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H O R IS O N T E R

S å er der atter taget hul på en ny årgang af SIDEN SAXO,
hvor vi glæder os til at præsentere en mængde spændende histo
rie-artikler.
I dette nummer skriver Thomas Høvsgaard om kalenderre
formen som bevirkede, at der blev revet en række dage ud af ka
lenderen for præcis 300 år siden. Dagene mellem den 18. fe
bruar og den 1. marts eksisterede simpelthen ikke. Men så var
også kommet orden i kalenderen, og den Nye Stil - den grego
rianske kalender - var indført.
At måle tiden er én ting - at måle op til landkort er en anden.
Inden for dette sidste felt gjorde nordmanden Caspar Wessel sit
navn kendt. En lang række meget fine kort stammer fra hans
flittige hånd, og i matematikkens rige fortjener han en fornem
plads for sit banebrydende arbejde med geometrisk tolkning af
komplekse tal. Han var den første i verden, der lavede en geo
metrisk tolkning af negative tals kvadratrod. Den norske mate
matiker Nils Voje Johansen fortæller historien om Wessel og
hans matematiske bedrift, og introducerer dermed en genre biografien - som vi vil prøve at følge lidt op på i kommende
numre. Bl.a. med en artikel om Griffenfeld.
Som landmåler rejste Wessel en del omkring, både privat og
erhvervsmæssigt, og netop ”rejser” er et element i flere andre ar
tikler i dette nummer. I historien om ”Den stærke tromme” føl
ger vi med Birgitte Jørkov i hælene på en samisk shaman-trom
me, i et næsten eventyrligt rejeseforløb, der starter i 1700-årenes
Nord-norge, og slutter på et østtysk egnsmuseum. Christian
Larsen skriver om danske tysklandsarbejdere og fra Immigrant
museet kommer beretningen om forskellige omvandrende ar
bejdere af udenlandsk oprindelse; svenske hårkunstnere og kur
vemagere samt ungarske ståltrådsvirtuoser, der gik rundt med
deres ståltrådsrulle over skulderen, og på stedet snurrede både
piskeris og varmebrikker sammen. Henrik Zip Sane fra Immi
grantmuseet vender tilbage med andre fortidige ”ny-danskere” i
senere numre.
Et tilbagevendende element er naturligvis også bagsiderne!
Dette års tema er ”mærkelige monumenter” - vi lægger ud med
det lollandske ”Skalkekors” og dets besynderlige historie.
Charlotte S. H. Jensen, redaktør
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Netop i år 2000 fejrer vores
kalendersystem 300 års jubilæ
um. Men hvorfor og hvordan
blev kalenderen lavet om?
ah T homas

H øvsgaard

nye

s t il

IVlåske forestiller man sig, at fortidens mennesker ikke holdt rede på tidens gang.
Ure var ikke almindelige i de fleste hjem før i 1800-tallet, og kalendere og alma
nakker - nåhja, det havde vel kun de få.
Men det er forkert. Byens borgere kunne høre vægterens sang eller se på kirke
tårnets ur. Det kunne man naturligvis ikke på landet, men bønderne var gode til
at bestemme tiden ud fra solens position på himlen eller blot dagslysets styrke.
Bønderne havde behov for at holde rede på dagene: Hoppen var blevet bedækket;
hvornår skulle den fole? Hvornår var det, der var Olufsmarked i Aarhus? Og hvor
når var det Valborgaften? Bønderne havde kalendere og holdt forbavsende godt øje
med tiden. Blot ikke altid på den konventionelle måde. Mere om det senere.

Pave Gregor opfandt ny kalender

Astronomen og urmageren - hver på sin må
de forudsætninger for Den Nye Stil, den ka

Gennem hele middelalderen byggede den kristne kirke sin tidsregning på den jul
ianske kalender. Den tidsregning, som Julius Cæsar havde fået indført i 46 f.kr. Al
lerede i 11 OO-tallet var man dog klar over, at der var små divergenser mellem den
julianske kalender og månefaserne, hvilket i realiteten kom til at betyde, at kalen
deråret var kommet bagud i forhold til solåret. Først ved den store reform i 1582
gik man i Rom over til en ny kalender, som, opkaldt efter sin indstifter Pave Gre
gor den Trettende, kaldes den gregorianske kalender. Reformen indebar rent prak
tisk, at man i et givet år sprang ti dage over i kalenderen. Det var stadigvæk skud
år hvert fjerde år, men blandt hundredeårene skulle kun de, der kunne deles med
400, være skudår. På den måde havde man fået luget de fleste unøjagtigheder ud
af kalenderen. Kun få resterede, og de var ikke værre, end at de først i løbet af 3600
år ville blive til et døgns unøjagtighed.
Som nævnt gik man i Rom over til den nye kalender i det Herrens år 1582. Men
det betød ikke, at alle Verdens lande fulgte eksemplet. Mange lande - især de pro
testantiske - var ikke villige til en sådan reform lige med det samme. Og i Dan
mark besluttede man først i de sidste år af 1600-tallet, at man passende kunne bru
ge det runde årstal 1700 til at stryge 10 dage af året og dermed overgå til den gre
gorianske kalender. Eller ”Den ny Stil”, som man kaldte det, da man endelig ikke
ville ære en pave. Man satte multigeniet Ole Rømer til at udregne og sætte i værk,
da reformen var besluttet. Han var god til så mange ting.

lender vi stadigvæk anvender.

11 dages rives ud a f kalenderen
Men hvorfor besluttede man sig først til, at man ville reformere kalenderen i Dan
mark i år 1700 - over 100 år efter reformen i Rom? Man har ment, at det skyld
tes den danske regerings modvilje mod alt, hvad der kom fra Rom. Papist var et
skældsord, og intet godt kunne komme fra paven. Der er givetvis een af grunde
ne, men det var ikke den eneste årsag til forsinkelsen. Enevælden var blevet ind
ført i 1660, og den nye enevoldskonge gjorde alt for at uniformere og optimere sta2

Middelalderens svar på lommekalenderen. Den lille latinske billedkalender er fra begyndelsen af 15OO-tallet, og kan foldes på en række forskelli
ge faconer. I én udfoldning kan man se månedernes dage bl.a. markeret
med billeder, mens en anden viser månederne illustreret ved hjælp af de
gøremål, som kendetegner årstiden. November er slagtemåneden mens
december tilsyneladende er karakteriseret ved julebagningen.
D et Kongelige Bibliotek
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En illustration fra Olaus Magnus historie om
de nordiske folk fra 1555 viser, hvordan forældre underviser deres børn i brugen af kalender-

ten og befolkningen - ikke mindst som skattegrundlag.
Denne øgede topstyring gav sig også udslag i en kalender
reform. Den gamle, unøjagtige kalender havde været an
ledning til megen besvær og forvirring, blandt andet for sø
farten. Der var behov for opstramning - også på det områ
de. Man skal heller ikke glemme Ole Rømer, hvis alsidige
personlighed spillede en stor rolle på uhyre mange områder
på denne tid. Det har givetvis været afgørende for refor
mens gennemførelse, at man havde en astronomisk, men
også administrativ kapacitet som Rømer til at hjælpe refor
men på vej. Sidst, men ikke mindst var andre af Danmarks
nabolande gået over til den nye stil, og det var praktisk at
følge deres eksempel. Derfor gik Danmark-Norge, sam
men med en del nordtyske stater, over til den gregorianske
kalender i år 1700. Sverige derimod fulgte først efter i
1753, hvor man gik fra 17. februar til 1.marts. Og andre
lande overgik til den nye kalender i århundrederne efter; Grækenland først i 1923!
Den kongelige forordning om Den nye Stil blev læst op i kirkerne 28.11.1699,
for at alle kunne vide, at reformen var på vej. Køberne af universitetets almanak

stave - ”enten i hjemmet på ledige dage, eller
mens de vandrer til kirken”. Man kunne tro, at
Olaus Magnus havde overdrevet runekalender-

Så sent som i midten af 1700-tallet udformede svenskeren Carleson en anvisning på,

stavenes størrelse, men faktisk findes der ek

hvordan man kunne lave runekalendere. Bogen udkom i både 1743 og 1748, men efter

sempler på kalendere af denne type, som er op

1753 måtte man korrigere de stave, der blev lavet efter forlægget. For da var svenskerne

til 1,5 meter lange.

også gået over til den nye stil, og brugte således også den gregorianske kalender.
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for året 1700 fik besked på at rive et an
tal dage ud af kalenderen, så man gik di
rekte fra den 18. februar til den 1.
marts. Det var disse dage i februar, der
ifølge officiel beslutning ikke eksistere
de i år 1700. Det skabte naturligvis en
del røre, at man sådan sprang dage over,
og at februar måned kun havde 18 dage.
Protesterne var mange, som de altid er,
når noget helt nyt indføres. Men det har
givetvis hjulpet, at man nåede at få fas
telavn med, da den det år allerede faldt
11. februar. Snart fandt alle ud af syste
met, og verden blev sig selv igen. Refor
men har ikke betydet meget i folks hver
dag.

Bonden kender ikke måne
der - men årstider
Som nævnt ovenfor, var det almindeligt
blandt bønder at holde rede på tidens
gang. Ofte havde de deres helt eget sys
tem. For den uddannede og oplyste var
det nemt at gøre sig vittig over de bøn
der, der ikke holdt rede på tiden på sam
me måde, som dannede mennesker gjor
de det. Præsten i Blovstrød, Joachim
Junge, udgav i 1798 en beskrivelse af si
ne sognebørn. På den tid var det højes
te mode blandt præsterne at interessere
sig for alt andet end teologien. Høstud
bytternes forbedring, mergling og op
findelser af nye landbrugsredskaber var
nogle af de emner, præsterne med ildhu
kastede sig over, og de sendte flittigt af
handlinger om disse emner ind til det
nyoprettede Kongelige Danske Land
husholdningsselskab, som præmierede
________________________________
deres ideer. Det var en hel sport. En an
den syssel, som interesserede præsterne, var beskrivelser. Beskrivelser af områder,
fremmede kulturer eller befolkninger. Og for det oplyste danske borgerskab var
bonden og hans livsstil et uhyre eksotisk emne. Så pastor Junge beskrev sine sog
nebørn. Een af de små, morsomme detaljer, som pastoren kunne nævne, var bøn
dernes forhold til tiden. Bonden nævner ikke månederne, fortalte Junge; han re
fererer i stedet til årstiderne. Og nærmere tidsbestemmelser skete i forhold til de
kendte helgendage - ligesom fordum i katolicismens tid, som Junge skriver. Om
bondens udregning af dagens timer fortæller han: ”Bonden ser op efter solen, kan
huen derved falde ham bag a f hovedet, da er det middag; han måler sin skygge, kan

En runekalender behøvede ikke
ar være aflang i formen. Denne
svenske kalenderring stammer
fra Dalarne, og har tilsyneladen
de været i brug ved 1600-årenes
begyndelse. Den cirkelformede
kalender antyder måske også, at
den brugere opfattede årets gang
som en evig cyklus?
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Middelalderkalendere kun
ne være meget flot udstyre
de. Skovklosters ”dødebog”
er anlagt som en kalender
bog, og flot dekoreret med
både farve og guld. Ved
den 24. oktober (på højre
side) er dødsnotitsen vdr.
Valdemar Atterdag indført.

”Morskabsalmanakker”
kunne, ligesom nutidens
lommebøger, indeholde
forskelligt tidsfordriv, små
noveller mm. og som her,
oplysende billeder af, hvor
dan ægteskabets første må
neder forløb.

han spænde over den med et skridt, da har maven gyldig årsag til at brumme. ”En ren
bajads sådan en bondekarl!

Foto: Peter Wodskou,
Landsarkivet fo r Sjælland,
m.m.
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Bøndernes kalendere var i middelalder og renæssance oftest evighedskalendere af
en meget enkel slags. Træstokke, som i den enkleste form havde 365 hak, een for
hver dag i året, og tværstreger på de hak, som
repræsenterede de faste helligdage. En sådan
kalender var svær at overskue; alle disse hakker
var ikke til at holde rede på. Derfor lavede man
også snart små helgensymboler udfor de enkel
te dage på kalenderstavene. På den måde blev
helgenerne kalenderhelgener, hvis navne blev
synonyme med dage i året. Det var givetvis der
for, helgennavnene brugtes endnu, da Pastor
Junge skrev sin Blovstrød-beskrivelse i 1798 —
og ikke af religiøse årsager, som Junge antyder.
Som et lille kuriosum kan det nævnes, at man
endnu i vor tid kan holde sig å jour med dage
nes helgennavne. Jeg kan for eksempel, ved at
slå op i min daglige avis, se at dagens navn just
i dag, hvor jeg sidder her og skriver, er Mik
kelsdag; een af middelalderens store helgenda
ge, opkaldt efter Sankt Mikael, Sjælevejeren og
i øvrigt den dag høsten skulle være i hus. Hel
gensymbolerne kunne også tjene et andet for
mål. De helt enkle kalenderstave var ord- og

bogstavløse, givetvis fordi brugerne var analfabeter. Her kunne helgensymboler
tjene som vejledning i stedet for bogstaver.
De bevarede kalenderstave fra middelalder og renaissance er meget forskellige.
De spænder fra de helt enkle til de ganske komplicerede med angivelser af søn
dagsbogstaver og gyldental. Det var de regneenheder, som var nødvendige for
blandt andet at kunne regne de flydende helligdage ud - ikke mindst årets største
kirkefest, påsken. Nogle kalendere er ordløse, andre har længere indskrifter. Ka
lendere af pergament kendes også fra 1500-tallets begyndelse. Nationalmuseet har
nogle meget smukke og spændende eksemplarer. Netop i 1500-tallet finder bog
trykkerkunstens egentlige fødsel sted i Danmark, og med bøgers udbredelse i de
kommende århundreder blev det også muligt at trykke kalendere. Mest udbredt
blev de såkaldte almanakker, der kombinerede de rent kalendariske oplysninger
med husgeråd, opbyggelige tekster, informationer om astronomi og meget andet.

Denne almanak for 1860 er for
synet med både dyrekredsens
billeder og fire hjørnevignetter
af livets fire aldre - hver især en
illustration af begrebet tidens
gang. I midten troner Trinitatis
kirke med observatoriet i Rund
etårn, hvilket - ligesom forfatte
rens titel - naturligvis borger for
kvaliteten.
Foto: Peter Wodskou,
Landsarkivet fo r Sjalland, m. m.

Også i fortiden havde almindeli
ge hverdagsdanskere brug for at
holde regnskab med tiden. Det
var fx rart at have styr på, hvor
længe der var til skiftedag - eller
til markedsdagen, hvor man bå
de kunne få en god fridag - og
måske erhverve sig et par nye
træsko?
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FAKTA

I 1582 gik Rom over
til den gregorianske
kalender, udarbejdet
på foranledning af pa
ve Gregor den Tret
tende. I det prote
stantiske NordEuropa kom først
med på den nye stil
over 100 år senere.
Danmark i 1700 og
Sverige i 1753. De
sidste lande,der æn
drede tidsregning var
de østeuropæiske.

Det var langt fra alle, som havde råd til at købe almanakker hvert år. Men man
havde alligevel brug for at kunne følge tidens gang, og derfor fortsatte brugen af
de gamle beregningsmetoder, der knyttede sig til dagenes middelalderlige helgen
navne. Og det i en grad, så de urgamle vejrvarsler og remser gav mening for bøn
der helt op i vort eget århundrede. For eksempel:
”Den som sår havre på Urbans ti(d) far store balge og intet i. ”
Sankt Urbans dag er den 25. maj. Eller: ”Kyndelmisfløde (fløde =flod = regn) giver
midsommers grøde. ”
Jeg husker fra min egen barndom, at min morfar sagde sådanne remser - og ik
ke mindst tog varsler efter dem.
Thomas Høvsgaard er museumsinspektør på Sønderborg Slot

LITTERATUR
Ekrutt, Joachim W.: Der Kalender im Wandel der Zeiten. Stuttgart 1972
Liebgott, Niels-Knud: Kalendere. Folkelig tidsregning i Norden. København 1973
Mørch, Søren(red-): Det Europæiske Hus bd. 1, Civilisationen. København 1991
Nielsen, Herluf: Kronologi. Viborg 1962
Steensberg; Axel (red.): Dagligliv i Danmark i det syttende og attende århundrede,
1620-1720. København 1969

For bonden var almanakken et vigtigt redskab til at holde styr på tiden. I dette eksemplar fra 1848 har ejermanden
indskrevet vigtige begivenheder. Midfaste søndag, som var den 2. april var præmiekoen blevet løbet - en begivenhed,
der sikkert blev indført, fordi det var rart at vide, hvornår man kunne vente kalven. Den 15. var der sat kålrabifrø, den
18. blev de små heste ”beslået” og den 19 var der udtræsket. Alle indførslerne giver et godt indblik i gårdens forskellige
gøremål
Foto: Peter Wodskou, Landsarkivet fo r Sjalland, m.m.
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I løbet af sit lange liv
kom Rendick Ander
sens stærke same
tromme vidt omkring.
Vi følger den kultur
historiske rejse fra
1700-tallets same
land, gennem fyrste
lige kunstkamre til
trommen endte på et
østtysk egnsmuseum.

A f Birgitte J ørkov

E n dag i sidste halvdel af 1720’erne runder
et skib Kronborg og sætter kursen ned gen
nem Øresund. Skibet kommer fra Norge, og
det medbringer en usædvanlig last udover den
sædvanlige forsyning af sild eller tørfisk til
København. Ombord er en sending på om
kring 100 samiske shamantrommer, som skal
afleveres til Missionsselskabet på Nytorv.
Langt de fleste af disse trommer forsvinder ef
ter kort tid uden at efterlade sig spor, men
mindst én af trommerne fortsætter sin rejse,
og den sætter sine spor.
Museumsgenstande, som viser noget om
dagliglivet i tiden før os selv, er i langt de fles
te tilfælde anonyme. Det er sjældent, at vi ved
noget om, hvem der lavede og brugte dem, før
de blev museumsgenstande, og som regel sker
der ikke så meget med dem, efter de er blevet
museumsgenstande. Der skal helt usædvanli
ge omstændigheder til, før en enkelt mu

seumsgenstand forlader anonymiteten og af
slører sin individuelle historie. Denne ene
tromme er en undtagelse fra reglen. Den rejste
fra Nordtrøndelagen til Thüringen, den satte
sig spor i arkiverne på sin vej, og usædvanlige
omstændigheder har gjort det muligt at binde
dens historie sammen.
Da trommen ankom til København, havde
den allerede mere end 100 års historie bag sig,
og - indtil videre - mere end 250 års historie
for sig. Den blev til i samekulturen i Norge,
og her kom den i konflikt med den danske ad
ministration og religion, lagde så vejen over
først et kongeligt kunstkammer, dernæst over
et fyrsteligt, for senere at blive en brik i den
tyske romantik og endnu senere at spille en
lille rolle i den tyske genforeningshistorie efter
Berlinmurens fald. Trommens historie er altså
ikke bare dens egen, men spejler også dele af
Nordeuropas historie gennem 400 år. Det var
9

En samisk shaman - noi
de - trommer løs, mens
hans kollega til højre er i

nok mere end en af dens ejere, samen og noiden
Rendick Andersen fra Foldalen ved Trondhjem
havde forestillet sig.

trance og har opnået
kontakt med åndeverde

Kun form el kristendom i Sameland

nen.
Schaffer ”Lapponia”
1673.

Således forestillede Olaus
Magnus sig ”polarfolke
nes afgudsdyrkelse” i
midten af 1500-tallet.
Med de mange gengi
velser af fx dyr, sol, må
ne, tordenvejr, mm. for
nemmer man tydeligt, at
der var tale om en naturreligion.

