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Skarn, skrald og affald
- kulturhistoriske træk, der knytter sig til AFFALD -

AfAnita Mikkelsen
Denne artikel om affald er et uddrag af en kulturhistorisk undersøgelse af af
faldsbegrebet, synet på affaldet og affaldsbehandlingen gennem de sidste 150
år, som jeg foretog i 1990-91. Der findes kun lidt kulturhistorisk litteratur
om dette emne, som ikke har været betragtet som salonfæhigt. Materialet til
undersøgelsen er derfor hentet fra aviser, forrige århundredes sundheds- og
renlighedsdebat, fra nyere tids miljødebat samt fra egne interviews i
byområder og på landet. København er den undersøgte by.

Der er noget spændende, men også noget paradoksalt ved at beskæftige sig
med begrebet affald, som implicit er noget, som »ikke skal være til stede«.
Affald er det, som er sorteret fra. Det opstår først som kategori i de øjeblik
ke, hvor vi ordner vore omgivelser og finder, at der er noget, vi vil skille os
af med - ikke ved at sælge eller ombytte, men bare vil af med. I det øjeblik
ting anbringes i kategorien affald, kan man sige, at de bliver til »ikke-ting«.
Det er netop en af egenskaberne ved affaldet i f.eks. skraldespanden, at tin
gene ikke længere optræder som enkelte ting, men som del af en blandet,
uigenkendelig masse og almindeligvis opfattes som urent. Men hvad der er
affald for den ene kan godt være nyttigt for den anden. Affald bliver noget
først, når den enkelte vælger at betragte det som sådan - og det vil bl. a.
afhænge af de forskellige kulturelle forhold, af tiden og af stedet.
På butikstorvet foran Brugsen og Irma ser man i dag kommunens runde
eller sekskantede beholdere til brugte flasker m.m., UFF’s containere til
gammelt tøj og sko, og flaskedrengen, der betaler for genbrugsflaskerne.
Alle ugens dage, men mest på lørdage, kommer de omkringboende og smi
der dele af deres »affald« i disse beholdere. Tomme flasker, som ikke giver
pant tilbage ved aflevering i butikkerne, kastes bragende i flaskecontaine
ren, og de udslidte sko og det umoderne, kedelige tøj lempes ind gennem
sprækken på containeren, der samler ind til ulandene. De kasserede ting
ønsker man tilsyneladende på denne måde skal genanvendes, eller man
forsøger blot at mindske sin dårlige samvittighed, når man smider endnu
brugelige ting bort. Måske vil man bringe orden i sin bolig, eller det kan
tænkes, at man gør det, fordi man er miljøbevidst, vil skåne miljøet for at
undgå miljøkatastrofer. Der kan tænkes mange svar.
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I en række kommuner er det bestemt, at køkkenaffaldet nu skal sorteres i
forskellige fraktioner i hjemmene, f.eks. i metal, glas og ikke mindst i det
grønne; det sidste til kompostering. Der har siden 1970’eme været udført
forsøg, hvor beboere i forskellige boligområder har sorteret deres affald, og
hvor det har vist sig, at de har været meget interesserede og har bakket disse
ordninger op. Forbavsende! Det er dog langt mindre kompliceret at smide
det hele ud under et i en affaldssæk/spand eller affaldsskakt. I byerne har af
faldet siden slutningen af forrige århundrede ellers bare skullet væk. Inter
essen for eget affald har været meget lille, når man ser bort fra den helt spe
cielle situation, alle kom i under besættelsen mellem 1940-45.
I dag vokser genanvendelsen af affaldet støt. Hvorfor nu denne voksende
bevidstgørelse over for affald? Hvad kan få så mange til at ændre deres dag
lige affaldsvaner? Ser vi anderledes på affaldet i 1991, end vi har gjort de
sidste 150 år?

1840-1850: en anderledes affaldssituation
Affaldsproblemer, et byfænomen
Affaldsproblemer ser i høj grad ud til først og fremmest at være opstået som
byfænomener, og det længe før 1840. Frederik IV skriver allerede følgende
til borgerne i København i Forordningen 1702:
»den megen Ureenlighed, som overalt paa Torve, Gader og Stræder dag
lig tilsamles, og ikke efter derom allernaadigst gjorde Anordning jævnlig
bortføres, som sig bør, men at den derimod paa mange Stæder ikkun bli
ver sammenfeyet og i store Hobe og Møddinger henlagt, Staden ikke til
ringe Vanhæld, foruden den Vederstyggelighed, som saadan Uhumskhed
ellers med sig fører ...«