Historien begynder i de første år af 1600-årene i
Norge, nærmere betegnet i Nordtrøndelagen området nord for Trondhjem - mens Christian
den Fjerde var konge over Norge og Danmark.
Her blev trommen lavet af en samisk noide (sha
man), dvs. spåmand, læge og rådgiver for samer
ne. Trommen var hans vigtigste arbejdsredskab.
Det var strengt forbudt at lave trommer på det
te tidspunkt. I 1609 havde Christian den Fjerde
udstedt en befaling om, at alle som dyrkede
trolddom, skulle straffes på livet, men det er
langt fra sikkert, at samerne havde hørt om den
ne befaling, og hvis de havde, var de tilsynela

dende aldeles ligeglade. Der var meget langt fra
samernes tilholdssteder i Nordnorge til kongens
embedsmænd, og der blev lavet mange trommer
i området i disse år.
Kongens embedsmænd var i området, men de
boede først og fremmest ude langs med kysten,
og i 1600-årene var der få af dem. Samerne fær
dedes derimod frit over hele området, snart var
de på norsk grund, snart på svensk. De talte
hverken dansk, svensk eller norsk, og når de blev
tvunget i kirke, forstod de ikke meget af, hvad
præsten prædikede, og han forstod heller ikke,
hvad samerne sagde. Officielt var de kristne,
døbt med kristne navne, i praksis dyrkede de de
res egen religion, kaldte sig med deres egne nav
ne, og noiden og hans tromme var vigtige ele
menter i den samiske kultur.
Først i 1700-årene, da koloniseringen af
Nordnorge tog fart, begyndte der at ske noget
for alvor. Hedenskab af enhver art var stadig for
budt, men myndighedernes interesse drejede sig
nu om at frelse mere end om at udslette. 11714
blev Missionskollegiet oprettet i København.
Frederik den Fjerde var en af drivkræfterne, og
han skænkede kollegiet husrum i en bygning på
Ny Torv, hvor Vajsenhuset senere blev indrettet.
Missionskollegiets fornemste opgave skulle være
at drive hedningemission blandt de af kongens
undersåtter, der endnu ikke var kristne, og det
var herfra, at missionærer blev udsendt til Grøn
land, Trankebar og Nordnorge. Thomas von
Westen blev i 1716 sat i spidsen for den mis
sionskampagne, der skulle gøre samerne kristne
af gavn, og det var von Westen, der i dette arbej
de lagde hånd på Rendick Andersens tromme og
sendte den ud på rejse i Europa.

Lærd missionær og trommesamler
Thomas von Westen var en dygtig og nidkær
mand. Han blev født i Trondhjem i 1682. Efter
studentereksamen var han huslærer i området
nord for sin fødeby, inden han rejste til Køben
havn for at studere teologi og semitiske sprog. I
1708 var han tilbage i Norge som præst. Det var
i disse år de pietistiske tanker vandt frem, og von
Westen dannede sammen med andre præster en
forening, som stillede forslag om mission blandt
samerne. Det var derfor naturligt, at von Westen
10

Missionæren Tomas von
Westen konfiskerede
Rendick Andersens
tromme - og sikrede den
dermed for eftertiden.
Von Westen var leder af
missionsvirksomheden i
Sameland, og medstifter
af en særlig forening, der
havde samernes omven
delse som formål.

blev udnævt til leder af denne mission, da den
kom igang.
Hans centrale tanke var, at missionærer og
præster i samernes område skulle lære at tale sa
mernes sprog. Man kunne ikke forvente at om
vende samerne til kristendommen, hvis man
bare talte norsk til dem. Den sande lære skulle
forkyndes på samisk, det eneste de forstod. Von
Westen gik selv i første række. Han var på flere
missionsrejser i Nordnorge, udstod strabadser på
de lange og anstrengede rejser og undlod intet,
som kunne bringe kristendommen til sejr.
I 1722-23 er han på sin tredje missionsrejse.
Den går til området nord for Trondhjem, hvor
han finder en udbredt og hårdnakket hedenskab.
Når det rygtes, at han er på vej for at missionere,
samles samerne for i fælleskab at påkalde alle
kræfter for at holde von Westen væk. Det virker
bare ikke. Von Westen og hans missionærer kom
mer. Han ønskede at virke ved mildhed, men set
med samernes øje øvede han hårdhed og under
trykkelse.
De to måder at anskue hans virke på kommer
frem i et brev, von Westen skriver. Brevet er skre
vet i Grong i 1723. Han har nogle problemer,
som han gerne vil have de svenske præsters hjælp
til at løse. Selv om han bare ønsker at udfri de ar
me samer fra deres hedenske elendighed og
bringe dem til Guds rige, så er samerne tilsyne
ladende ikke alle lige begejstrede. De stikker af

fra ham og flygter over grænsen til Sverige. På
deres vej fortæller de nogle frygtelige historier
om von Westen. De fortæller, at han spærrer
dem inde i et mørkt rum, binder dem og plager
dem på utallige måder. Det er ikke sandt, skriver
von Westen, han elsker dem og vil bare med
mildhed holde dem fra helvede og djævlen. Alli
gevel er der nogen, der er stukket af, og dem vil
von Westen gerne have, at de svenske præster
sender retur, hvis de løber på dem. Til gengæld
lover von Westen, at hvis han møder samer, som
er stukket af fra svenske præster, så skal han sør
ge for, at de kommer tilbage.
Set med vore øjne, så gjorde han, hvad han
kunne for at udslette deres kultur, men samtidig
var han den, som har givet os, hvad vi ved om
samekulturen i begyndelsen af 1700-årene. Han
talte deres sprog, udspurgte dem om deres liv og
skrev ned, hvad de fortalte. Han konfiskerede
deres trommer, hvor han kunne komme over
dem, men han destruerede dem ikke. Han sam
lede dem sammen og sendte dem til Missions
kollegiet i København, så de kunne blive bevaret
for eftertiden.

Rendicks tromme
Rendick Andersens tromme er en af de mange,
som Thomas von Westen konfiskerede. Vi ken
der en del til denne tromme på grund af to
usædvanlige omstændigheder.
Den første af disse omstændigheder er, at en
eller anden, måske von Westen selv, dypper en
pen i blæk og skriver inden i trommen. I dag er
blækket så bleget, at det meste af indskriften er
forsvundet, men da trommen kom til Køben
havn få år efter, var det endnu friskt. Indskriften
blev skrevet af i Det kongelige Kunstkammers
papirer, og det er herfra, vi kender den. I følge
disse papirer stod der: ‘Rendick Andersen i Fol
dalen bom ladie’. Desværre kan der ikke være
skrevet helt rigtigt af. Det sidste ord - eller mås
ke de to sidste - må være misforstået, for de sy
nes ikke at kunne give mening, men den første
del knytter netop denne tromme til en same,
Rendick Andersen i Foldalen.
Den anden omstændighed er, at von Westen
ikke nøjedes med at konfiskere trommen. Han
tog Rendick Andersen og hans fælle Jon TorIl

Samer på jagt. En trom
me med gode forbin
delser til den overnaturli
ge verden kunne være
med til at sikre jagtlyk
ken.

chelsen til side og spurgte dem ud om trommen.
Den beretning, de to samer afgav, skrev han ned,
og denne beretning kom til håndskriftsamlingen
i Trondhjem, hvor den stadig er.
Trommen er oval. Den måler 47,5 x 30,4 cm.
Den er lavet af en ramme af træ, taget fra et fyr
retræ, der har vokset langsomt. Oversiden af
trommen er betrukket med bemalet rensdyrskind.
Under trommen hænger 134 remme omviklet
med tintråd. Disse er samlet i 50 bundter, og for
enden af 110 af remmene hænger ‘smykker’ af
messing, kobber, jern og tin. Disse remme er ga
ver til trommen, som samerne har skænket den i
taknemmelighed, hver gang trommen har givet
en lykkelig anvisning. Desuden har trommeram
men et lille kors, som består af 11 indstukne tin
nagler. Hver nagle er en gave til trommen for
heldig hjælp med bjørnejagt. Denne tromme har
altså 11 gange været med til at fælde en bjørn.

Trommens historie
Det var Idart en meget rig og meget stærk trom
me, som von Westen havde konfiskeret, og kan
man tro på den historie, han får lokket ud af
Rendick Andersen og hans fælle, så havde det ta
get to år at overtale (!) dem til at bringe den ned
fra fjeldene. Men helt skal vi nok ikke tro på his
torien. Von Westen er selv klar over problemer
ne med at lokke sandheden ud af samerne. Han
skriver, at ingen same vil fortælle noget, hvis han
er ædru. Kun hvis man beskænker dem med
brændevin, kan man få dem til at afsløre deres
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hemmeligheder. Og brændevin kunne han jo ik
ke hælde i dem. En af hans opgaver var netop at
forhindre samerne i at drikke al den brændevin,
som de norske handelsfolk alt for gerne ville sæl
ge dem. Så han lytter til deres ædruelige fortæl
ling og nedskriver den, selvom han godt ved, at
de fylder den med al den kristne symbolik, de
kan komme i tanke om. De ved godt, at han re
præsenterer øvrigheden og kunne sørge for at de
blev straffet, hvis de indrømmede alt for megen
hedenskab. Det var galt nok som det var. De
havde haft trommen, og nu havde von Westen
den.
Rendick Andersen vedgår, at trommen er
hans, og at den har været i hans families eje i 4
generationer. Det skal nok passe nogenlunde.
Trommens udstyr tyder på, at den allerede er
gammel i 1720’erne, og det vil sige, at denne
tromme er en af de ældste kendte, hvis ikke den
ældste af de i dag kendte. Von Westen udspørger
dem om bemalingerne på trommeskinnet, og de
to samer giver forklaringer, som både minder om
kristendom og om den nordiske mytologi. Mo
derne forskere vil ikke helt afvise forklaringerne
som søforklaringer til glæde for missionæren,
men påpeger, at kristne forestillinger meget vel
kan være trængt ind i den samiske religion.
Det ville være interessant at vide noget mere
om disse to samer. Von Westen skriver, at de var
gamle, men hvor gammel er en gammel same?
Var de venner eller ‘kollegaer’? Hvad blev der af
dem? Kilderne er desværre tavse. Norske samer
fylder ikke op i de skriftlige kilder fra den perio
de, kun et tilfælde har overleveret os deres nav
ne.
Alligevel ved vi måske lidt mere om den ene af
disse to gamle samer. Det er von Westen, der selv
leverer en brik til puslespillet. Von Westens be
retning om trommen er ikke dateret, men meget
kunne tyde på, at den er blevet til omkring det
tidspunkt, hvor han skriver det ovenfor nævnte
brev til de svenske præster. I brevet nævner von
Westen navnene på nogle af de flygtende samer.
En af dem er Jon Torkildsen. Denne Jon behøver
ikke at være identisk med den Jon, som von
Westen afhører. Der var på dette tidspunkt ca.
280 samer i Grong, hvorfra flugten foregår, og
der har nok været mere end én Jon, men efter
navnet Torkildsen eller Torchelsen er sjældent på

Selvom samerne gennem
deres levevis adskilte sig
fra rigets andre folk, var
de naturligvis pligtige til
at betale skat. På denne
kolorerede tegning fra
slutningen af 1600-årene
overdrager en same den
fyldte pengepung til en
synligt tilfreds skatteop
kræver i europæisk tøj.

de kanter, så det er muligt, at den flygtende er
den samme som den, der afhøres i forbindelse
med konfiskationen af trommen.
Mens det lykkes samerne at flygte ud af histo

rien, bevares trommen, fordi von Westen konfis
kerede den for senere at sende den til Køben
havn.
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Københavns Vajsenhus
på Nytorv. Missionskol
legiet havde tidligere
holdt til i bygningerne,
og sandsynligvis var det
her, at trommen blev op
bevaret, da den kom til
København.

Trommen i København
Da trommen ankommer til København har den
skiftet status. Der er ikke længere nogen, der skal
spille på den for at forudsige god eller ond lykke
oppe under polarcirklen. Fra nu af er den et sam
leobjekt for mennesker, som ikke umiddelbart
forstår den kultur, den repræsenterer, men som
gerne vil studere den.
Vi ved ikke nøjagtigt, hvor trommerne er i
den første tid i København, men de er muligvis
blevet opbevaret i et sidehus til den gård på Ny
torv, hvor Missionskollegiet holdt til. Ved Kø
benhavns brand 1728 går det hele op i luer, og
det er i den forbindelse, at det nævnes, at mange
norske trommer forsvinder.
Men de forsvinder ikke alle. Rendick Ander
sens tromme og sandsynligvis en eller to trom
mer mere undgår branden. Hvor disse befinder
sig, ved vi heller ikke, men fra 1730 er vi atter på
sikker grund. Her indføres nemlig to norske
‘Runa Bomme’ i Det kongelige Kunstkammers
inventarium. Den ene er Rendicks tromme - og
det er fra dette inventarium vi har afskriften af
trommens indskrift. Den anden tromme har og
så fået sin forhenværende ejers navn indskrevet.
Denne tromme har tilhørt Joen Andersen i Ha
ran - Haran ligger umiddelbart nord for Grong.
Der er altså noget, der kunne tyde på, at også
denne tromme stammer fra von Westens mis
sionsarbejde. Den kommer senere til Musée de
L’Homme i Paris, så der synes at være interna
tionalt format over shamantrommerne fra Nordtrøndelagen. Men foreløbig opstilles disse trom
mer i Kunstkammeret.
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Kunstkammeret blev skabt omkring 1650 af
Frederik den Tredje. I de første år havde det til
huse på Københavns Slot, men snart blev loka
lerne for trange, og en ny bygning blev rejst til at
rumme kongens bibliotek og kunstkammer. Det
er den bygning, som vi i dag kalder ‘Rigsarkivbygningen, og her på anden sal i ‘Det indianske
Kammer’ anbringer man trommerne ved siden
af de to samiske trommer, man havde i forvejen.
Trommernes øvrige naboer var en pragtfuld
guldindlagt spydspids fra Indonesien, en afri
kansk elfenbensske og nogle russiske træskåle.
De kom altså allerede her i fornemt internatio
nalt selskab. Rendick Andersens tromme skulle
dog ikke forblive her længe.
I 1757 hentede kongen, Frederik den Femte,
trommen på Kunstkammeret. Han skulle bruge
den som gave til Hertugen af Hildburghausen.
Det kan vi læse os til i et af kunstkammerets in
ventarier. Selv om alt i kunstkammeret var kon
gens ejendom, og han derfor kunne gøre med
det, hvad han ville, førte man alligevel omhygge
ligt regnskab med, hvad der skete med tingene.

Trommen i hertugens
kunstkammer
Hertugen af Hildburghausen var den Ernst Fre
derik Carl, hertug af Sachsen-Hildburghausen,
som 8 år tidligere - i 1749 - var blevet gift med
Louise, en søster til Frederik den Femte. Så selv
om trommen kom ud på sit livs anden store rej
se, så blev den denne gang alligevel på en måde i
familien.

Historien melder ikke noget om, hvorfor net
op denne tromme, den flotteste i samlingen,
skulle foræres væk til hertugen, men måske skul
le han trøstes. Louise var død året før, og ægte
skabet havde nok også haft et par knaster. Det
var i det mindste kommet hurtigt i stand, efter
det var afsløret, at prinsesse Louise havde en af
fære med en kammerjunker. Louise blev gift
med hertugen, kammerjunkeren blev fængslet
på Munkholm ved Trondhjem - her hvor Griffenfeld havde siddet 50 år tidligere - og endelig
kom trommen fra Trondhjem med hertugen til
Hildburghausen. Det kunne ligne et skæbne
mønster, men er bare en af historiens tilfældig
heder.
Hertugdømmet Sachsen-Hildburghausen var
hverken særlig stort eller betydningsfuldt. Det lå
ca. midt i Det tyske Rige, i det smukke T hü
ringen, nordøst for Würzburg, sydvest for Er
furt.
Residensstaden var Hildburghausen, og det
var nok her Rendick Andersens tromme blev an
bragt - i hertugens kunstkammer. For selvfølge
lig havde hertugen et sådant, det hørte sig til.
Ideen med at indrette kunstkamre ved fyrste
hoffer opstod i Italien, og i løbet af 1500 og
1600 årene blev et kunstkammer et must for al
le de europæiske fyrstehuse. Danmark fik offici
elt sit Kunstkammer i 1650 under Frederik den
Tredie, men allerede under Frederik den Anden
og Christian den Fjerde ved vi, at der har været
indrettet særlige rum på slottene, hvor man op
bevarede kunstfærdige, smukke eller interessan
te ting. Det er takket være alle disse fyrstelige
kunstkamre, at vi i dag har så mange velbevare

de ting fra oldtid, middelalder og renæssance i
vore museer rundt om i Europa.

Trommen i Meiningen
Kunstkammeret i Hildburghausen hørte nu ikke
til Europas mest betydningsfulde. Genstandene
herfra er i dag forsvundet, lige bortset fra vor
tromme. Hvornår den forsvinder fra det hertu
gelige kunstkammer, ved vi ikke engang. Vi kan
kun gætte.
I 1826 ophører hertugdømmet med at være
selvstændigt. Det bliver sammenlagt med nabo
hertugdømmet Sachsen-Meiningen. Måske er
det i denne forbindelse, at trommen kommer i
privateje. Vi ved, at mange genstande fra Kunst
kammeret blev foræret til skoler i området, og
måske blev trommen også foræret væk.
Først i 1837 dukker trommen op i arkivalier
ne igen. Det er i inventarfortegnelsen over Hen
neberg historiske Forenings Samling i Meinin
gen. Den 6. november indføres den som en lap
pisk trylletromme, skænket af en ubekendt ven,
som oprindelig havde fået den fra Hildburghau
sen. Særlig ubekendt var denne ven nu ikke, for
den, der fører protokollen, skriver ude i margen,
at det var ham selv.
Og så er vi fuldt orienteret. Den glade, hem
melige giver var Ludwig Bechstein, som 5 år før
havde taget initiativ til stiftelsen af den historiske
forening i Meiningen. Ludwig Bechstein var et
sandt barn af sin tid. I kølvandet på Napoleons
hære skyllede der en bølge af national vækkelse
over Europa. Historiske selskaber til udforskning
af den nationale historie skyder op, og forfattere
går i gang med at samle folkeeventyr og skrive

Indtil 1757 fandtes
trommen i Kunstkam
meret. Den stod ved si
den af en guldindlagt
spydspids fra Indonesien,
en afrikansk elfenbensske
og nogle russiske træskå
le. Dette træsnit viser,
hvordan en montre i
Kunstkammeret kunne
se ud i slutningen af
1600-årene. Det er tem
melig langt fra de nutidi
ge principper for opstil
ling af museumsgenstan
de.
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tyske Eventyrbog. Inden han udgav denne, hav
de han udgivet sin gendigtning af sagn fra T hü
ringen. Heri var sagnene om Wartburg, sanger
krigene og Hörselberg. Det lyder rent wagnerisk
i vore øre, og det er ikke tilfældigt, for det var
bl.a. disse sagn, Wagner læste, inden han skrev
sin opera ‘Tannhäuser’.
Nu skal denne historie ikke handle om hver
ken litteratur eller opera, men om en samisk
tromme, som var blevet en museumsgenstand,
men vi kan altså konstatere, at vor tromme var
kommet i gode hænder hos Ludwig Bechstein.

I 1837 dukker trommen
op i arkivalierne igen. Vi
finder den i inventarfor
tegnelsen over Henneberg historiske Forenings
Samling i Meiningen.
Det var foreningens stif
ter Ludwig Bechstein,
som havde doneret trom
men til museet.

Trommen bag jerntæ ppet

historiske romaner. I Danmark får vi bl.a. Ingemanns historiske romaner. Bechstein er en af
pionererne i Tyskland. Han danner ikke bare
den historiske forening i Meiningen, som siden
kommer til at bevare Rendick Andersens trom
me og mange andre historiske genstande, han
går også i gang med at udgive kilder til Tysklands
historie og med at indsamle folkeeventyr og
sagn.
Vi kender alle Grimms eventyr. Det er også
den populæreste samling i Tyskland i dag, men
den næstpopulæreste er Bechsteins samling: Den
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Museet i Meiningen var et privat, borgerligt ini
tiativ. Bechstein havde 10 medlemmer i sin for
ening, 10 gode borgere i Meiningen, alle embedsmænd, gymnasielærer og præster, som fandt
det vigtigt at udforske og oplyse om Thüringens
historie. Penge havde de selvfølgelig ikke nogen
af, men masser af entusiasme, og det var også
nødvendigt. Samlingen blev forøget ved gaver,
og ved at man lånte sig frem. Udstillingen førte
en omflakkende tilværelse. Man holdt til hvor
man kunne. De første år lånte man to værelser i
et privat hjem, så flyttede man ind i et havehus,
for så at optage to værelser og et tagkammer i
Bechsteins eget hjem. Der skulle gå det meste af
100 år, før man fik ordentlige lokaler og en fast
økonomi. Men Rendick Andersens tromme blev
omhyggeligt flyttet med rundt.
Den var en fremmed fugl i denne samling,
som først og fremmest bestod af genstande fra
Thüringen. Den blev udstillet sammen med
musikinstrumenter, skønt samerne bestemt ikke
ville opfatte deres trommer som instrumenter til
at lave musik på. Men den var jo også kommet
meget langt hjemmefra.
Under 2. verdenskrig led byen Meiningen sto
re skader, mange kvarterer i byen blev bombet,
men museet, som nu var indrettet på det tidlige
re hertugelige slot, Elisabethenburg, gik fri. Og
det var heldigt, for man havde ikke pakket mu
seumsgenstandene væk. Man håbede på det bed
ste, og det gik jo altså også godt - for museet i det
mindste.
Efter krigen kom Meiningen til at ligge bag
jerntæppet. Museet fortsatte sin virksomhed,

men kontakterne med Vesteuropa blev færre, og
ingen tænkte på trommen, som blev lagt på ma
gasin - den faldt jo også lidt uden for den thiiringske historie.

Brikkerne samles
I 1988 arbejde vi på Nationalmuseet i Køben
havn med de samiske trommer, som i sin tid var
indgået til Kunstkammeret. En dag blev vi op
mærksomme på, at den tromme, der i sin tid var
foræret væk til hertugen af Hildburghausen, i
det mindste stadig i 1930’erne fandtes på bymu
seet i Meiningen. Og så startede jagten. Mei
ningen bymuseum fandtes ikke længere i forteg
nelsen over museer i Østtyskland, men der fand
tes et andet. Det skrev vi straks til for at høre om
trommen endnu eksisterede, men tiden gik,
uden at vi fik svar. I november 1989 kunne vi
ikke vente længere. Den store publikation om
Kunstkammeret, vi arbejdede på, skulle i
trykken. Det var tilfældigvis i de dage,
hvor hele verden tryllebundet stirre
de på det hul, østtyskerne var be
gyndt at bryde i Berlinmuren.
Så det var svært at komme
igennem til det østtyske kul
turattache i København,
men det lykkedes, og midt
i denne historiske om
væltning lovede han at
sætte tryk på eftersøg
ningen af Rendick An
dersens tromme. Det lyk
kedes også. Kort tid efter
modtog vi et brev i Kø
benhavn fra museet i
Meiningen, som beklage
de, at de ikke havde reage
ret tidligere, men myndig
hederne havde forbudt
dem at svare os. Nu havde
de derimod fået ordre af de
samme myndigheder til at
svare. Og det var et godt svar.
De havde trommen, og den var
i fin stand.
I årevis havde de undret sig over,
hvordan en samisk tromme var

Trommens bagside - her
hænger de smykker af
metal, som taknemmeli

endt i Thüringen. Dem bekendt havde der al
drig været kontakter til det nordlige Norge, så de
var vældig glade for at få vor del af historien.
Allerede da man fik vort første brev, blev
trommen fundet frem af magasinerne for at bli
ve støvet af og fotograferet, og da man i 1992 fej
rede museets 150-års jubilæum, blev trommen
udstillet med hele historien om samerne i Nordtrøndelagen, Thomas von Westen, kunstkamre
ne i København og i Hildburghausen og Ludwig
Bechstein og hans arbejde.
Gad vide hvad Rendick Andersen ville sige til
den historie?
Måske ville den slet ikke undre ham. For det
var jo en stærk tromme, som allerede i hans tid
havde gjort mange undere og fældet 11 bjørne.

ge givere havde skænket
som gave til den stærke
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Familien Wessel er mest kendt for familiemedlemmerne
Peter og Johan Herman, der gjorde sig bemærkede inden
for krigskunst og poesi. Relativt ukendt er landmåleren
Caspar Wessel, som imidlertid fortjener en fornem plads i
den matematiske verdenshistorie.

A f NILS V o j E
JOHANSEN

Caspar Wessels segl.
Wesselfamilien brugte
ofte egern i sine segl.
(Tegning: Torbjørn Sætra,
Oslo)
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I november 1999 var det 200 år siden Caspar
Wessel fik trykt sin matematiske afhandling i Vi
denskabernes selskabs Skiftrække. Artiklen har
givet ham en plads i matematikhistorien i og
med, at han der introducerede det komplekse
talplan. Caspar Wessel gik, i modsætning til sine
kendte slægtninge, i graven uden at opnå be
rømmelse, og hans matematiske talent blev først
anerkendt cirka 75 år efter hans død.

Fra Vestby til Kongens by
Historien startede i Vestby i Norge, et lille sted
på østsiden af Oslofjorden. Her blev Tordenskiolds bror, Ole Wessel, i 1733 sognepræst. For
at få hjælp til arbejdet ansatte Ole Wessel i 1735
sin nevø Jonas Wessel som personlig kapellan og
han bosatte sig på et lille sted, Jonsrud, som hør
te til præstegården. I 1738 giftede Jonas sig med
Helene Marie Schumacher og året efter fik de
det første barn, Gjertrud Marie.
Parret blev velsignet med mange børn, og da
Caspar kom til verden i 1745, var det som num
mer seks. I mellemtiden var de to brødre Johan
Herman og Ole Christopher blevet født. Der
har ganske sikkert været trangt i det lille hus på
Jonsrud, men forholdene blev bedre i 1748 da
Jonas Wessel blev sognepræst til Vestby efter
onklens død.
I 1757 gik turen til Christiania (Oslo) hvor de
tre brødre Johan Herman, Ole Christopher og
Caspar i november blev indskrevet ved latinsko
len. De må have fået god uddannelse hjemme i
Vestby, for de to ældste brødre blev sat lige ind i
5. klasse, mens Caspar kom i 4. Skolen bestod af
5 klasser plus en “mesterlektie” til slut.
Når man var dimitteret herfra, kunne man så
fremstille sig til Examen Artium ved Universite
tet i København. Skolen i Christiania var ikke
stor, og eleverne kendte hinanden som dagens
klassekamerater. Albert Peter Bartholin var Cas
pars lærer de første skoleår. Han var blandt andet
en nær ven af samtidens førende poet, Christian
Braunmann Tullin, som netop i disse år havde
succes med sit digt Majdagen, som Johan Her
man senere harcelerde over i sit digt “Foraaret”.
Bartholin synes at have taget sig specielt af
Caspar. Han gav den unge elev gratis ekstraun
dervisning og i tilgift lærte han ham at tegne.

Det skulle den unge mand senere få rigt udbytte
af ved sit virke som landmåler og korttegner.
Den samvittighedsfulde lærer sluttede imidlertid
ved skolen i efteråret 1759 for at rejse til Køben
havn.
Caspar fik imidlertid god anledning til at træf
fe ham igen senere, Johan Herman og Bartholin
boede fra 1762 i samme hus på Ulfeldts plads i
København, hvor Harald Langberg i dag har sit
private Wessel-museum.
I sommeren 1763 rejste Caspar til Køben
havn, hvor han blev immatrikuleret ved univer
sitetet den 25. juli. I København traf han atter si
ne brødre, samt naturligvis mange andre studen
ter, han kendte fra Christiania, og hvoraf mange
senere udmærkede sig i Kongens by, f.eks Jacob
Edvard Colbiörnsen, Christian Colbiörnsen,
Owe Gierløv Meyer og Edvard Storm.

Han tegner Landkort....
Efter at have aflagt en strålende Andeneksamen i
marts 1764 blev Caspar Wessel i høj grad ledet
bort fra den akademiske løbebane og kom i ste
det over på det område, som han skulle vie sit liv
til - landmålingen. Rigtignok begynte han at
studere jura, men han blev også landmålingsas
sistent under broderen Ole Christopher. Ole var
kommet med i landmålingen som assistent fra
den spæde begyndelse i 1762, og var avanceret til
landmåler i 1764. Som landmåler var han i en
position hvor han kunne vælge sine egne assis
tenter, og valget faldt da helt naturligt på den
yngre bror. Med sin storebror som læremester
blev Caspar Wessel trukket mere og mere ind i
landmålingsprojektet, og i 1766 fik han titel af
midlertidig landmåler. Lønnen var imidlertid
svært dårlig og i 1768 søgte han om lønforhøj
else på 100 rigsdaler, “da jeg med min Assistents
Gage kunde umuelig udkomme, og med mindre jeg
kan faae den, maa jeg reise hjem til min Fader, da
jeg foruden at assistere ved Landmaalingen, vilde
paatage mig Carte Teigningen . ”
Der blev ikke noget med at rejse hjem. Løn
forhøjelsen blev bevilget og han var med et ble
vet den person, som skulle tegne de nye kort
over Sjælland, som skulle trykkes.
Arbejdet bestod i at tegne alle de opmålinger
sammen, som de forskellige landmålere havde

lavet, sådan at de kunne levere et færdigt kort til
kobberstikkeren. Det var et arbejde som tog meget tid og hvor der var behov for en person med
stor kundskab, flid og nøjagtighed - akkurat de
egenskaber, som Caspar Wessel var i besiddelse
af. Da han fra 1769 også blev udnævnt til “or
dentlig landmåler”var han optaget hele året; om
sommeren var han ude i marken og målte, om
vinteren tegnede han kort. Derudover prøvde
han selvsagt også at få fremdrift i sine jurastudi
er som jo egentlig var hans hovedbeskæftigelse.
Juraen led under arbejdet med korttegningen.
Fra Wessels hånd kom kortene fortløbende:
1768: Den-Nord østelige Fierdedeel af Siæland,
1770: Den syd østlige Fierdedeel af Siælland,
1771: Den Nord Vestlige Fierdedeel af Siælland,
1772: Den Sydvestlige Fierdedeel af Siælland.
Denne voldsomme aktivitet gjorde nok ind
tryk på broderen Johan Herman, som i et lille
digt til broderens ære skrev: “Han tegner Landkaart og læser Loven. Han er saa flittig som jeg er
Doven”
Senere tegnede Caspar Wessel to kort til. Det
ene var et kort over hele Sjælland og blev tegnet
i 1777 sammen med landmåleren Hans Skanke.

Cartouche fra kort over
Faxe herred, tegnet af
Caspar Wessel i 1769.
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Det andet tegnede han selv i 1780, og det dæk
ker den nordlige del af Fyn.

Det norske Sælskab

Caspar Wessels bror,
digteren Johan Herman
- der efter eget udsagn
var lige så doven som
Caspar var flittig. Af
Caspar Wessel findes der
ingen billeder.

Caspar Wessels barn
domshjem på Jonsrud i
Norge. (Foto: Birger
Hekkelstrand, Vestby)

På begyndelsen af 1770-tallet boede Caspar og
Ole Christopher i Kompagnistræde. I forlæng
else af denne gade ligger Læderstræde, en gade
som snart skulle huse et centralt etablissement
for nordmænd, som opholdt sig i København.
Efter påske i 1771 kom der to nye lejere til
Chr.Bergs hus i Læderstræde . Den ene var T ho
mas Bugge, som var en af de mest centrale per
soner i opmålingen af Danmark, og havde været
Ole Christophers læremester. Han var matema
tiklærer for arveprins Frederik og var også i gang
med at udgive sin første lærebog i matematik.
Samtidig med Bugge flyttede også Niels og An
na Catharina Juul ind i Bergs hus, hvor de åbne
de et kaffe- og vinhus. Dette skulle snart blive
“stamcafé” for norske studenter, og den ejegode
Anna Catharina Juul blev snart som en mor for
de unge norske mænd (for eftertiden er hun be
dre kendt som Madam Juul). De norske studen
ter udviklede snart deres hyppige møder til afte
ner hvor man mødtes, drak punch og læste egne
digte. I 1774 bestemte man sig for at gøre struk
turene lidt mere formelle, og dermed blev Det
norske Sælskab dannet, med Ole Gierløw Meyer
som den officielle stifter og Johan Wibe som se
kretær. Så vidt vi véd, skrev Caspar Wessel ikke
noget, som blev fremført ved sammenkomster
ne, men at han var en central person i Sælskabet

vidner Knud Lyne Rahbeks ord om. Han var
præsident i Sælskabet i begyndelsen af 1790'erne og fra denne periode erindrede han senere
at “det var en ganske forunderlig Tone, der herske
de inde i hendes [Madam Juuls] lidet Sideværelse,
hvor egentlig kun den gamle Stamme, og de faa
Yngre, der optoges a f den, tillode sig Adgang. Her
levede alle Minderne fra Selskabets tidligste Dage,
saa friske, som Begivenheder i Gaar; her omtaltes
Johan Herman og Caspar Wessel, Johan og Detlev
Vibe, kort sagt samtlige de elskede Døde og Fravæ
rende, saa man næsten hvert Øieblik ventede at see
dem træde ind a f Døren, og tage deres Sæde i den
liden Kreds. ”
Til trods for at Caspar Wessel ikke bidrog med
poesi, må han altså i højeste grad have været en
hyppig gæst. Han blev imidlertid central på den
måde, at han som landmåler tilbød sine venner i
Sælskabet at være med om sommeren som assis
tenter, så de kunne tjene lidt. I 1773 og 1774 var
det Johan Randulf Bull (senere Norges første
højesterettsjustitsiarius) som var assistent. Sidste
aften før afrejsen var Caspar Wessel nok optaget
af at ordne alt udstyret som skulle med til Fven,
mens assistenten kunne tillade sig at tilbringe af
tenen i muntert lag. To af Sælskabets mest cen
trale skikkelser Johan Herman Wessel og Johan
Wibe, sendte en hilsen med Bull, og den blev
nedtegnet i Verse-Protokollem
Formeld min Respect,
Din liderlig’Knegt,
Til Caspar, om du saa behager.
J:H:Wessel
Formeld ogsaa min,
D it liderlig’Svin,
Ifald at ei Fanden Dig tager.
Joh: Wibe
Året efter havde Caspar fået en ny assistent, Jo
han Wibe, sekretæren for Sælskabet. Aftenen før
afrejse skrev Wibe blandt andet følgende i VerseProtokollen'.
Jeg er en Landmaaler a f den profession,
Som man Assistent monne kalde;
I liflige Fyen der er min Station,
Saa underlig Lodden mon falde!
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Wessels komplek
se plan
Vi multiplicerer et

FAKTA

Jeg reyser derhen
M ed Caspar min Ven;
Men I miste tvende Udvalde.
I morgen saa aarie, som Lærken mon slaae,
A lt høres stolt Jacob at bande,
De gide Skindbuxer saa trækker jeg paa
Og lader at Fyen saa stande.
For Punchen jeg maae
Der drikke Blaaetraae,
Det sigerjeg Eder for sande.

linjestykke med
længden 2 med
ét, der har læng
den 3, og som
danner henholds
vis 30° og 75°
med (l)-aksen.

Landmålingen som Caspar Wessel var engageret
i frem til 1777 var de såkalte målebordsoperatio
ner, hvor man indtegnede alle vigtige formatio
ner i terrænet, samt huse, veje, møller etc. For at
øge kortenes nøjagtigheden blev der også foreta
get en trigonometrisk opmåling, hvor opgaven
var - med stor nøjagtighed - at måle positionen
for en del centrale objekter i terrænet. Kortene
fra målebordet blev så korrigeret mod resultater
ne fra trianguleringen. Fra 1779 var det Caspar
Wessel, som havde ansvaret for trianguleringen
af Jylland og hertugdømmerne Slesvig og Hol
stein. Som supplement til selve trekantmålinge
ne skulle han foretage astronomiske observatio
ner, der også blev brugt til korrigering af måle
bordskortene. Beregningerne som blev udført
ved trianguleringen indeholdt meget matema
tik, og det var antagelig gennem dette arbejde, at
idéen til hans matematiske artikel voksede frem.
I landmålingsprotokollen fra 1787 udviklede
han en ny måde til at beregne koordinaterne for
de indmålte punkter. Til hjælp i dette arbejde
brugte han det komplekse plan. Men før han tog
fat på trianguleringen søgte han i 1778 om orlov
med løn, for at afslutte sine juridiske studier. I et
brev som Christen Hee (lederen for landmålingskommissonen), skrev til presidenten for Viden
skabernes Selskab, argumenterer Hee for, at or
loven burde bevilges til trods for, at studiet
egentlig ikke vedkommer landmålingen; “men
her bliver den virkelige qvæstion, om icke en, som
har tient i landmaalingen 14 aar, og seer sig ingen
anden udvej for at giøre sig skicket til employ, men
maae blive i et bestandig slaverie, uden haab til viidere levebrød eller tak for sin lange tieneste, om en
saadan icke fortiener at have den 15de sommer
gratis. ”
Wessel fik sin orlov, og den 7. november 1778

Så bliver svaret et
linjestykke med
længde L=2 x 3 =
6 som danner
vinklen V =
30°+75° = 105°
med (l)-aksen.

aflagde han sin eksamen med første karakter, og
vendte derefter tilbage til landmålingen. Som
meren 1779 var hans første som triginometrisk
operatør, og den blev tilbragt i den østlige del af
Slesvig. Fra Rundetårn i København, som var
nulpunktet i de trigonometriske målinger, var
der nu et sammenhængende trekantnet, som dæk
kede Sjælland og Fyn. Wessels opgave var at op
måle Jylland, Slesvig og Holsten. I journalen fra
dette år lavede han små kolorerede tegninger af
de kirker, han så, men hvis navne han ikke var
sikker på. Kirkerne er tegnet i journalen, i fuld
overensstemmelse med, hvordan han så dem
gennem kikkerten på måleinstrumentet.
Hvad der var grunden til hans særlige flid det
te år er vanskeligt at sige. Det kan have været
glæden over at være tilbage ved landmålingen.
Det kan skyldes, at han ville gøre et godt indtryk
i sit nye job eller det kan slet og ret være, at han
denne vinter var hjemme på Vestby i Norge og
21

hertugdømmet. På den tid var Georg Christian
Oeder statholder i Oldenburg. Han havde tidli
gere bl.a. haft ansvaret for udgivelsen af Flora
Danica. Efter Struenses fald i 1772 kom Oeder i
unåde og fik tildelt stillingen som statholder i
Oldenburg kort tid før det blev udskilt fra Dan
mark.
Hans ophold i Danmark gjorde, at han fandt
det naturligt at henvende sig til Thomas Bugge
for at spørge om hjælp til opmålingen af Olden
burg. Da Wessel blev spurgt, viste det sig imid
lertid, at han ikke havde særlig lyst til at drage af
sted, men erklærede sig alligevel villig til at rejse
mod et forskud på 400 rigsdaler. Pengene ville
han bruge til afbetaling af noget gæld, han hav
de oparbejdet mens han var landmålingsassi
stent. Oeder ville imidlertid ikke give forskud,
og resultatet blev at Wessel anså forhandlingerne
for afbrudt og rejste til Norge sammen med sin
kone Cathrine Elisabeth Müller, som han året
før var blevet gift med. Bugge fortsatte imidler
tid forhandlingerne pr. brev fordi Oeder insiste
rede på at få netop Wessel til Oldenburg.
Tilsidst gav Oeder efter for kravet om forskud,
og den 25.december 1781 kunne Bugge skrive
til Oldenburg og meddele at Wessel var villig til
at rejse. I samme brev gav Bugge også en beskri
velse af Caspar Wessel; “Han er en mand a f
middelhøjde, mager og med sort [ hår-]farve. Hans
ansigt bærer præg a f grundig tænkning, og har de
alvorlige træk som en mand som ofte arbejder med
observationer og regning må affinde sig med. Han
besidder megen teoretisk kundskab i algebra, trigo
nometri og matematisk geometri, og han har på
sidstnævnte område fundet nye ogfortræffelige løs-

dermed havde tid til at sætte prikken over i'et.
Hvorom al ting er, tegningerne er flotte og vi
sporer her noget af den undervisning han havde
fået af Bartholin 20 år tidligere.