Kongen anmoder borgerne om at gøre deres pligt og få bragt affaldet væk
fra gaderne, men han må opgive og etablerer en renovationsordning.
Når en by nåede en vis størrelse, og hovedparten af byens indbyggere var
gået over til alene at beskæftige sig med byerhverv, som håndværk og han
del, opstod der problemer med affaldet. Det kan ses som en kombination
af, at mange mennesker var samlet på et sted, og at de i hovedtrækkene hav
de forladt landbrugserhvervet, hvor der er en naturlig recirkulation mellem
produktion, forbrug, affald og fornyet produktion. Desuden har mange i
byen en boligform, hvor der ikke findes tilstrækkelig plads til at smide affal
det uden for boligen og lade det ligge, og hvor recirkuleringen ikke længere
har nogen mening.
Problemet blev særlig stort for København i 1800-tallet. Det var landets
eneste rigtig store by, og den rummede et stadigt stigende antal boliger og
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erhvervsvirksomheder. Men selv om byens størrelse spiller en rolle for
ændringerne, er det ikke hele forklaringen på, at der omkring midten af
1850 kommer gang i diskussionen om affaldet. Andre forhold får også ind
flydelse på, at flere og flere af byens borgere får et nyt syn på affaldet, samti
dig med at de forrige århundreders tradition på affaldsområdet stadigvæk
er levende.
København omkring 1840-1850
København er i 1840’erne en by med ca. 126.000 indbyggere, indespærret
bag voldene, med 1500 køer på stald i stadens bryggerier, en by med 3000
heste opstaldede og latrinkuler i gårde og kældre. Otte pct. af befolkningen
boende i usunde kælderlejligheder - ikke underligt, at lægerne m.fl. frygte
de, at koleraepidemien, der havde hærget Europa i første halvdel af århun
dredet, skulle nå Danmark. København manglede ordentligt drikkevand,
det var indtil 1859 overfladevand fra Søerne. Gennem tidens aviser får man
indtrykket af, at gaderne var beskidte, og at de offentlige renovationsord
ninger ikke fungerede tilfredsstillende. I det lille blad »Politivennen« kom
mer borgernes utilfredshed til orde i en række indlæg i 1840’eme. Følgende
billede giver en læser af det syn, der mødte ham, når han kom til byen fra
søsiden ved Københavns Toldbod og gik gennem jemporten:
»En Skarnbunke, Gødning, Aske, Kul ex. alt henkastet til Skraldeman
den, naar han kommer. Gadekommissairen burde ikke tillade, at det laa
lige ved Københavns Toldbod«(l).
Ofte gentages opfordringer til at »belægge Rendestenene med Brædder« i
bladet, også til husejerne i Vimmelskaftet, en af byens mest befærdede ga
der med mange butikker.
»Det hænder da ofte, især for damerne ved at skulle skræve over Rende
stenen, at de faa vaade fødder«(2).

Når man ser bort fra erhvervsaffaldet, som jeg ikke vil beskæftige mig med
her, var der i princippet to slags affald i en by som København: 1. dagreno
vationen, som bestod af det, der blev til overs i husholdningerne samt gade
skarnet og 2. natrenovationen, de menneskelige affaldsstoffer. Men hvor
store mængder drejede det sig om, og hvad bestod familiernes affald af?