De unge nordmænd
fandt sammen i ‘Det
norske Sælskab”, hvor
der både blev digtet og
drukket punch. Sælska

Til Oldenburg med
kongelig godkendelse

bets punchebowle eksis
terer stadig, og er i privat
eje i Norge.

I efteråret 1781 fik Caspar Wessel en forespørg
sel, om han ville rejse til Oldenburg for at fore
stå de trigonometriske målinger som skulle ud
føres, når man året efter startede opmålingen af
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(Foto: Sturlasson, Oslo)

ninger på de vanskeligste opgaver man støder på
inden for geografisk landmåling Han taler lidt,
men godt, dog uden at være hverken vanskelig eller
sær. Han er beskeden og har ikke høje tanker om
sin egen indsigt og sit arbejde, og er i stand til, og
så når han fremlægger virkelige mesterstykker som
rummer flid, kunst og indsigt, at fortælle Dem, at
det ikke duer til særlig meget. ”
Den 19. januar 1782 fik Wessel den nødvendige
tilladelse til at rejse til Oldenburg. I midten af
maj var han så klar til at forlade København.
Første etape gik med båd til Kiel, og derefter
fortsatte han over land til byen Oldenburg. Wes
sels kundskaber og arbejdsiver gjorde, at han
snart vandt Oeders anerkendelse og venskab. På
trods af hyppig sygdom som Wessel og Oeder
mente skyldtes malaria, blev de nødvendige må
linger gennemført i løbet af tre år. Desuden hav
de Wessel - efter egne tegninger - fået bygget et
lille astronomisk observatorium af træ, så han
kunne lave de observationer han behøvede, for
at bestemme byens længde- og breddegrad. Før
hjemrejsen lavede han også tegninger til et solur,
som skulle stå hvor observatoriet havde været, så
folk kunne kende klokken. I dag er både obser
vatorium og solur væk. Tilgengæld er en minde
tavle for landmåleren Caspar Wessel, hvor obser
vatoriet lå.

Familien falder fra
Vel tilbage i København sommeren 1785 fortal
te han presidenten for Videnskabernes Selskab,
Bolle Willum Luxdorph, at han ville separeres
fra sin kone. Det blev han også, men ud af sin
løn på 380 rdl. måtte Caspar Wessel betale de
200 til den fraseparerede hustru.
Det blev indledningen på en periode, som må
have været turbulent for Caspar Wessel. I sep
tember samme år modtog han og Johan Herman
brev fra moderen som fortalte, at deres far var
død 4. september. Som om det ikke var nok, dø
de hans eneste slægtning i København, Johan
Herman Wessel, den 29. december.
Efter at Ole Christopher for flere år siden var
flyttet til Christiania som General-Auditør for
Norge, var Caspar alene tilbage i København.
Som et resultat af separationen fra sin kone flyt-

I journalen for 1779 lavede Wessel små kolorerede
tegninger af de kirker, han så, men hvis navne han
ikke var sikker på.
© Kort- og Matrikelstyrelsen
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tede han 1786 til Jylland. Han fortsatte imidler
tid sin landmålingskarriere, og landmålingspro
tokollerne fra 1787, hvor han for første gang teg
ner det komplekse plan, blev lavet mens han
overvintrede i Ålborg. Efter at hans fraseparere
de kone var døde i december 1791 vendet Cas
par tilbage til København i foråret 1792. Lige
tidsnok til at tage afsked med Madam Juul. Hun
rejste til Norge i maj sammen med Tobias
Brodtkorb Berntoft fra Det norske Sælskab. To
år senere døde Ole Chrisopher, og eftersom mo
deren var død i 1789 var der nu kun fire søstre
tilbage. De boede alle i Norge.

M atem atikeren
Som vi så i Bugges brev til Oeder fra 1781, nævn
te han der at Wessel havde udviklet nye mate
matiske teorier. Om det var de samme som dem
han præsenterede i artiklen som blev læst i Vi
denskabernes Selskab i 1797 ved vi ikke.
Artiklen blev i aid fald anset som værdig til at
trykkes i Videnskabernes Selskabs Skrifter, til
trods for, at Wessel ikke var medlem af Selskabet.
Før den kom på tryk i samlingene i 1799 havde

C

han imidlertid sørget for at få lavet et særtryk i
1798. Her tryktes altså for første gang den geo
metriske tolkning af komplekse tal. Wessels ud
gangspunkt var, at han søgte en regnemåde, hvor
han kunne multiplicere rette linjestykker. Den
form for multiplikation måtte han konstruere,
eftersom den ikke fandtes. Reglerne tor den nye
multiplikation måtte være sådan, at alle kendte
regneregler fortsat gjaldt, men også indeholdt
nye elementer.
Derfor lavede han en definition, som kort kan
skitseres sådan: Han lod de to linjestykker, der
skal multipliceres starte i nulpunktet (origo) for
et koordinatsystem og målte længden af linje
stykkerne og de vinkler de dannede med (l)-aksen. Derefter gangede han længderne sammen
og kaldte svaret for L, lagde vinklerne sammen
og kaldte dette svar for V. Resultatet af multipli
kationen blev det rette linjestykke, som har
længden L, og som danner vinkelen V med (1)aksen.
Det epokegørende kommer, når man bruger
denne definition på to rette linjestykker som pe
ger lige op fra nulpunktet og hvis længde er lig 1.
Disse linjestykker kaldte Wessel £.
Når han så gangede de to linjestykker, fandt
han, at det nye linjestykke havde længden 1 X 1
= 1, og vinklen som hørte til var 90° + 90° =
180°, altså peger den bagover langs (l)-aksen.
Det betyder, at det nye linjestykke svarer til tal
let -1.
Han fandt altså, at £ X £ =-l, eller £ =
1.
Wessel havde - som den første i verden - lavet en
geometrisk tolking af negative tals kvadratrod de kunne fremstilles som liggende på en akse der
stod vinkelret på den almindelige tallakse. De to
akser, de almindelige tal langs (l)-aksen og kva
dratroden af negative tal langs (2)-aksen, udgør
retvinklede akser i det komplekse plan.

Æres den som æres bør

Det geografiske
instrument som
Caspar Wessel brugte til
de trigonometriske
målinger.
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I 1805 gik Wessel af med pension. Thomas Bug
ge fik til opgave at skrive til Wessel på vegne af
Videnskabernes Selskab, og takke for hans ind
sats. I brevet skriver Bugge, at “Selskabet ey unla
de at bevidne Hr. Landmaalings-Inspecteur Wessel
sin fuldkommenste Tilfredshed med den Nöiagtighed og Fliid, som Deres Velædelhed i saa mange

København, som byen så
ud - nogenlunde - på
Caspar Wessels vid.

Aar har udviist i Deres lange og troe Tieneste. Vel
glader det Selskabet, at Deres Veladelhed kan hensatte sig i en saa velfortient og haderlig Roelighed,
men det beklager dog al Tiid Savnet a f en saa du
elig og virksom Mand. ”
Wessel fortsatte imidlertid med at arbejde for
Videnskabernes Selskab når de behøvede hans
hjælp. Det skete flere gange, blandt andet tegne
de han et trigonometrisk kort over hertugdømmene Slesvig og Holstein i 1807. Det var en op
gave, som Videnskabernes Selskab havde påtaget
sig for Depot general de la guerre i Paris. Til ar
bejdet var det bevilget 150-200 rigsdaler, men
Wessel ville ikke have løn. Istedet modtog han
Selskabets kort og skrifter samt Selskabets sølv
medalje.
11815 blev hans store indsats indenfor land
målingen påskønnet med en Dannebrogsorden.
Ridderordenen fulgte ham også til graven, da
han få år efter, den 29.marts 1818 blev gravlagt
på Assistens kirkegård efter at han var død, klok
ken 2, den 25.marts.
Nils Voje Johansen er universitetslektor ved
Matematisk Institutt, Universitetet i Oslo
Artiklen er baseret på studier gjort sammen med
Bodil Branner ved Institut for matematik ved
Danmarks Tekniske Universitet

<

H*

Følgende arkiver takkes for
velvillig hjælp:
I Danmark:
Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab,
København
Kort- & Matrikelstyrelsen, København
Det Kongelige Bibliotek, København
Rigsarkivet, København
Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster og
Bornholm, København
Landsarkivet for Nørrejylland, Viborg
Stadsarkivet i København,

i Norge:
Universitetsbiblioteket i Oslo,
Riksarkivet i Oslo,
Statsarkivet i Oslo
Norske Selskab i Oslo,
Arkivet til biblioteket på katedralskolen i Oslo,
Gunnerus Bibliotek i Trondheim,

<

"Hvis Caspar
Wessels arbeid
var kommet til
sin Ret, saa
vilde han for
længst have
vundet et fuldt
saa stort Navn
i Mathematikens Rige som
hans Broder
Johan Herman
Wessel inden
den nordiske
Litteratur og
som hans
[Grand]-Onkel
Petter Wessel
Tordenskiold
vandt som
Kriger."
Den norske

Statens Kartverk i Hønefoss;

matematiker
i Oldenburg:

Sophus Lie

Niedersächsisches Staatsarchiv

(1895)
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I år fylder dronning Margrethe 60 år, og det mar
kerer Frederiksborgmuseet og museet på Koldinghus
med et fællesprojekt om danske dronninger, set
ud fra deres samtid, men også ud fra det roman
tiske og nationalhistoriske lys, som eftertiden har
betragtet dem i. Tyngdepunktet i udstillingen på
Koldinghus ligger på de dronninger, der har gjort
sig særligt bemærkede i Danmarkshistorien fra vi
kingetid til rennæssance. Det er naturligvis
kvinder som Thyra Danebod, dronning Dagmar
og Margrethe den Første. Men vi møder også tris
te skæbner som Christian den Andens dronning
Elisabeth, der først måtte lægge ryg til gemalens
utroskab med Dyveke og dernæst flygte sammen
med ham efter opgøret med adelen. Derefter leve
de hun på familiens nåde i Nederlandene, og dø
de knap 25 år gammel. I museets udstilling er det
dronning Dorothea (1511-1571) der far det sidste
ord. En rolle, som næppe har været helt ukendt
for hende, da hun levede. H un var både klog og
fremsynet, men er også gået ind i historien som
kendt for en ulykkelig kærlighedshistorie og for en
anspændt forhold til sønnen, Frederik den Anden,
der forhindrede hende i at gifte sig igen.
v
Frederiksborgmuseets udstilling består af
portrætter af danske dronninger, og vises i
slottes riddersal. Sammen med forlaget
Gyldendal udgiver de to museer en
bog, der belyser temaet “danske
dronninger”. Begge udstillinger åbner i april.
Yderligere oplysninger:
\ ÖN ©
Museet på Koldinghus, Postbox 91,
/
6000 Kolding,
/
T lf.7 6 3 3 81 00.

S

www.koldinghus.dk
Det Nationalhistoriske
S Museum på Frederiksborg,
/
Frederiksborg Slot, 3400 Hillerød.
Tlf: 48 2 6 04 39
/

/
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T il fe s t m ed et h e lt
å rh u n d red e
Flynderupgård Museet i Espergærde viser i øjeblikket en flot særud
stilling med titlen “Århundredets fester”, og her kan man opleve for
skellige sider af festlivet fra 1900-2000. Den besøgende kan glæde
sig over ca. 50 festdragter, der er udstillet på mannequiner og giner,
der står frit i rummene, så man har fornemmelsen af selv at være til
et stort selskab. Det er især de flotte, festlige kjoler, som dominerer.
Den ældste er fra sidste århundredskifte og den nyeste fra 1999. For
at herrerne ikke skal føle sig helt snydt, er der naturligvis også ek
sempler på jaket, kjole-og-hvidt samt smoking.
Men ingen fest uden et smukt dækket bord, og et sådan findes og
så - både med glas og sølvtøj. Under overskrifter som ”Indbydelser”,
”Dansen går”, ”Takt og Tone” mv. og gennem en lang række fotos,
udlånt fra private, sættes der focus på forskellige sider af festlivet
gennem de seneste 100 år.
Udstillingen varer året ud.
Yderligere oplysninger:
Flynderupgård Museet, Agnetevej 9, 3060 Espergærde.
Tlf: 49 13 5 6 2 0 www.helsingor.dk/museum/frame--frg.htm

M a jf e s t i
L e jre
Lejre Forsøgscenters land
bohuse fra 1850’erne.
Søndag den 6 rejses maj
stangen, og om lørdagen
skal der naturligvis gøres
rent og ordnes til den sto
re fest. Den 7. Maj er der
også fest med sang, musik
og dans. Forsøgscenteret
opfordrer sine gæster til
at tage madkurven med,
og hjælpe vejrguderne
med at skabe en god
sommer
Lejre Forsøgscenter,
Slangealleen 2,
4320 Lejre.
Tlf. 4 6 48 08 78
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En d a n sk s ø lv 
sm ed i P aris
Hvad Erik Mortensen var for det pari
siske modehus Balmain i 1970’erne og
1980’erne, var Christian Fjerdingstad

1 1950'erne drømte alle raske drenge
om et elektrisk tog - og det skulle na
turligvis være Pioner Expressen. Hvis
man allerede var den lykkelige ejer af
det danskproducerede bliktog, så kunne
man - med kataloget i hånden - drøm
me om de udviddelser man skulle spare
sammen til, eller ønske sig til jul og fød
selsdag. Der var nok at drømme om.
Først og fremmest måtte man naturlig
vis have lokomotiv og skinner. Men så
var der også en forskellige typer af vog
ne, krydsspor, drejeskiver, otte forskelli
ge stationer, remise, træer, skilte og en
storebæltsfærge, der kunne tage toget
med ombord og aflevere det ved færgel
ejer, der hed “Nyborg” og “Korsør”. Når
færgen anløb lejet, kørte toget selv op på
færgen, og når man nåede færgelejet på
den anden side, kørte det selv ned igen.
En storebæltsbro kunne man sågar også
erhverve!
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for det parisiske sølv- og juvelérfirma
Chris tofle i årene 1924-1941.
Christian Fjerdingstad var fyrmester
søn fra Christiansø, blev uddannet til
sølvsmed i Skagen og tog ved 1. verdens
krigs udbrud til Frankrig hvor han
meldte sig til fremmedlegionen. Svært

I øjeblikket viser Jernbanemuseet en
udstilling om det succesrige danske
elektriske tog, der havde sin storhedstid
i 50'erne. Togets ophavsmand hed
Knud Petersen. Han var født i 1901 og
havde efter endt handelsuddannelse og
et ophold i Paris, etableret et mekanisk
værksted i sine forældres kælder. Her re
parerede han og hans broder spilleauto
mater og her så altså det elektriske tog
“Pionér-Expressen” dagens lys. På grund
af importrestriktioner var der ikke no
gen synderlig konkurrence frem til
1960, men herefter gik det ned ad bak
ke, og fem år efter var det slut. Nu var
det Märklin og Fleischmann, som den
tog-interesserede ungdom gik efter.
Udstillingens sidste dag er 31. august.
Yderligere oplysninger:
Jernbanemuseet, Dannebrogsgade 24,
5000 Odense C.
Tlf: 6 6 1 3 6 6 3 0

såret måtte han allerede i 1915 forlade
krigen, og da den var forbi, tog han per
manent ophold i Frankrig. Tilskyndet af
sin ven og nabo Fernand Leger deltog
han i 1921 i efterårssalonen i Paris, og
de følgende år udstillede han regelmæs
sigt sølv og smykker. 1924 blev han
kunstnerisk direktør på Frankrigs føren
de sølwarefabrik Christofle, hvor han
var til 1941. Udstillingen er forberedt
under medvirken af universitetet i Lille,
og omfatter sølv samt andre kunst
genstande fra museer og privatsamlere.
Udstillingen vises på Koldinghus indtil
den 24 april hvorfra den går videre til
Bornholms Kunstmuseum.
Yderligere oplysninger: Museet på Kol
dinghus, Postbox 91, 6000 Kolding,
Tlf: 76 3 3 81 00. www.koldinghus.dk

S æ r u d s tillin g om
H o s p it a ls s k ib e t
J u tla n d ia

På FN Museet i Frøslevlejren planlægger man for tiden årets særudstilling om det
kendte hospitalsskib “Jutlandia”. I år er det nemlig 50 år siden, at det ombygge
de ØK-skib blev gjort klar til afrejse i februar 1951 som Danmarks bidrag til FNs
mission i forbindelse med Koreakrigen.. Udstillingen kommer bl.a. til at omfatte
store fotostater og plancher, der beskriver skibets udseende og giver indtryk af
dagliglivet om bord på fartøjet, der omfattede både sengeafdeling, operationsstue
og tandlægeafsnit - samt naturligvis lokaler og faciliteter for personalet. Der kom
mer heller ikke til at mangle originale effekter så som tæpper, en samtidig syge
plejeuniform, og en overlæge i søofficersuniform. For rigtige “skibselskere” bliver
der mulighed for at fa et kig på den originale model samt blåtryk til ombygning
en, der blev udført på Nakskov skibsværft. Udstillingen arrangeres i samarbejde
med Forsvarets Sanitetstjeneste og Dansk Røde Kors og åbnes lørdag den 1. april
kl. 14.00 af Hans Ekscellence Greve Ingolf af Rosenborg. Ved åbningen kan man
naturligvis benytte lejligheden til at kaste et blik på den permanente udstilling,
der handler om danskes deltagelse i FNs missioner over hele verden. Museet dri
ves af en støtteforening, der også udgiver et årsskrift hvert år i februar.
Yderligere oplysninger:
hos formanden Per Kofoed,
Marstrup Bygade 102, 6100 Haderslev, tlf 74 5 7 6649.
I sæsonen på F N Museet i Frøslevlejren, tlf 74 67 68 55.

Den 8. april stævner slægtsforskere
fra hele landet mod Odense til det
årlige slægtsforskertræf. Arrangemen
tet byder på forskerkontakt med
”anebytning”, hvor personer med
interesse i samme slægter og/eller
landsdele kan udveksle oplysninger.
Men ellers er træffet præget af H.C.
Andersen og af forskellige tilgange til
hans slægt. Hvis man ikke tidligere
har været præsenteret for teorien om
digterens angiveligt royale ophav, har
man chancen nu, idet ene af træffets
to foredrag om Andersens slægt hol
des af rektor Jens Jørgensen, Slagelse.
Et andet foredrag, der tværtimod
plæderer for, at den kendte eventyr
forfatter var lappeskomagerens søn er
naturligvis også på programmet.
Yderligere oplysninger samt tilmelding
hos: Inge Skipper, Krogløkkeparken 24,
5240 Odense NØ. Tlf: 6 6 1 0 90 52
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M ed arkæ ologer, historikere o g andre ek sp erter som guider

Besøg historie
magasinet

Nye spændende turtilbud for år 2000

SIDEN SAXO på
F.eks: 2 .V erdenskrig i Jylland 3.-5.juni 2495 kr., S et.H anstur til Æ rø 2 3 .-2 5 ..juni
2495 kr., Stavkirker i N o rg e 17.-23.juli 5.995 kr., Estland og L etland 27.augjjst2 .septem ber 5.995 kr. Priserne er alt inkl. Interesserede kan bestille katalog:
J.F.W illum sensvej 4
8270 H øjbjerg

T elefon 8627 5126
bedst ml. 10 og 12

fax 8627 7419
e-m ail ifa mail, tele.dk

htt p://www. sa.dk/
lak/saxo.htm
- spændende
specialsider,
historielinks, quiz,
m.m.
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HISTORISKE REJSEMAL
Danmarks største udvalg af historiske og
kulturelle rejser - med den bedste stab af
faglige eksperter som rejseledere.

I år 2000 har vi følgende rejser på programmet:

DANSK VESTINDIEN
DET KLASSISKE GRÆKENLAND
SEVILLA, CORDOBA & GRANADA
AZTEKERE & MAYAER I MEXICO
ESTLAND, LETLAND & LITAUEN
FRA LATIUM TIL LOMBARDIET
IRLAND
SKT. PETERSBORG & NOVGOROD
USA I ÅR 2000
SYRIEN
DEN SPANSKE SØLVRUTE
DET BYZANTINSKE RIGE
ROM I JUBELÅRET 2000
TOSCANAS HJERTE
OMAN
NEW ZEALAND

Ring eller skriv venligst efter vort år 2000-katalocj hos:

EIRBY * HISTORISKE REJSEMAL
Park Allé 5, 8000 Århus C, Tlf. 86 13 10 16
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Efter et helt år med ombygninger og udit
lingspause er Søllerød museum nu genåbnet i en ny ir e
I handicapvenlig form og med en spritny museumsbutik. I )<
20. november sidste år åbnede museet dørene for en sær i
stilling med titlen “Søllerød i tid og rum”. I udstilli ti
en kan man se en række sjældne genstande, der ikke ii
ligere har været udstillet. Fx et pavebrev fra 1186, en møntskat fra c
1250, et klassicistisk havemonument fra 1780'erne, gulaldermale ri
fra 1800-tallet samt eksempler på nutidens arkitekturopfattelse. Sa
udstillingens grundidé er en lystvandring gennem egnens historie :c
talt ved hjælp af en række særligt udvalgte highlights for hyer af egne
otte historiske bydele. Hovedvægten er lagt på de sidste 300 års hi; ;tx
rie, og indeholder mange elementer. Udstillingsgæsten får dokumer
teret både det gode landliggerliv ved kysten og arbejderbefolkningen
mindre rosenrøde tilværelse i det tidligere sociale boligbyggeri i G
Holte og Nærum. Udstillingens sidste dag er 30. april.
Yderligere oplysninger: Søllerød Museum, Søllerødvej 25, 2840 Holte.
Tlf: 45 80 20 46. www.sollerod.dk/musark/

N o r d -V e st k om m er t il
A r b e jd e r m u se e t
Københavns Nord-Vest kvarter har ikke altid det bedste ry i medierne, og
der er heller ingen tvivl om, at visse dele af kvarteret er præget af proble
mer. Nu er 3 boligkarreer i bydelen blevet undersøgt af etnologen Lone
Palm Larsen og resultaterne præsenteres i en udstilling på museet.
Ejendommene blev opført af Københavns kommune i 1930 og skulle
være med til at afhjælpe den store mangel på boliger, der var på den tid. I
modsætning til byggeriet på brokvartererne før århundredskiftet var dette
kvarter arkitekternes drøm om en by med lys og luft mellem boligblokke
ne med små, praktiske lejligheder. Mange af de nye indbyggere kom fra
trange kår i husvildebarakker, eller de havde boet året rundt i havehuse.
Udstillingen skal vise historien om baggrunden for bebyggelsen, plan
lægningen af det nye kvarter, byggeriet i 1930’erne, hvor tidens bedste ar
kitekter var engageret og slutte med nutiden og byfornyelsen. Det bliver
historien om et kvarter på godt og ondt, men med hovedvægten på det
menneskelige, så der også fortælles om varme og fællesskab foran den lo
kale kiosk og på gadehjørnet.
Bag projektet står FSB - Foreningen Socialt Boligbyggeri - Nationalmu
seet, Københavns Bymuseum og Arbejdermuseet, som har stået for under
søgelsen af området. Udstillingen varer fra den 15. marts til den 30. juli.
Yderligere oplysninger: Arbejdermuseet, Rømersgade 22, 1362 København K
T lf 3 3 9 3 2 5 75
www. arbejdermuseet, dk

Spø rg e
k a ssen
G a m le
g æ k k ev e rs
Kender I til gamle “gække
vers” der er brugt i 1700 tal
let - og er det muligt at få et
par af dem?
Lis Rasmussen
Dramstrup 3
4420 Regstrup

S v a r:
Gækkevers fra 1700-tallet er
ikke helt lette at skaffe, for
gækkebreve er primært en
1800-tals-tradition. I 1600og 1700-årene brugte man i
højere grad bindebreve, der
er en lidt anderledes skik, der
bl.a. gik ud på at får brevets
modtager til at give et gilde.
Efterhånden som det blev
moderne at holde fødselsdag,
gled bindebrevsskikken ud når man holder fødselsdag er
festen jo i forvejen en del af
skikken.
Da bindebrevene slap, tog
gækkebrevene over. Mod
slutningen af forrige århun
drede blomstrede traditio
nen; forretningerne solgte
særligt blondepapir og små
hæfter med vers til at skrive
af efter. Bl.a. Julius Strand
berg, 1800-tallets store skil
lingsviseforlægger, udgav en
række hæfter med vers, hvor
af en hel del også kunne bru
ges som led i kærestekorres
pondancer.

Strandbergs kunder var
helt almindelige, jævne dan
skere - det kan man bl.a. se
ud fra de gækkebrevs-modta
gere, der optræder i hans
hæfter. Der er vers til fe både
den “søde smækfede kokke
pige”, den “yndige Butiks
svend” og den “sødeste lille
Officer”.
I løbet af 1900-tallets før
ste årtier blev gækkebrevene
børnekultur. Det betød na
turligvis, at de kæresteri-præ
gede vers forsvandt. Og i ste
det for kys og teaterbilletter
mm. bestod “gækkepræmier
ne” nu af chokoladepåskeæg.
Her får du her et par ek
sempler på 1800-årenes gæk
kevers - i øvrigt kendte man
også den gang til den stadigt
brugte “En Vintergæk, en
Sommernar, en Fugl foruden
Vinger - en lille Ven som har
dig kær, en venlig hilsen
bringer.”

M ed venlig hilsen
Charlotte S. H. Jensen,
mag. art. i nordisk folkeminde
videnskab
Redaktør

B O GNYT
Ved Vibeke Riis
Christian Larsen:

Biskop Balles Visitatsbog, 1799-1807

Skriv til:
SIDEN SAXO SpørgeKassen
Landsarkivet for Sjælland
Jagtvej 10
2200 Kbh N.
- du kan også sende en mail
via vores hjemmesider.
Besøg historiemagasinet
SIDEN SAXO på
http://www.sa.dk/lak/
saxo.htm
- spændende specialsider,
historielinks, quiz, m.m.

“I Morges hos Blomsterkonen
Jeg købte en lille Buket;
Men tænk nu, der har Matronen
behandlet mig mindre honnet.
Hun gav mig et helt Bundt Gække,
og en af dem vil jeg lægge
i Brevet, og sende dem hen,
saa veed De Besked, min Ven”
(Julius Strandberg, 1883)
Nu er du gækket
og det skal du være
Indtil en Hare bider en Hund
Og to Rosiner vejer et Pund
(fra privat samling, nu i
Dansk Folkemindesamling)

Kildeskriftselskabet, Kbh.
1999. Indtil 1. april 2000
200,- kr. Derefter 300,I løbet af sin 25-årige embeds
periode nåede den ihærdige
biskop over Sjællands Stift,
Nicolai Edinger Balle, rundt
til sit store stift næsten 5
gange. Nu har Kildeskriftsel
skabet udgivet de visitatsbøger, der rummer rapporterne
fra hans to sidste rejser. Her
noterede den flittige bisp
hvad han så og hørte når han
overhørte skolebørnene og
lyttede til de lokale præsters
prædikener. En fremragende
kilde til kirke-, skole-, præste-, degne-, personal-,.. ..ja,
næsten enhver form for lokal
historie i de sogne, som bi
skop Balle besøgte.
Caroline Alexander:

Shackletons sidste
ekspedition.
Kbh.: Borgen, 1999.
211 s. 349 kr.
Bogen fortæller - med ud
gangspunkt i bl.a. dagbøger
- om Shackleton ekspeditio
nen, hvis mål var at krydse
Antarktis til fods i 1914. Eks
peditionen mislykkedes, men
den er et af polarforskningens
store dramaer. Bogen er rigt
illustreret med samtidige
fotografier taget af ekspeditio
nens fotograf Frank Hurley.
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Henning Dehn-Nielsen:

Fortidsminder i
Danmark.
Kbb.: Sesam, 1999. 355 s.
249 kr.
I Danmark findes ca. 30000
fortidsminder, der strækker
sig lige fra oldtidens køkken
møddinger til de tyske bun
kers fra krigens tid ved den
jyske vestkyst. Bogen er tænkt
som en vejledning og en gui
de til alle disse gravhøje, jæt
testuer, oldtidsveje og -broer,
forter, skanser, rune- og bau
tasten, helligkilder m.m. For
fatteren har selv besøgt de
fleste steder og giver en be
skrivelse af mange af dem,
der stadig kan opleves og
som har et stykke danmarks
historie at fortælle.
M irjam Gelfer-Jørgensen:

Dansk-jødisk kunst jøder i dansk kunst.

Danevirke blev rejst i slutnin
gen af 600-tallet og blev siden
med ganske langvarige afbry
delser brugt som forsvarsværk
op igennem vikingetiden. I
bogen fortælles Danevirkes
historie fra de første folkevolde i 600-tallet og frem til i
dag og den nyeste arkæolo
giske, historiske og kulturhis
toriske viden om og indsigt i
Danevirke præsenteres. Da
nevirkes betydning som na
tionalt symbol beskrives og
fortællingen føres frem til i
dag og omtaler bl.a. etable
ringen af det danske museum
ved Danevirke i 1990.
Flemming LundgreenNielsen og Hanne Ruus:

Svøbt i mår.
Dansk folkevisekultur
1550-1700, bd. 1-4.

Nis Hardt ogJørgen Kühl:

Kbh.: C.A. Reitzels Forlag,
1999. Ca. 500 s. pr. bd. 475
kr. pr. bd. (salges kun samlet).
Et værk i 4 bd. - foreløbig er
bd. 1 udkommet - om den
danske folkeviseoverlvering
og dens kulturelle sammen
hæng. Bd. 1 beskæftiger sig
med de ældste visehåndskrif
ter og deres kulturelle bag
grund; bd. 2 indeholder un
dersøgelser af adelens boliger
og analyser af visegenrer og
temaer; bd. 3 giver indblik i
adelens livsformer og viser
nes stil og sprog og bd. 4 be
skriver adelens og visernes
selvforståelse. En cd-rom med
den ældste viseoverlevering
og en viseordbog baseret på
over 500 viser er vedlagt bd. 3.

Danevirke. Nordens
største fortidsminde.

Sebastian Olden-Jørgensen:

Herning: Poul Kristensens
Forlag, 1999. 160 s. 260 kr

Kun navnet er tilbage en biografi om Peter

Kbh.: Rhodos, 1999.
592 s. 600 kr.
I bogen behandles samspillet
mellem dansk og jødisk kunst.
Af emner, der tages op i bo
gen kan bl.a. nævnes jøde
fremstillinger i dansk middel
alderkunst, jødisk arkitektur
i Danmark, jødiske gravmæ
ler, jødiske kunstmæcener
med Hirschsprung og C.L.
David i spidsen, dansk-jødi
ske malere og dansk-jødisk
tekstilkunst. Sideløbende her
med fortælles jødernes histo
rie i Danmark. Bogen er rigt
illustreret.
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Grififenfeld.
Kbh.: Gad, 1999. 350 s.
298 kr.
Historien om vinhandlersøn
nen Peter Schumacher (163599), der steg til tops som
rigskansler og greve af Griffenfeld, men faldt i unåde og
endte sine dage som livstids
fange. Hans dramatiske
skæbne er ikke blot spænden
de i sig selv, men giver også
et levende billede af samti
den - den tidlige enevælde.
Saxo (genfortalt a f
Helle Stangerup):

Danmarkskrøniken 1-2.
Kbh.: Aschehoug, 1999. 386
+ 392 s. 300 kr pr. bd.
Udgangspunktet for Helle
Stangerups genfortælling af
Saxos krønike har været at
gøre den svære prosa til let
flydende dansk. Saxo er gen
givet uforkortet og med den
største respekt for forlægget.
Saxo færdiggjorde sin krøni
ke i første årti af 1200-tallet
og hans skildring af vort fæ
drelands historie starter med
sagnkongerne og slutter med
Knud den Sjette. Esben Ha
nefelt Kristensen har malet
150 billeder specielt til den
ne udgave.

S k ø n litte ræ rt:
Edward Rutherfurd:

London.
Kbh.: Lindhardt og Ringhof,
1999. 953 s. 400 kr.
En roman om Londons hi
storie fra romertiden og helt
op til vore dage. Forfatteren
fletter de store begivenheder
i Englands historie sammen
og får alle brikkerne til at fal
de på plads gennem fortæl

linger om historiske personer
og almindelige mennesker i
forskellige tidsaldre. De begi
venheder, der fortælles om er
bl.a. bygningen af Tower,
den store brand i London og
bombningerne af London
under 2. verdenskrig.
Marie Tetzlajf:

Russiske skæbner. O tte
moskovitter fortæller.
Kbh.: L&R Fakta, 1999.
280 s. 278 kr.
Otte moskovitter - 3 mænd
og 5 kvinder - har fortalt de
res livshistorier til Marie
Tetzlaff. Den ældste er født i
1928 og de to yngste i 1954.
Marie Tetzlaff har bl.a. givet
stemme til et partimedlem,
en dissident, en KGB-hustru,
en bedstemor og en bokse
træner. Alle otte afspejler dels
forskellige personlige erfa
ringer, holdninger og mange
temperamenter, dels Rus
lands brogede og brutale his
torie i det 20. århundrede.

F or b ø rn :
Peter Chrisp:

D e romerske kejsere.
Risskov: Klematis, 1999.
48 s. 198 kr.
Bogen - der kan læses fra ca.
12 år - rummer en gennem
gang af Romerrigets historie i
kejsertiden. Bogen er opdelt i
en række dobbeltopslag om
kejsere som Augustus, Nero
og Konstantin og emner som
befolkning, handel, hærvæ
sen, veje og kejserlige rejser.
Der afsluttes med et afsnit
om, hvordan Romerriget på
virker os den dag i dag i
sprog, statsformer, arkitektur
og meget mere.

AFSTED TIL TYSKLAND?
1947 skrev DsF’s (nu LO) formand Eiler Jensen, at “fagforeningernes opgave

Under besættelsen tog

1

bestod da alene deri at gøre arbejdsløse medlemmer opmærksom på, at der kun
ne fås arbejde i Tyskland til nærmere fastsatte betingelser, som for øvrigt var de
samme, som gjaldt for tyske arbejdere”. 50 år senere hedder det i LO’s nye jubilæ
umsbog, at DsF “påtog sig senere - efter en henstilling fra regeringen - at give
meddelelse om mulighederne for arbejde i Tyskland via forbundene og fællesorga
nisationerne.” Man skal dog ikke grave særlig dybt i fagbevægelsens arkiver, før der
tegner sig et andet billede.

henved 100.000 danske
re arbejde i Tyskland. I
hvervningen af disse
tysklandsarbejdere tog
den danske fagbevæ

Tyskerne vil have danske arbejdere

gelse aktiv del, selvom
fagbevægelsen efter

Med Danmarks besættelse 9. april 1940 blev landet afskåret fra et af landets store
eksportområder, det britiske marked, og al udenrigshandel måtte vendes mod
Tyskland. De ændrede handelsforhold førte til dansk-tysk forhandlinger i begyn
delsen af maj, bl.a. om leverance af det for dansk industri så vigtige kul. Under dis
se forhandlinger rejste tyskerne 11. maj spørgsmålet om hvervning af danske ar
bejdere, men fra Udenrigsministeriets side havde man betænkeligheder. En lig
nende hvervning i årene 1938-39 havde nemlig ikke været nogen succes. Tysker
ne fastholdt imidlertid hvervningen, og de knyttede tilsagnet om et årskvantum på
3 mio. tons kul og 1 mio. tons koks sammen med krav om hvervning af 5.000
mand.
Selvom hvervningen skulle være frivillig, var der uvilje i den danske regering
mod ‘byttehandlen’. Resultatet blev dog, at man accepterede det tyske ‘krav’. Sam
tidig med hvervningen af de 5.000 skulle der også gøres forsøg på at hverve 1.000
bygningshåndværkere. Den praktiske gennemførelse af hvervningen blev overladt
til Socialministeriet og Statens Udvandringskontor. Udvandringschef H. Ulrichsen havde drøftelser med tyske repræsentanter og 23. maj - efter socialministerens
ordre —med DsF’s forretningsudvalg, hvor fagbevægelsens ledelse for første gang
blev præsenteret for de tyske krav og regeringens beslutning. DsF kunne således
ikke gøre meget andet end at tilslutte sig hvervningen.

1945 har prøvet at nedto
ne denne rolle.

A f M orten H jo A ndersen,
C hristian Larsen og
D aniel Lord

Avisannonce fra Det Tyske Ar
bejdsanvisningskontor. Kontoret
blev åbnet i maj 1940, og inter
essen var voldsom - arbejdsløs
heden var høj, ca. 24%

Tøven i fagbevægelsen

DET TYSKE ARBEJDSANVISNINGSKONTOR
M ED D E LE R

1 Tyskland findes gode Arbejdsmulighe
der for forskellige Arbejdere, særlig for:

Byggefagsarbejdere — Byggefags Arbejdsmedhjælpere —
jernarbejdere

—

Maskinarbejdere

—

Elektrikere —►
'

Havnearbejdere
Teknikere for Masklnbygnlng og Elektroteknik o. s. v.
Alle

skriftlige

Forespørgsler

besvares

ved

personlig Henvendelse til Engageringskontoret

HAMMERICHSGADE 14

KONTORTID 9—17

DsF orienterede fagforbundene om sagen
igennem et cirkulære af 25. maj, men de fik
også en uddybende redegørelse fra formanden
Laurits Hansen på DsF’s generalforsamling i
slutningen af maj måned. Han omtalte det
tyske krav og nødvendigheden af kultilførsler
og sagde derefter: “Denne hvervning af danske
arbejdere er frivillig, og vi må gøre os klart, at
den arbejder, som har været ledig igennem år,
i dag ikke først spørger om, hvad er timeløn
nen? Jeg tror, at de 5 å 6000 arbejdere, som er
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Eiler Jensen, formand for
DsF.

nødvendige, vil melde sig frivilligt, og jeg har fået underretning om, at den første
dag, det tyske arbejdsanvisningskontor havde åbent, meldte sig der 400 danske ar
bejdere, som var klar til at rejse.”
Med 21 % af a-kassemedlemmerne uden arbejde i maj var arbejdsløsheden et
stort problem for DsE Laurits Hansen sagde på generalforsamlingen, at beskæfti
gelsesproblemet var det altoverskyggende for den danske fagbevægelses fremtid.
Man måtte for fagbevægelsens egen skyld have løst beskæftigelsesproblemet, så at
arbejdsløsheden blev undtagelsen og arbejdet reglen. Han udtalte derefter, at “DsF
er at finde på den linje, at vi går ind for en positiv udnyttelse af enhver form for
beskæftigelse” En positiv udnyttelse kunne også, som det senere skulle vise sig, væ
re tysklandsarbejde.
Det fremgår ikke af kildematerialet, om der var stor diskussion om hvervning
en, men alle fagforbund tog kravet til efterretning. Meget tyder dog på, at man i
begyndelsen optrådte tøvende over for hvervningen. På den ene side modsatte fag
bevægelsen sig ikke ordningen, da en afvisende holdning ville kunne skade for
holdet til besættelsesmagten. På den anden side frygtede man, at arbejderne i Tysk
land ville blive nazistisk påvirket og derved gå tabt for fagbevægelsen. DsF og fag
forbundene indtog derfor i de første måneder en passiv holdning til hvervningen
og så stiltiende til, at de tyske krav blev opfyldt. Enkelte kommentarer illustrerede
en vis skepsis og afmagt, men det videreudviklede sig ikke til moralske skrupler
over at arbejde i tysk tjeneste. Denne reaktion ses hos de københavnske støberi-,
special- og maskinarbejderne, hvor bestyrelsesmedlemmerne godt kunne forstå, at
tyskerne ønskede folk fra Danmark, “da en meget stor del af de tyske arbejdere er
soldater”, men de mente ikke, at “det skulle være nødvendigt for at få kul, da tys
kerne kan få både flæsk og smør her, uden at de behøver at sende folk herop.”

Hvervningen tager fa rt
En lang række tyske firmaer,
bla. mineindustri og bygge
fag søgte dansk arbejdskraft.
(Fra Frihedsmuseet)

Igennem sommeren steg antal af tysklandsarbejderne støt og roligt. Kvoten blev
efter tysk anmodning forhøjet i juni og august måned, så den samlede kvote kom
op på 18.000 mand. I begyndelsen af august måned var antallet af afrejser nået op
på 11.000. Og dét, der var begyndt som et tysk krav om 6.000 arbejdere, havde
på kun nogle måneder udviklet sig til et større foretagende, hvor afrejsernes antal
var steget til det dobbelte og den samlede kvote til det tredobbelte.
På trods af den umiddelbare succes dukkede de første van
skeligheder op. Hvervningen begyndte at forløbe mere trægt, og
nogle arbejdere rejste hjem, da de var utilfredse med forholdene.
Fra tysk side lagde man pres på den danske regering for at få løst
disse problemer, og i juli 1940 udsendtes to cirkulærer. I det ene
fastslog Arbejdsdirektoratet, at arbejdere, der vendte hjem før
deres kontrakt udløb og uden gyldig attest fra deres tyske ar
bejdsgiver, fik frataget retten til a-kasseunderstøttelse og henvis
i Alderen 18-35 Aar til sine Kulminer
tes til socialhjælp. I det andet cirkulære fastslog Arbejds- og So
i Bjergværksdistriktet Essen «thiniand)
cialministeriet over for de kommunale socialudvalg, at arbejds
løse, der nægtede at tage arbejde i Tyskland, med god ret kunne
nægtes socialhjælp.
Oplysninger om Lon-. Arbejds- og Boligforhold etc. meddeles a f de tyske
Derved kom arbejdere, der havde brudt deres kontrakt og
Stats*ArbeJdsanvl9nlngs-Kontorer. i Kobenhavn Hnmmcrlchsgade 14 samt
vendt hjem før tiden fra Tyskland, i klemme, da de var nødt til
ProvinsflHoler.
at søge socialhjælp ligesom de arbejdsløse, der ikke var medlem

F ir m a e t H u g o S tin n e s
s ø g e r A rb e jd e re
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Sovesal for danske arbejdere i
Tyskland, ca. 1943

af en a-kasse. Nogle arbejdsløse blev altså af økonomiske omstændigheder tvung
et til at tage til Tyskland for at arbejde. Derudover var de nødt til at acceptere for
holdene dernede, medmindre de fandt arbejde i Danmark.

En mere samarbejdsvillig fagbevægelse
I løbet af sommeren 1940 skete der en ændring, og fagbevægelsens ledelse be
gyndte nu at støtte hvervningen. Ledelsen deltog aktivt i en række sager ved både
at skaffe arbejdere til specifikke formål og opfordre arbejdere til at rejse afsted, og
uden fagbevægelsens positive og aktive rolle var hvervningen nok ikke blevet så
stort et projekt som først forventet. Grunden til, at man skiftede holdning, var
bl.a., at Tyskland fra sommeren 1940 kontrollerede det meste af Europa, og det så
ud til, at det tyske herredømme ville vare længe. I juni havde tyskerne nazificereret fagbevægelsen i Nederlandene, og man frygtede, at det samme kunne ske i
Danmark, hvis man fra fagbevægelsens side ikke indtog en mere positiv holdning,
bl.a. til hvervningen. Man skiftede derfor over til en mere imødekommende op
portunisme i håbet om at kunne opnå goodwill hos tyskerne og derved formind
ske risikoen for opløsning af organisationerne.
Desuden var der den store arbejdsløshed, som for a-kassemedlemmer lå på 16
% i juli 1940, og den steg kraftigt i løbet af efteråret for i december at toppe med
35 %. De mange arbejdsløse og den forringede levestandard gav anledning til
yderligere bekymringer i den i forvejen hårdt trængte fagbevægelse. Udviklingen
højnede nemlig risikoen for, at medlemmerne rykkede mod de politiske yderfløje,
kommunisme og nazisme, hvilket ville medføre uro. Hvis flere arbejdere derimod
rejste til Tyskland, ville arbejdsløsheden falde og arbejdernes kår ville blive væ
sentligt forbedrede. Samtidig mindskedes risikoen for radikalisering af arbejderne,
og fagforbundene bevarede kontrollen med arbejderklassen. Endelig bevaredes og
så roen på arbejdsmarkedet, og presset på a-kasserne blev lettet.

De lønninger, som danske
arbejdere fik i Tyskland var
lavere end tilsvarende løn
ninger i Danmark. Men for
di danskerne ofte fik kost og
logi, og kunne få lønnen ud
betalt når de kom hjem
kunne det komme til at fun
gere som en slags opsparing,
hvilket denne propaganda
tegning fra tysklandsarbejdermagasinet ”Broen” spiller på.

DsF og hvervningen
Hvervningen af arbejdere var et anliggende for de danske og tyske myndigheder,
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Magasinet ”Broen”, der blev
udgivet for danske tysklands
arbejdere, indeholdt propa
ganda for forholdene i Tysk
land samt lettere læsestof Fx
denne læserkonkurrence,
hvor tysklandsarbejdere
kunne skrive ind og fortælle
om hvor fortrinligt det gik
for dem. En dansk buschauf
før fortalte fx om, hvordan
han fik ”flere hundrede”
pakker cigaretter mm. af sine
gavmilde passagerer.

.....

De danske Arbejdere i Tyskland
Hvorfor rejste Du til Tyskland,
ighvorledes gaar det Digi Tyskland?
V or P ræ m ie k o n k u rc n c c
VI lorlsættir l delte o? følgende Numre af Bro,-« med Otls-attlggørelsrn
al Svarene pa« ver Præooleopg*ve. der Uxl: Ihortor rejste f)„ til Tyskland,
og hvorledes g **r del Dlgf
VI fortsætter denne Caøg c**d OHenlllggerelsen af de »Idtie 3 anden
Premier, der Ut er tik 20 Mark.
VI haaber Inden længe alter kunne »Urte en Interessant Konkurrence
for w c læ sere.
REDAKTIONEN.

mr '. • •»
<
..7 ?" . g t h a n s Tad«-!
r,
.. f l TV’ g'o’de vi saiu !
i - !’.
mød K«
• iK.' g MennetXekalte. men
,
„t g i k M u ld e t Og e
....
t ere b« r VI tilbragte
hos mm roim tnd og havde r
Jul. vore* ICJS’e Jul I det t
mede Nu tenter vi kun |»aa
r*tne t Orden, »aa *1 kan b
»kat Cg*aa foreg** ‘ TyskUn
Dato tr.ger. Grund halt til -5'
jeg tog Osajtcen. ug tror hc
faar det. saa længe jeg g».’ t
Haas L
packet Strasse 15. .

20 Mark Prxmlc

20 Alark Præm ie |

Donsk Trykkeriarbejde droger til Tyskland
Jeg kan ikke modstå« Fristelsen at gribe
1 Pennen og deltage l Deres Præjnlcopave om „Hvorfor rejste du Hl Tyskland,
g hvordan gaar det dig 1 Tyskland?" I
«ag, den 15 Juni. for et Aar siden, havde
•g min forste Arbejdsdag l Tyskland. Jeg
ar stadig opholdt mig hernede, befinder
lig godt. og har »let Ikke set Danmaik
den mm Afrejse den l i Juni 1949. N«a,
ien mere om det. jeg vtl nu fange an med
'.arten. Jeg blev arbejdslos i Danmark I
« et-.S »f 1939 fra et al de sterre danske
lsd*, hvor Jeg havde arbejdet som Trykerfatbe'der. Det var Krigen, blev der
•jL -et kerb med at skaffe Papir, og Jeg
ar i r .i *td»t ankomne og rnaalte som
elg' deraf egsaa være den forste. der
lev smult ud. Vltksomhedcn beskæftigede
s \ dette Tidspunkt ca 1200 Mennesker,
s» det har nok hjulpet, al de sparede
grlcnnen til mig. Jrg hsr altid, siden Jeg
lev voksen, været streikt Interesseret l
et tyske Folks Kamp og særligt ( den nye
id. som maa og skal koromei da nu
Iranern for selv at være med i Kampen
1st» s»g. greb Jeg den. og den t. Juni
9-W aieldle Jrg mig paa det tyske Kontor
København. blev antaget til Afrejse
mtdsg den 12. Juni 1940 KL 5 1/2 Moren. Om Morgenen den 12 Juni »Miede
•g saa paa Banen og fik de sidste
templer, samt en god Pakke Smørrebrød
g begav mig saa med c*. COO Kammer«•r ned paa Perronen, hvor Toget og et
rsk Militærorkester ventede os. Klokken
ar da blevet ca. 7 1 X Nu kom iroldlerd den forsle Forskrækkelse. der blev sagt
Højtaleren. at Rejsen var udsat og at vt
.ke tnoatte stige ind i Toget. Vi maalie
.ke gaa, m*n skulde venle. og nu tog alle
» mes’ (jollede Rygte: fat. og mange blev
den Grad grebet af Angst, at de tog
ere» Tøj og forsvandt. N»*. men omsld-r
OCt Vi da af Sted og naaede saa til Gedtt, hvor dea danske Færge „Geds«1:" !aa
g ventede paa os.
Da alle Mand var vel ombord, spiste m
Cir« Mad cg ventede paa at komme af
led, men nej. endnu en Udsættelse. Nu
>S Rygterne til Igen. Tosnroyerne l»a og
entede, Warnemünde var der ikke noget
Ibage a! Cg 1 Ostersøen laa der engelske
•Baedo og ventede paa. at vi skulde tor•dør»», „Uha“ eø igen (or»v*nd‘ nogle
Mdtttd** cg tog tilbage til København «»g
trial:« do mest fantastiske Historier. »«'ni
»rtg en Møssø Mødte, Hustruer cg K etofcf'l stærk Angst og elt Uden Smdhcd
t » Xftc.’ralddøgen fik vi dejlig Middags»ad, Koteletter og Kaff». a»mt f.k vi
5øJd»>!io o a . et Rejsen V«» udsat s i
isatte vent*, »ti d-r kom er. Min»stryger
g ledsagede c*. Mioe»tryg«-r«*n kom. men
a'41vrt.el saa see.;, at det blev beslutte».
1 « »kulde overnatte. Vi blev »s« fordelt
de 3 Fætger. .Gedser '. ..Prins Christian
2 «Mecklenburg“. Jrg kom Ul at »ose i

•«»•’•••- « .o ,-ir ned nj ro.g Jeg skr*v ’. 1
her.ie. at Cel kunde ikke lade sig gøre
• . n u-d»ksld. «kn 5 November t’M'i f.k
I« g
Fly tr;v.«?»«rev ..kommer i Morgen
M L<-be<s. ha» ;.tae| Arbejde <<rr . Sam
me .M’rri rejste teg til Lut».-» k øg var der.
v* hun kon». Jeg mont'e Jo tJb-sge til m t
Puma og blive mm Tid ud. tåen Lørdag
i’n 14 iX-eetr.ber rejste jeg »as til Liibeek
og il.-r.ne Gange var det mm lille Vensndet Tur l.l at hente ju.g. Vi gik »aa ind 1
Ventesalen og »piste til Alten eg talte om
hvordan jeg skulde las noget Arbejde. Vi
havde Keld m.ed os. Ved samme Bord sotn
vi sad vg-ø« en ung Mand og en ung

in I •»-e-i.«;e r

lede Ikke saa roege’, »cm ca Sten. alt var
kan Rygter.
J«-g var antaget w m Jordarbejder til
Cuxhaven, men da vi var vel nnkeinmet
dertil, blev der raabt, at der »kulde bruges
20 Mand, som skulde rej»e videre tamme
Alten,- der meldte Jeg mig. og kom saa Hl
et Firma i Bremen, som havde aibejdet
(or den tyske Marines Nyby’gnmger al
Depoter tam. Der var Jeg det forsle halve
Aar og havde det ganske udmærket. Jeg
Hk en prima Behandling. Forplejning og et
glimtende Kammeratskab, reed taavel
Ledere som de lyske Arbejdere. Ca lille
Tid var Jeg I en slotte tysk Lejr og var
raed td at lægge Kabler til Lyset, og der
traf Jeg et Kompagni Soldater, som havde
haft Tjeneste l Danmark, og d e gjorde att
for at gengælde de gode Dage, lom de
havde haft dfrhjem ne. Jeg er JtU i L*>
b*ck. og* her gik det paa samme M nade..
Hjemme, da mit Ægteskab var opløst,
lærte Jeg en lille Pige at kende. Da Jrg
rejste herned, mønte Jeg imidlertid, at »aa
glemte bun nok mig. men nej, hun skrev

leg kan sende 4=500 Kroner hjem om Mo
„Guld m acht nicht glücklich, abcT cs beruhigt»'4
værd. Jeg har I Skolen læ
Tyxk. Ikke meget, men nok l
klare mig med det. og i de h
Jeg har værH her, har Jeg h
neget, saa det gaar bedrø o
var ikke let for et Hjemmen
3R Aar. pludselig at »kulle u:
lien derhjerome, og dog ble
•ettere, end Jeg havde troet,
dea Venlighed og det Kabis»
Jeg modtog fra den (ørste
gyndte paa salt Arbejde. Mar
at Tyskerne var egoistiske,
og nedladende overfor Ud!<
passer »let ikke. Jeg har haf
af P&asagerer. nten endnu
tuogen med d iste „Egenskab
Modbevis m«>d Tyskerne» J
!.-• .■'•’.Ir. at Jeg Ivar f«aet,.nr
Pakker Cigaretter, Cigarer.
Barbergami'.urer. røget FIj
Drikkepenge, roens det deri:
dent, mine tyske Kolleger (i
Cigaretter. Ligeledes har J
mange Invitationer, men Jeg
ikke haft Tid til at tage lmo»i
Tro nu ikke. at Jeg synet,
er at knu sere, selvfølgelig er
det er ikke derfor. Jeg er ta
land. saa det lader Jeg andr
Resten er der ogsaa en hel
kritisere hjemme ho« o v Jeg
Dansker, men netop fordi J*£
er ]*g «-rlig overfor mig »elv
taget til T yikland for at p
Tyskerne, men har vt mot]
som har glædet ot. skylder >
at de skal vide detr ..At de
skab. der e t sluttet mellem
dar.ske Arbejdere, har byggel
lem vore Lande, en Bro. aoi
Gange stærkere end baade St
mange Aart Politik.”

O«g for at blive beroliget, hvad Penge
angsar. var det nødvendigt at skaffe sig
noget Arbejde f Tysktand. da det var
umuligt at faa Beskø-ftlgclw hjemme. Jeg
var aelverhvetsTnde. men at korr uden
P-enrln tod sig ikke gøre. Fagforening
kunde Jeg tkke staa I. og Socialkontoret
var for mig og tusinde andre ca Slags Hel
vedes Forgaard. som kun Sulten fik Os Hl
af so-gc. Jeg »egte saa en Pfads som
..Kranfahrer” I Tyskland og korer nu med
en Omnibus (or den tyske Rlgspost Stræk
ningen 1letligeahofcn-Klel og retur.
Jeg har en lang ArbejdwJag. fra 7 Mor
gen tit II Aften, men med mange H vile
pauser liere Gange I Mellemtiden. Jeg k*n
sende 4-500 Kroner hjem om Maaaeden.
(nrvder. at J?g Jo o^saa »elv ,*<«1 leve. Jeg
bor- pr»»«», og jeg nu»a »ndfømme. at j e 
er godt tilfreds raed del elts&mmru. Jeg
var besluttet paa at Jeg vilde have mit
Hjem rettet op. Jeg var ogsaa klar over.
j at det bct«rd lang Arbejdsdag og Ingen
1 Fornøje!v , men det er et Hjem jo ogvaa

B a n e n a rk

Kraftfahrer rrtæoCrdckstroin
H eiligrnhnfen-l

I 20 M ark P ra m le |

Jeg snakke
>med Elin Kone <
j

I flere Aar havde jeg vieret
t Danmark, men h«vdP

i daartigt ekonomisk set og eft
s»n at Danmark blev det re
' ar fuldstændig afhængig af K
og BøruicUldeling. Imidlertid ;
i se» med mindre Lastvogne i
i ful.Utasndig forbudt c g cl K

men alligevel blev DsF direkte involveret. En del tyske firmaer benyttede sig af
danske entreprenører på byggepladserne i Tyskland, og disse entreprenører med
bragte fagligt kvalificeret hjælp hjemmefra, hvorved danske arbejdere altså blev an36

taget udenom de officielle hvervningskon
torer. Fagforbundene var imidlertid indfor
stået med denne ordning, idet de skaffede
entreprenørerne den ønskede kvalificerede
arbejdskraft. Et eksempel herpå er kulkon
cernen Hugo Stinnes, hvor DsF forhandle
de udenom de danske og tyske myndighe
der og medvirkede til, at virksomheden fik
1.000 arbejdere til gengæld for ekstra leve
rancer af kul og koks. Denne ordning blev
indgået uden tvang og havde fuldstændig
opbakning i DsF.
Et andet eksempel er spørgsmålet om
danske firmaers overtagelse af arbejder i
Tyskland med danske maskiner og arbejde
re. I oktober 1940 afholdtes i Udenrigsministeriet et møde mellem danske og tys
ke entreprenører, hvor man diskuterede muligheden for et storstilet projekt: dan
ske firmaer skulle i større grad overtage arbejder i Tyskland svarende til 300 mio.
rigsmark i entreprise med danske arbejdere og danske maskiner.
DsF blev spurgt om deres holdning til en sådan ordning, men under diskussio
nen af sagen i forretningsudvalget var der uenighed blandt medlemmerne. Axel
Olsen fra DAF (nu SiD), der organiserede henved 40 % af DsF’s medlemmer, og
Laurits Hansen var positive over for tanken og ville desuden søge at få indflydelse
på arbejds- og lønvilkår. Endvidere så de forslaget som en afløsningerne på det sto
re arbejdsløshedsproblem, men de inddrog tilsyneladende ikke moralske overvej
elser. Sigvald Hellberg, formand for de københavnske typografer, mente derimod,
at det var for stort et ansvar for DsF. Og tobaksarbejdernes repræsentant Dirk
Nark frygtede de konsekvenser, der siden måtte komme. Forslaget blev imidlertid
aldrig til noget, da den danske regering var tilbageholdende med at sende for
mange arbejdere afsted på én gang, og fordi man gerne ville undgå mangel på ar
bejdskraft i Danmark.
Udover disse tiltag medvirkede DsF også aktivt i kulturelt arbejde for tysk
landsarbejderne. Man organiserede en bogmission, der frem til 1944 sendte flere
tusinde bøger til de danske arbejdere i Tyskland. Ligeledes arrangerede man kunst
nerturneer med kendte danske kunstnere, indtil den tyske arbejdsfront forbød det,
da dets monopol på påvirkning af arbejderne blev omgået. Pengene til dette kul
turelle arbejde kom bl.a. fra staten, Dansk Arbejdsgiverforening, DsF og Smedeog Maskinarbejderforbundet.

Arbejdsrejser til Tyskland i
perioden 1940-45
(Kilde:Mathiasen og Stræde:
”Die dänishen Arbeiter in
Deutschland 1940-45, Kbh.
1984, p. 27-32)

Frikontingent til tysklandsarbejderne?
Spørgsmålet blev aktuel i efteråret 1940 efter en række klager fra tysklandsarbej
dere, der var tvunget til at betale kontingent både til deres danske a-kasse og den
tyske arbejdsløshedsforsikring, og besættelsesmagten støttede tanken. Arbejdsdi
rektoratet, flertallet i DsF’s forretningsudvalg og de fleste fagforbund gik ind for
ideen om at bevilge frikontingent, men nogle få forbund, heriblandt DAF og Mu
rerforbundet, var imod ordningen. Årsagen til deres modvilje var grundet i deres
a-kassers dårlige økonomi og de psykologiske konsekvenser, en sådan beslutning
ville medføre.
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Hvem var
tysklandsarbejderne?
Fra maj 1940 og helt frem
til april 1945 rejste omkring
100.000 personer til Tysk
land for at arbejde. Det var
hovedsageligt mænd
mellem 18 og 30 år, der
tog afsted, mens kvinder
nes andel kun udgjorde 11
%. Det er svært at fastslå,
hvordan erhvervsfordeling
en blandt tysklandsarbej
derne tog sig ud, fordi der
findes kun oplysninger om
de arbejdere, der stod i en
a-kasse. Men blandt a-kassemedlemmerne udgjorde
arbejdsmændene den langt
største gruppe med næsten
50 %, mens byggefagene
(tømrere, snedkere, murere
etc.) tegnede sig for godt
20 % og metalarbejderne
for 15 %.

Kasserne var hårdt trængte pga. den høje arbejdsløshed. Selvom de sparede
penge til understøttelse, hvis de arbejdsløse medlemmer tog til Tyskland, ville bå
de antallet af bidrag og statstilskuddet til a-kasserne falde, hvis arbejderne blev fri
taget. De betalende medlemmer i Danmark skulle dække de manglende indkom
ster, herunder henlæggelser til reservefonden, via forhøjede kontingenter. De i
Danmark værende medlemmer skulle således betale for deres kolleger i Tyskland.
Når tysklandsarbejderne returnerede, var de berettigede til fuld understøttelse, for
di de havde bevaret ancienniteten, og således kunne de dræne kassen uden at ha
ve ydet bidrag dertil.
Netop det sidste ville være psykologisk uforståeligt for arbejderne i Danmark,
fremhævede DAF’s formand Axel Olsen over for Arbejds- og Socialministeriet.
Danske arbejdere havde haft en forringelse af deres levevilkår som følge af real
lønsfaldet i besættelsens første tid. Derfor ville disse arbejdere ikke kunne forstå,
at de skulle betale tyngende kontingent til a-kassen, mens tysklandsarbejderne
skulle fritages, selvom disse var bedre lønnede. Axel Olsen tilføjede, at han og
hovedledelsen havde ansvaret foren meget dårligt stillet klasse medborgere, og han
advarede mod at gennemtvinge sådanne afgørelser. Pga. af især DAF’s modvilje be
sluttede arbejds- og socialminister Johs. Kjærbøl i samråd med statsminister Th.
Stauning at gøre frikontingentordningen tvungen for alle a-kasser, hvilket skete
ved lov af 1. februar 1941.
Selvom DAF modarbejdede frikontingentordningen, modarbejdede de ikke sel
ve hvervningen. I den rundskrivelse, der begrundede DAF’s nej til ordningen,
fremhævede man: “Vi kan som hidtil anbefale de af vore medlemmer, som be
grundet på de for tiden herskende ekstraordinære forhold er uden beskæftigelse,
og som vil være i stand dertil, at forsøge på at opnå arbejde i Tyskland.” Udsagnet
kan ses både som en besked til tyskerne om DAF’s samarbejdsvillighed og som en
besked til medlemmerne om, at man stadig støttede hvervningen på trods af uvil
jen mod kontingentfrihed.

For Danmarks skyld
Det var ikke ufarligt at tage
tysklandsarbejde, og over
400 arbejdere mistede livet
i Tyskland 1940-45. Hoved
parten af disse døde i for
bindelse med de allieredes
bombeangreb, mens nogle
omkom i en koncentrations
eller arbejdslejr. En uheldig
tysklandsarbejder endte si
ne dage i en arbejdslejr,
hvor han var blevet anbragt
efter at have sunget Inter
nationale i beruset tilstand
sammen med krigsfanger.
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I efteråret 1941 ønskede tyskerne 5.000 danske arbejdere til kulminerne i Tysk
land. Argumentet var også denne gang, at Danmark selv måtte stille et antal ar
bejdere til rådighed, hvis man fortsat ville have kul fra Tyskland. Efter de traditio
nelle forhandlinger mellem Arbejds- og Socialministeriet og fagbevægelsen ud
sendte DsF 6. november 1941 et cirkulære, hvori man gjorde opmærksom på pro
blematikken med kul og arbejdere. Hvervningen gik imidlertid noget trægt, og
man måtte udsende et nyt cirkulære 24. november 1941. Selvom man havde fået
ændret arbejdet til at være over jorden, var der i december måned kun hvervet nog
le få hundrede mand. DsF sendte derfor et tredje cirkulære ud, og sprogbruget var
denne gang noget mere voldsomt. Det blev indskærpet over for fagforbundene (og
medlemmerne), at Tyskland antagelig ville se sig nødsaget til at standse leveran
cerne af kul, hvilket ville få “de alvorligste følger” for brændselssituationen i de
kommende vintermåneder. I forlængelse af truslen appellerede DsF til arbejdernes
nationalfølelse ved at bemærke, at arbejderne jo bidrog til at sikre landet med de
fornødne brændselsforsyninger. Det lykkedes derefter at hverve det nødvendige
antal arbejdere.

Kvindelige arbejdere på vej
med toget for at arbejde i
Tyskland, ca. 1940. Hoved
parten af de ca. 100.000
Tysklandsarbejdere var dog
mænd - kun 10% var kvin
der. (Tvzz Frihedsmuseet)

Kommunistisk kritik a f hvervningen
Med arrestationen af kommunisterne 22. juni 1941 skabtes der grobund for en il
legal opposition i fagbevægelsen. Selvom DKP kun havde fat i en begrænset del af
arbejderklassen, udgjorde kommunisterne alligevel en potentiel trussel mod det
etablerede socialdemokratiske system pga. deres stærke kritik af Socialdemokrati
ets og fagbevægelsens svigtende omsorg for arbejderklassen. Både parti og fagbe
vægelse forsøgte da også at få kommunistiske tillidsmænd til at trække sig fra de
res poster.
Frygten for kommunisternes stigende indflydelse viste sig at være velbegrundet,
og allerede kort tid efter udkom der illegale blade, der for første gang stillede
spørgsmål ved hvervningen af danske arbejdere og kritiserede fagbevægelsens le
delse. I Politiske Månedsbreve (det senere Land og Folk) beskrev DKP i november
1941 situationen således: “For hver eneste dansk arbejder, der kommer til Tysk
land, bliver en tysk arbejder taget ud af produktionen og sendt til fronten. Den,
der rejser til Tyskland, hjælper således Hitler med at få kanonføde til sin krig. Og
den, der hjælper Hitler med krigen, skader Danmark (...) Fagforeningerne og for
bundene bør - i stedet for at eksportere de arbejdsløse til Tyskland - sætte deres
magt ind over for stat og kommune og tvinge det offentlige til enten at fremskaf
fe ordentligt arbejde til alle arbejdsløse, eller give de arbejdsløse en ordentlig
hjælp.” Til trods for den kommunistiske kritik af den socialdemokratiske samar
bejdsvilje fastholdt DsF og hovedparten af fagforbundene samarbejdslinjen og gik
fortsat positivt ind for hvervningen.

Fagbevægelsen går i hi
Efter sagen med Ruhr-arbejderne i november 1941 blev der stille om tysklandsar-

Efter besættelsen optrådte
socialminister Laurits
Hansen som en af person
erne i en postkortserie med
”Mænd der skal afregnes
med”, tegnet af Herluf Bid
strup. Han blev beskyldt for
at have bøjet sig for arbejds
giverne og afskaffe arbejds
løsheden ved at sende arbej
dere til Tyskland.

bejderne i fagbevægelsen, som gik over til at spille en passiv og tilbagetrukken rol
le i hvervningen. I perioden 1943-45 var fagbevægelsen ikke synlig som i de fore
gående år, og emnet var stort set ikke dagsordenen i DsF eller fagforbundene.
Grunden til dette skifte skal ses som en konsekvens af, at strukturerne bag hverv
ningen nu var blevet etableret, så der ikke længere var behov for fagbevægelsens ak
tive medvirken. Desuden blev det hensigtsmæssigt at gemme sig bag disse struk
turer, da kommunisterne begyndte at kritisere arbejdereksporten til Tyskland.
Men også politiske og socio-økonomiske årsager spillede ind. Efter august 1943,
hvor det politiske system blev sat ud af spil, ville fagbevægelsen stå i en betænke
lig situation, hvis man stadig støttede samarbejdspolitikken, herunder hvervning
en, samtidig med at modstandsbevægelsens kritik og sympati i befolkningen tog
til. Endvidere kom fagbevægelsen gradvist ud af trit med medlemmerne, der be
gyndte at tage afstand fra tysklandsarbejde. Desuden hæmmede modstandsbevæ
gelsens kritik hvervningen. Endelig var der en stigende beskæftigelse med en til
svarende stigende realløn i Danmark fra 1942, og de givtige arbejds- og lønvilkår
gjorde det ikke længere attraktivt at tage arbejde i Tyskland. Arbejdereksport til
Tyskland som løsning på de sociale problemer blev derfor ikke aktuelt fra 1943.

Afrunding

Kilder og litteratur:
Arbejderbevægelsens Bibliotek og
Arkiv: Forhandlingsprotokoller,

Udviklingen i fagbevægelsens holdning og kurs i forbindelse med hvervningen af
spejlede den fleksibilitet, der lå i at indrette sig efter de givne omstændigheder. I
de første år af besættelsen, hvor Tyskland stod på magtens tinder, var man tvung
et til at gå besættelsesmagten aktivt og positivt i møde, men mod krigens slutning
og især efter august-oprøret 1943 havde situationen ændret sig så meget både
indenrigs- og udenrigspolitisk, at det blev hensigtsmæssigt at indtage samme kurs
som ved 9. april 1940.
Dette var udtryk for en opportunistisk holdning, men i bund og grund også en
overlevelsesstrategi der lå helt i forlængelse af den målsætning, man havde fastsat
9. april 1940: at få fagbevægelsen og arbejderklassen så helskindet gennem besæt
telsen som muligt. Fagbevægelsens ledelse ønskede ikke et brud med samarbejds
politikken, da man havde ansvaret for medlemmernes skæbne og ikke kunne tilla
de sig at lade sig styre af sindelaget, da deres beslutninger havde omfattende kon
sekvenser for mange. Det var langt nemmere for kommunisterne efter juni 1941
at indtage en kritisk holdning til hvervningen, da de ikke havde det pågældende
ansvar. Det er nu engang nemmere at lade sig styre af følelserne, når man kun skal
tage vare på sig selv. Imidlertid virkede strategien: fagbevægelsen og arbejderklas
sen kom relativt helskindet igennem besættelsen, og organisationerne blev bevaret
intakte.
Fagbevægelsens evne til at tilpasse sig de givne omstændigheder fortsatte efter
befrielsen. I 1945 lå Tyskland i ruiner, og der var et omfattende behov for ar
bejdskraft til genopbygning af landet. Ministeriet for offentlige Arbejder og den
amerikanske hær i Europa indgik i 1946 en overenskomst om hvervning af 2.000
danske arbejdere, og fagbevægelsen modsatte sig ikke ordningen. Der var endnu
engang tale om tysklandsarbejde, omend arbejdsgiveren denne gang var en af ‘de
gode’.
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Ståltrådsarbejdere, kurvemagere
og hårkunstnere blev jaget
på porten
I midten af 1800-tallet kunne man mø
de mange forskellige handlende, der
drog om til fx markeder med deres
hjemmelavede produkter. Men i 1890
forbød myndighederne bl.a. de svenske
hårkunstnere og ungarske ståltrådsar
bejdere at handle i Danmark.
Af H enrik Z ip Sane
Kurve fra den danske spånkurvefabrik, mens den lå i Kvistgård ved Helsingør.
Fotografiet er taget før 1900, for at anvendes til brug ved salget. Folden på midten
bar sin egen historie. Fotografiet lå nemlig i lommen på Carl Johanssons kone
Emmeli (1869-1958). Når hun gik rundt og tog imod ordrer på kurve, kunne
hun let trække fotografiet op aflomm en og vise varerne frem.
(Foto: Immigrantmuseet)

Den 25. november 1890 underskrev justitsmi
nister Nellemann et cirkulære til landets politi
mestre, hvori meddeltes, at de oprejsende ud
lændinge som handlede med ståltrådsarbejder,
spånkurve og lignende ikke mere skulle have lov
til denne beskæftigelse i Danmark.
Normalt var de administrative meddelelser i
cirkulærerne sprogligt, hvad vi i dag vil opfatte
som ”tørre”. Det er derfor i sig selv interessant,
at det i det omtalte cirkulære hed, at da ”den om
handlede Trafik maa antages stridende imod Næ
ringslovgivningen”, da kunne ministeren ”til be
hagelig Efterretning tjenstligt melde”, at politi
myndighederne herefter kunne medvirke til at
forhindre den. Det er nærliggende at forestille
sig, at det ingenlunde var et tilfælde, at ministe
riet fandt cirkulærets indhold behageligt.

Arbejde eller penge på lommen
Op gennem det 19. århundrede var kontrollen
med den omvandrende befolkning i riget blevet
skærpet. De første initiativer vedr. registrering
kom med indførelsen af til- og afgangslisterne i
landets kirkesogne i 1812 og politimandtallerne
for København i 1816. Både disse og senere ini
tiativer begrundedes med dels ønsket om at forhindre løsgængeri og dels behovet for at kunne
se, hvor den enkelte person havde forsørgelsesret
- eller rettere hvilket sogn eller købstad, som
havde forsørgelsesforpligtelsen. Det var også
tankegangen bag de første initiativer, som fra
myndighedernes side rettedes direkte mod ud
lændinge. Det var først og fremmest Lov om Til
syn med Fremmede, Rejsende m.fl. af 15. maj
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C. Johansens spånkurvefabrik i Lillerød, ca.
1902. Alle på billedet er
indvandrere fra Orkened
sogn i Skåne. Kun brø
drene Carl og P.M. Jo
hansson bosatte sig med
deres familier i Dan
mark. Resten vendte
hjem, og blev løbende
erstattet af nye arbejdere.
Billedet viser også hele
produktionsprocessen fra
venstre mod højre: Kæv
len flækkes, den høvles
til spåner, spånerne rettes
til, båndet eller gjorden
rives, kurven flettes,
ydre- og indregjord sæt
tes på, overflødige spåner
skæres af......... og yderst
til højre står grossisten i
det pæne tøj, med en af
de færdige kurve i hån
den.
(Foto: Immigrantmuseet)
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1875, som pålagde politiet at registrere de frem
mede, som ville opholde sig i landet. De frem
mede skulle foruden ordentlig legitimationspa
pirer fra hjemlandet herefter være i besiddelse af
enten arbejde eller midler til 8 dages nødtørftig
opretholdelse af livet for at kunne opholde sig
lovligt i Danmark. Dette eller var bestemt ikke
det, som man drøftede mest i forbindelse med
fremmedlovens behandling i rigsdagen i vinte
ren 1874/1875. Men netop det forhold, at den
fremmede enten skulle have arbejde eller (kon
tante) midler til livets opretholdelse på anden
måde, blev i virkeligheden snart efter oplevet
som besværligt af politiet.
Rigsdagens politikere ville med fremmedloven
først og fremmest forhindre bjørnetrækkere, ar
tister, spillemænd og andre omstrejfere i at få ad
gang til landet. Tatere og sigøjnere nævntes af
mange politikere i de usædvanligt mange indlæg
fra Folketingets og Landstingets talerstole. Man
anså dem for at være dårlige eksempler for dan
ske arbejdere og man var overbeviste om, at de
folkelige rygter om omstrejfernes dårlige karak
ter var sande. Risikoen for vagabondering og løs
gængeri samt hvad deraf kunne følge af betleri,
prostitution og andre former for fattigdomskri
minalitet var i fokus for politikerne. Derfor blev

loven, som den blev og fra sommeren 1875 og
frem til udgangen af 1919 gennemførtes ca.
40.000 udvisningssager af det danske politi.
Omkring 37.000 af disse vedrørte udlændinge,
som ikke overfor politiet kunne bevise, at de
havde arbejde; de resterende sager vedrørte først
og fremmest udlændinge, som idømtes udvis
ning efter udstået straf på mindst tre gange to
dage på sædvanlig fangekost. Fremmedloven
blev altså i første omgang et grundlag for en
praksis fra politiets side, som medførte udvis
ning af udlændinge, som man fra myndigheder
nes side frygtede kunne ligge landets - sparsomt
udviklede - sociale systemer til last, kunne gene
re borgerne og risikeredes at ville være kilde til
social uro.

Den kombinerede handelsmand og
producent
I fremmedlovens første 15 år kunne en del frem
mede vedblive at være i Danmark og rejse rundt
uden at tage fastere ophold noget sted og ikke
have egentligt (løn)arbejde. Den type virksom
hed, som justitsminister Nellemann med cirku
læret i 1890 søgte at komme til livs kendes langt
tilbage i tiden. Vi kender til folk - indlændinge

såvel som udlændinge - som levede af at produ
cere varer, som de rejste rundt med og solgte
gennem enten at gå fra dør til dør, fra by til by
eller gennem at rejse efter markedsdagene.
Produkterne udmærkede sig som regel ved at
være relativt små, da sælgeren selv var producent
og selv skulle rejse rundt med sit eget varelager;
desuden indeholdt produktionen en eller anden
grad af håndværksmæssig kunnen, som ikke var
almindeligt udbredt i den egn, hvor den pågæl
dende rejste rundt og søgte afsætning for pro
dukterne. At leve på den måde var imidlertid bå
de usikker og fra anden halvdel af det 19. år
hundrede ude af trit med samfundsudviklingen,
som netop adskilte produktion fra salg og som
endelig adskilte ejendomsretten til produktio
nen fra arbejdet.
Næringsfrihedens vedtagelse i Rigsdagen i
1857 var bestemt ikke gået stille for sig. Mange
håndværksmestre frygtede det værste, når lovgiv
ningens beskyttelse forsvandt. De første mange
år efter lovens ikrafttræden i 1862 måtte det der
for nødvendigvis være af største væsentlighed, at
myndighederne demonstrerede vilje til at sørge
for opretholdelse af de nye ordnede forhold for
landets håndværksmestre.
Samtidig var det en søgende tid, hvor samfun
det skulle finde ud af, hvad der egentlig var de
nye ordnede forhold under en industrialisering
og gennemgående kapitalisering. Hvor langt vil
le man f.eks. gå i liberal retning? Hvor mange el
ler hvor få begrænsninger skulle der være på ud
førelsen af håndværksmæssige erhverv? Hvordan
forholdt det sig med omvandrende håndværke
re? Man var jo vant til de vandrende svende og
gesell var en integreret del af den traditionelle
uddannelse indenfor mange fag. Hvert år kom
tusinder af udenlandske håndværkere til Dan
mark, ligesom danske håndværkersvende drog
rundt på kontinentet. Yngre håndværkersvende
var på farten; det hørte med til det almindelige
billede af dem. Adskilte de sig overhovedet fra de
småproducenter, som justitsministeren i novem
ber 1893 - som ovenfor beskrevet - skred ind
over for?
Ja, de var både producenter og handlende.
Men om de egentlig havde indenlandske kon
kurrenter står hen i det uvisse. Alt tyder på, at

det var mødet mellem principperne for (regule
ret) fri næring, som mødtes med politiets frygt
for ukontrollerbar omvandren af fremmede,
som i realiteten stod bag forbudet.

Hvem var de?
Især en enkelt gruppe blandt de omvandrende
småhandlende udlændinge har haft eftertidens
bevågenhed. Det er hårkullarna, de omvandren
de hårkunstnere. På mange museer i Danmark
har man eksempler liggende på de hårsmykker,
som omkring midten af 1800-tallet blev lidt af
en modesag. Det var dog en metier, som var for
nedadgående omkring den tid da fremmedloven
blev vedtaget i 1875 og som var næsten væk, da
forbudet for udlændinges omvandren som små
handlende blev gennemført i 1890.
Hårkullarnas produktion blev anset for ekso
tisk i al sin fremmedartethed længe efter. Måske
var der tale om en produktion, som simpelt hen
appellerede til mærkelige ambivalente følelser,
når man valgte at bevare disse rester af mennes
kelegemer. En stor samling - vist nok den stør
ste i landet - er i dag bevaret på Bangsbomuseet
i Frederikshavn.
De fleste af de bevarede hårsmykker kender vi
desværre ikke rigtig oprindelsen for. På Immi
grantmuseet for Danmark bevares to hårsmyk
ker, som vi med sikkerhed kan sige stammer fra

I midten af 1800-tallet falbød svenske
hårkunstnere deres
kunnen, også på
Paltholmgården i
Farum, hvor disse
smykker stammer fra.
Fx halsbånd og
urkæder var populære
produkter.
(Foto: Immigrantmuseet)
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De svenske spånarbejde
re Hjalmar Brolin og
Sven Persson høvler spa
ner af fyrretræ. Sven
trækker og Hjalmar sty
rer.
(Foto: Immigrantmuseet

gården Paltholm i Farum. Vi har også en god
formodning om, hvilke kvinder på gården, som
har erhvervet og båret disse smykker omkring
1860. Hårsmykkerne blev tilsyneladende produ
ceret med to forskellige tilgange til råmaterialet.
Dels tilbød hårkunstnerne at producere smykker
ud af hår, som blev klippet af fra den person,
som modtog tilbudet. Dels opkøbte hårkunst
nerne hår, når de i byerne tilbød kvinder så og så
mange penge, for at de lod sig klippe og lod hår
kunstnerne beholde håret.

Spånkurvemagere
Andre grupper var mere fremtrædende i 1880’erne. Det var spånkurvemagerne og ståltrådsar
bejderne - netop de grupper, som nævnes direk
te i cirkulæret fra 1893. Der var dog endnu flere
mindre grupper af småhandlende. Næsten alt
kunne man støde på, at en eller anden tilbød en
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eller anden produktion af - det være sig tagrørsog birkebarkfletning eller træskæring.
Spånkurvefletningen var kommet til Dan
mark omkring 1850 fra det sydlige Sverige. Det
var især ved Örkened i Kristianstads Län i det
nordlige Skåne, at denne husflidssyssel havde
udviklet sig til et helt erhverv. Det var herfra den
største gruppe af spånkurvemagere og spånkurvemagersker på vandring i Danmark kom. Lige
som for hårkullarnas vedkommende, så har der
også for spånkurvemagerne været gjort en vis
indsats i tide for at bevare deres historie. I deres
tilfælde har det ikke så meget været museerne
som efterkommerne fra nogle af de indvandrede
spånkurvemagere, som har stået for indsatsen.
Det har været muligt, fordi der faktisk var spån
kurvemagere, som reagerede på forbudet mod
deres vandring i 1890 ved at slå sig ned, blive bo
faste og skaffe tilladelse til deres næring. Det
kendteste eksempel er Per-Olaf Johansson i Lil
lerød, som omkring 1970 begyndte en systema
tisk dokumentation af historien siden hans olde
far Johan Pärsen indvandrede med sine sønner
omkring 1880. Efter forbudet mod vandring star
tede familien virksomhed i Kvistgård og i 1902
etablerede sønnerne den virksomhed i Lillerød,
som endnu i nyere tid producerede spånkurve.
Både hårkullarna og spånkurvemagerne kom
næsten udelukkende fra Sverige. Alle de 20
kendte registreringer hos politiet i Frederiksborg
Amt efter 1875 af hårkunstnere vedrørte således
svenske kvinder. De 38 kendte politiregistrering
er af spånkurvemagere efter 1875 i Frederiks
borg Amt omhandler også kun svenske medbor
gere, 4 vedr. kvinder og 34 vedr. mænd.

Ståltrådsarbejderne fra Ungarn
Omfanget af vandringer for hårkunstnere og
spånkurvemagere er dog småting i forhold til de
597 kendte politimæssige registreringer af stål
trådsarbejdere i Nordsjælland efter 1875. Der
var udelukkende tale om mænd og de blev alle
rubriceret som ungarer. Selvfølgelig kan politiet
have været mere ivrige for at få registreret unga
rer - hovedsagelig mænd - end svenskere - hvor
af op mod halvdelen var kvinder. Forskellen i
omfanget af kendte - det vil sige bevarede - po
litimæssige registreringer er dog så markant, at

den må repræsentere en virkelig forskel i om
fanget af den ene og den anden gruppe.
Navnene stavedes ikke ens hver gang af politi
et, når de skulle registrere disse ungarer. Men en
nøjere gennemgang af de 597 registreringer af
tilgang og afgang viser, at der må være tale om
mindst 86 forskellige navngivne personer, som
efter 1875 vandrede rundt i Nordsjælland som
ståltrådsarbejdere. Efternavne som Adamzik, Bieljezuk, Bubecza, Budesch, Bulejezik, Charwaz,
Dentelbaum, Diiraj, Gorelesck osv. og fornavne
som Adam, Janus, Stephani, Josef og Gyorgi
forekommer hyppigt og altså stavet på adskillige
måder.
Kun i meget få tilfælde har politiet registreret
et nærmere fødested for ståltrådsarbejderne så
som Lalinck, Rudesca og Oblasö. Også med
hensyn til stednavnene må der imidlertid være
tale om uautoriserede staveformer, for de pågæl
dende stednavne har det ikke været umiddelbart
muligt af lokalisere.
Ifølge aldersopgivelserne var den yngste stål
trådsarbejder på vandring i Nordsjælland en
dreng på 14 år og den ældste en mand på 58 år.
Langt de fleste var dog mellem 25 og 35 år gam
le. Af det politimæssige signalement i opholds
bogsprotokollerne fremgår, at alle disse mænd
talte ”ungarsk” og for de flestes vedkommende
registrerede politiet også, at de kunne tale tysk.
Hvis man nu forventede, at de var forholdsvis
små af vækst, havde mørke øjne og mørkt eller
helt sort hår, så skuffer politiets registreringer.
Forholdsvis mange var blonde og mørkblonde
og havde blå øjne. Næsten alle blev af politiet an
set for at være af almindelig højde og bygning.
Der er altså ingen grund til at formode, at unga
rerne ikke skulle være ungarer. Det var de nok i
den forstand, at de stammede fra landet Ungarn,
der som bekendt ikke bare hørte til det habsburgske kejserrige, men tillige var geografisk be
tydeligt større end nutidens ungarske statsdan
nelse, idet den ikke mindst omfattede dele af de
nuværende nabolande Slovakiet og Rumænien.

Forskellig praksis hos politiet
Politiet var ikke helt ens i deres behandling af
ståltrådsarbejderne, når de henvendte sig for at
få deres opholdsbøger udstedt eller påtegnet. I

Nordsjælland synes de nordvestlige egne, nemlig
Kronborg vestre Birk og Horns Herred at have
været de foretrukne steder for ståltrådsarbejder
ne. Det var også i dette område politimestrene
ifølge de bevarede registreringer var mest villige
til, dels at lade dem rejse rundt parvis og dels la
de dem tage en rejserute, som kunne indebære
en periode på lidt mere end otte dage, før den
næste politimyndighed skulle påtegne opholds
bøgerne. Særligt det sidste er interessant, for det
indikerer, at politimestrene i f.eks. Helsinge og
Frederikssund så gennem fingrene med stål
trådsarbejdernes uregistrerede arbejde og salg af
egne produkter i de landsogne, som passeredes
undervejs til næste politimester. Sådan gik det
ikke for sig i større bymæssige jurisdiktioner som
f.eks. Helsingør eller Hillerød. I disse byer fik
ståltrådsarbejderne besked på at rejse alene uagtet at det ofte fremgår at ståltrådsarbejderne
rejste sammen og ofte var der tale om to brødre
eller far og søn. Og sædvanligvis fik de kun lov
til at være fire dage om transporten inden de at
ter skulle lade sig registrere.

Omvandrende arbejdere
har altid påkaldt sig en
vis mistænksomhed fra
de fastboendes side. Man
kendte dem jo ikke, og
de levede på en måde,
der var meget forskellig
fra den man selv havde
og kendte fra familie, na
boer og venner. Det gav
grobund for mange fore
stillinger om de vandren
des manglende moral,
ærlighed mv. Fordom
mene ramte ikke kun
udenlandske vandre-arbejdere, men også fx om
vandrende giarmestre,
rakkere og lignende,
hvoraf langt de fleste var
af pære-dansk oprin
delse.
(Vandrende glann esterfa
milie tegnet a f Jastrau ca.

En mand på farten

1920)

De hyppige registreringer af de vandrende små
handlende betød, at deres opholdsbøger blev ret
hurtigt udskrevet og at de derfor skulle have ud
stedt nye bøger. Det er kildemæssigt heldigt, for
i enkelte jurisdiktioner beholdt man de udskrev
ne opholdsbøger - ligesom de tilsvarende skuds
måls-, vandrer- og søfartsbøger - og enkelte ste
der er de faktisk bevaret til vore dage. Det gælder
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FAKTA

Ståltrådsarbejder efterlyses!
Immigrantmuseet har ingen eksempler på de ungarske
ståltrådsarbejderes produkter - og heller ingen billeder af
dem. Ungarerne gik omkring fra sted til sted med en stor
rulle ståltråd over skulderen og lavede deres varer på ste
det, fx piskeris, varmebrikker o.lign. Immigrantmuseet vil
meget gerne i kontakt med personer, der kan fortælle me
re om denne virksomhed, eller kan bidrage med fx billeder
og genstande.
Adressen er:
Immigrantmuseet
Kulturhuset - Paltholmcentret
Stavnsholtvej 3 3520 Farum, Tlf.: 77 43 43 56

for bl.a. Sæby Byfoged i Vendsyssel, hvor der fin
des en udskrevet opholdsbog for den ungarske
ståltrådsarbejder Andreas Maino, som den 8. de
cember 1881 fik udstedt en ny bog af byfogden
i Sæby. Han var da 44 år gammel og gennem på
tegningerne i den tilbageholdte opholdsbog kan
vi følge hans færden gennem næsten 16 måne
der, nemlig fra han i august 1880 fik denne bog
udstedt af byfogden i Slagelse.
Gennem Andreas Mainos opholdsbog for
1880-1881 får vi et billede af, hvordan stål
trådsarbejderen var en mand på farten. Politiet i
Slagelse noterede, at Andreas Maino talte ung
arsk og tysk, men at han ikke kunne skrive. Han
havde blå øjne og mørkt hår. Hans højde og byg
ning var almindelig. I Slagelse noterede man sig
desuden, at Andreas oprindeligt havde en nu ud
skreven opholdsbog, som var udstedt i Nakskov
i maj 1879. Nu stod han altså i Slagelse og efter
ophold her i 5 dage blev ruten følgende, idet og
så fremhæves hvilket beløb politiet konstaterede,
at Andreas var i besiddelse af.
Ikke færre end 79 gange fik Andreas Maino
påtegnet sin opholdsbog af politiet på knap 16
måneder. På intet tidspunkt var ude af syne for
myndighederne i mere end 3 tiger, når ses bort
fra hans ophold i Sverige. Vi skal formodentlig
tage oplysningerne om hans kontante behold
ning med en gran salt, for der må være tale om
afrundinger eller skøn. Nogen opsparing synes
der dog ikke at have været tale om; tvært imod
faldt ”formuen” fra omkring 80 kr. til omkring
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30 kr. Med alle tænkelige forbehold forekommer
det ud fra oplysningerne om Andreas Mainos og
andres kontantbeholdninger ikke at have været
et erhverv med stor omsætning og stor akkumu
lation af midler. De danske håndværkere synes
altså ikke at være gået glip af nogen videre om
sætning. Alligevel var politiet og håndværksmes
trene i Danmark enige om, at f.eks. ståltrådsar
bejderne udgjorde et problem. For en eftertid ser
det ud som om, at de vist først og fremmest ud
gjorde et arbejde for politiet.
Indførelsen af cirkulæret i november 1890 virke
de tilsyneladende efter hensigten. I Nordsjæl
land er af de kendte registreringer af ståltrådsar
bejdere hele 559 fra før forbudet, mens 38 er
yngre. Den sidste registrering af en ståltrådsar
bejder er faktisk fra 1909. Man skulle tro at den
oparbejdede frygt for og irritation vedr. stål
trådsarbejderne mellem 1875 og forbudet mod
deres vandring i 1890 havde medført en mæng
de udvisningssager i den periode. Det er nu ikke
tilfældet. I alt er der blot registreret 10 udvis
ningssager vedr. ståltrådsarbejdere. Heraf var de
7 fra tiden før forbudet, mens der gennemførtes
to udvisninger af ståltrådsarbejdere af birkedom
meren i Frederiksberg i december 1890 og en
udvisning i Tyrsting-Vrads Herreder i maj året
efter. De fleste ståltrådsarbejdere forsvandt altså
fra landet efter forbudscirkulæret i 1890 og for
de resterende lykkedes det at overbevise myndig
hederne om, at de bedrev deres erhverv på lovly
dig vis.
Der henvises i øvrigt til de indvandrerhistoriske
databaser, som Immigrantmuseet for Danmark
opbygger. De kan besøges på www.ddd.sa.dk
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Havnepladsen i Christianssted, tegnet af H.G. Beenfeldt i 1815, ligger i Rigsarkivets meget
omfattende samling afkort og tegninger fra Vestindien. (Foto: Rigsarkivet)

V E S T IN D IS K
A f E rik G øbel

P R O JE K T

Rigsarkivet, National Archives i Washington og de lokale myndigheder på
de vestindiske øer har startet et spændende samarbejde om øernes
arkiver. Om et par år kan vestindiens-interesserede lede efter arkivalier
alle tre steder - blot ved et klik med musen!

I

Rigsarkivet i København opbevares omkring halvanden hyldekilometer arkivalier,
der har at gøre med det tidligere Dansk Vestindiens historie. Der er tale om de tre små
tropeøer Sankt Thomas, Sankt Jan og Sankt Croix, som i 1917 blev solgt til USA, ef
ter at danskerne havde besiddet øerne fra omkring 1670.
Hovedparten af materialet udgøres af arkiverne fra lokale danske myndigheder på
øerne, f. eks. generalguvernøren, toldvæsenet, domstolene, økonomiforvaltningen, mi
litærvæsenet og undervisningsvæsenet. Disse såkaldte vestindiske lokalarkiver blev
hjemsendt i forbindelse med salget i 1917. Hertil kommer det materiale, som de cen
trale kolonimyndigheder i København har skabt gennem århundrederne, men som og
så omfatter en masse breve, rapporter, regnskaber osv., der i tidens løb er blevet sendt
hjem fra embedsmændene i Vestindien.
Det danske kulturministerium har givet en større bevilling, som har betydet, at
Rigsarkivet pr. 1. maj 1999 har kunnet igangsætte et omfattende registrerings-, ord
nings- og ompakningsarbejde af de mange arkivalier, man opbevarer vedrørende
Dansk Vestindiens historie. Dette er første nødvendige skridt for at få gjort materialet
brugbart for forskere og andre interesserede. Især de vestindiske lokalarkiver trænger til
en kærlig hånd.
Arbejdet i Rigsarkivet gennemføres af et hold, bestående af en historiker, to ældre
studerende og en sekretær. Hertil kommer projektets leder, seniorforsker Erik Gøbel,
der også skal forfatte de manuskripter, som skal blive et af resultaterne af anstreng
elserne.

I første omgang finregistreres og ompakkes de vestindiske lokalarkiver, og og hver en
kelt protokols eller pakkes fysiske tilstand vurderes. Dernæst tager man fat på om
pakning af de dele af f. eks. Generaltoldkammerets og Rentekammerets arkiver, som
udelukkende omfatter vestindiske (og guineiske) sager. Foruden detaljerede registratu
rer over disse arkivgrupper vil der blive udarbejdet en guide, som giver en generel over
sigt over alt Rigsarkivets materiale til belysning af Dansk Vestindiens historie før 1917.
Yderligere en del arkivalier om øernes historie før 1917 opbevares i National Archi
ves i Washington, og enkelte rækker findes stadig på selve øerne. Derfor er det me
ningen at søge iværksat et samarbejde med arkivmyndighederne i Washington og med
regeringen på US Virgin Islands.
Som en begyndelse er der taget kontakt til guvernør Charles W. Turnbull, der ved
begyndelsen af 1999 trådte til som regeringschef på øerne. Han er tidligere historie
professor og er gået begejstret ind i arbejdet. I juli 1999 var han i Danmark for at hol
de hovedtalen ved Rebild-festen, og i dagene efter blev der lejlighed til at indlede for
handlinger med embedsmænd og faghistorikere i hans følge. Disse udtrykte alle stor
interesse for projektet.
Resultatet af samarbejdet skulle gerne blive, at der om et par år kan udsendes en eng
elsksproget guide til alle arkivalier vedrørende øernes historie før 1917, uanset hvor
materialet måtte befinde sig. Guiden skal både indeholde en detaljeret registratur over
arkivmaterialet og en omfattende vejledning til, hvordan arkivalierne kan benyttes, og
hvilke spørgsmål de kan besvare. Det er tanken at gøre guiden tilgængelig både som
trykt bog og på internettet.
Landenes fælles kulturarv forpligter. Og på længere sigt bør man derfor overveje f.
eks. at konservere de vigtigste dele af arkivalierne, at fremstille og udveksle mikrofilm
af samlingerne, at præsentere de interessanteste dele deraf på internettet, og at etable
re fælles forskningsprogrammer vedrørende den fælles fortid.
Erik Gøbel er arkivar i Rigsarkivet
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M æ r k e l ig e m o n u m e n t e r

I

et vejkryds i Frejlev sogn lige nordøst for Nysted på Lolland

står et trækors på en halv snes meter. Det er hvidmalet og
tværpinden har rødmalede ender. På korset ses årstallet 1533,
- flere kors har afløst det oprindelige, og det nuværende er fra
1953. Endnu den dag i dag ved man på Lolland-Falster,
hvorfor korset blev rejst.
I middelalderen havde bønderne i landsbyen Frejlev fået et
gavebrev fra dronning Margrethe, således at skovene ved Frej
lev var landsbyens fælleseje. Bønderne havde fået gavebrevet
fornyet ved kongeskifter, og holdt på deres ret til at hente
brændsel og tømmer i skovene, at bruge græsningen og lade
svinene æde olden dér. Efterhånden blev fællesskovene rundt
om i landet inddraget, og på Østlolland kom mange skove
derfor ind under Ålholm. Bønderne fik lov til at benytte sko
vene som før, mod at betale hvert 8. eller 10. svin til jordeje
ren. Landsbyen Frejlev var undtaget for at betale “oldengæld”
på grund af gavebrevet, der gav dem ejerskabet over skovene
ved landsbyen.
De skiftende lensmænd på Ålholm var i stadig strid med
Frejlev og det hele kulminerede i 1533. Lensmanden sendte
sin foged ud for at fælde skoven ved Frejlev. Fogeden gik så
vidt, at han gjorde mine til at skyde én af Frejlev-bønderne,
hvis de modsatte sig fældningen. Det bragte bønderne i op
rør - de rev fogeden af hesten og dræbte ham. For at ingen
skulle kunne udpeges som morderen gav alle fogeden et slag.
Sagnet hævder, at fogeden blev dræbt nær Enghave Nakke,
hvor en stor, spids sten har fået tilnavnet ”Knækkerryggestenen”. Det siges nemlig, at bønderne knækkede fogedens ryg
på den spidse sten. Uanset drabsmetoden var sagen alvorlig
for bønderne, men det lykkedes to af dem at nå frem til kon
gen og forklare sig, hvorefter sagen til sidst endte i en mær
kelig dom. Bønderne skulle betale en bod på 12 par hvide ok
ser med røde ører til kongen, og lensmanden skulle respekte
re deres skovrettigheder. Her ender de historiske fakta men i
sagnene kan vi følge slutningen på historien.
Det fortælles at det var svært for bønderne at skaffe 12 par hvide okser med røde ører, - det lykke
des kun at få fat i 11 par. På det sidste par okser malede man ørene røde. Men okserne ankom til Ny
købing blev det regnvejr og den røde maling regnede af. Kongen lo blot da det gik op for ham at han
var blevet narret af bønder, og pålagde dem som straf at rejse et kors ved indkørslen til deres landsby,
så folk kunne se at, dér levede nogle skalke. Bønderne rejste korset og passede og plejede det op gen
nem århundrederne, og det kaldes endnu i dag for ”Skalkekorset”.
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