Den københavnske dagrenovation
Hvis man kunne træde ind i et københavnerhus i midten af forrige århun
drede, ville affaldet og affaldsvanerne nok kunne beskrives som i det
følgende:
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Det affald, som madlavningen gav anledning til, har været beskedent, og
husdyrene, høns m.fl. har fået deres del. Resten er i nogle tilfælde blevet
smidt på ilden for at gøre en sidste nytte som varme. Dog ikke altid benene,
som kunne sælges til benmel. Men det kunne også ske, at man havde en svinetønde stående, hvor madresterne havnede. Den blev med mellemrum
hentet af »Tørvebønder« eller »Mælkebønder« fra Københavns omegn.
Hos velhavende familier blev spiselige rester givet væk ved køkkentrappen
til fattigfolk. Endelig var der også den mulighed, at ubrugelige rester blev
smidt i gården eller i rendestenen sammen med husspildevandet. Udslags
vask fandtes visse steder, men vand og affald endte alligevel i gården og
nåede så rendestenen, hvor der i forvejen har ligget så meget andet og flydt,
at man formodentlig ikke har syntes, at lidt mere kunne betyde noget.
Hver morgen er der blevet raget aske og slagger ud af alle Københavns
ildsteder. Mængden af aske må have været betydelig og tilsyneladende også
et problem. Man kan i samtidens aviser læse, at den havde en tilbøjelighed
til at spredes for alle vinde, når den skulle bæres ud til skraldevognen. Nogle
gemte dog asken fra bøgetræ i en bunke i gården eller foran huset for at kun
ne bruge den til lud ved storvasken. Også det gamle sand fra gulvene blev
fejet ud, når nyt skulle bruges på rengøringsdagene.
Husgeråd har haft en meget lang levetid. Vi kan se på mange af de beva
rede redskaber, at de er blevet repareret igen og igen - nye hanke, lapper på
gryderne osv. Når de så endelig nåede kasseringstidspunktet, blev de delt op
i deres bestanddele og lagt i bunker i gården. Med mellemrum kom så den
tids produkthandlere og købte det gamle jern og andre materialer. Var det et
fad, en spølkum eller andet lertøj, der var gået fuldstændig i stykker, blev
det smidt i skarnet, fejet ud på gaden og ned i rendestenen.
Tøjet gik fra barn til barn i mere og mere omsyet stand, og resterne købte
kludehandleren. Det var ressourcebesparende, da kludende vandrede vi
dere til papirmøllen for at blive til papir, som vi alle kender det fra H. C. An
dersens »Flipperne«.
Det københavnske madlavningsaffald repræsenterede heller ikke de
voldsomme mængder, som vi kender til i dag. En væsentlig årsag hertil var
det fuldstændige fravær af emballage i affaldet; til gengæld indeholdt det
samlede affald mange brændselsrester. Man købte ind direkte hos produ
centen på torvet. Omegnens bønder og fiskere sørgede for varerne, og de
blev båret hjem i kurve, kun nødtørftigt emballeret. Den første frasortering
af det uspiselige affald foregik på torvet, og det måtte bystyret tage sig af.
Skam og fej, som det hed, blev kørt ind til Københavns to offentlige los
sepladser, som omkring 1850 endnu lå inden for voldene. Det var beboernes
pligt at feje skarnet sammen og lægge det i en bunke hver morgen, inden
byens vogne kom for at afhente det. Når skralden lød i gaden, og den kunne
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Satirisk blad fra omkring 1840 viser en københavnsk gade på en af årets 2
flyttedage. (Københavns Bymuseum).

være svær at høre i side- og baghuse, kunne man komme ud med sin bøtte
og få den tømt. Men det var absolut forbudt at stille skraldebøtten fra sig.
Det betød, at hvis man ville være sikker på at komme af med skraldet, så
måtte man bruge megen tid på at vente, eller man måtte opgive og smide
skraldet i rendestenen i stedet for; hvilket naturligvis var forbudt. To gange
om året - på flyttedagene - var det tilladt at smide alt ud på gaden, og i løbet
af de næste 24 timer blev det så kørt væk af byens renovationsvæsen.
»imedens vi arme Indvaandere snublede over Halm og Møddinger«(3).
Gadefejningen af byens centrale gader og torve havde det siden 1822 været
overladt til fattigvæsenet at udføre, men da København manglede ordentlig
vandforsyning, foregik renholdelsen af gaderne ved hjælp af koste og vand
kander. Resten af gaderne var overladt til ejernes forgodtbefindende og
oplevedes således: »man vader i Dynd og Skarn!«. - »Vi sank i Dynd til
over Anklerne, min Kone mistede sin ene Skoe i Skarnet!«(4).
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Københavns natrenovation
København havde intet ordentligt kloaksystem. Voldgravene blev beskre
vet som nærmest renovationskuler, fordi rendestensudløbene ofte endte
der eller i det indre af havnen. Byen var omkring 1850 så stor og tæt bebyg
get, at denne del af affaldet netop blev et markant og meget synligt problem
i byrummet.
I første del af 1800-tallet var latringruberne i gårdene det almindelige
nødtørftssted. Forslag om at anvende tønder var fremme, men det tog man
ge år, før det blev almindeligt. Man har først tal for fordelingen mellem gru
ber og tønder i 1865, og da fordelte det sig på henholdsvis 510 og 3051. Ideen
med tønderne var, at de skulle udskiftes, når de var fulde, men virkelighe
den var, at de bare blev tømt over i natmændenes latrinvogne.
Der var offentlige priveter for enden af Magstræde og Hyskensstræde,
men mange benyttede også gaden, fremgår det af protester i aviserne. En
kelte velhavende familier havde indrettet sig med vandklosetter med fald
stammer. Man pumpede vandet op til etagerne og skyllede ud. Men hvor
hen? Ned i en sump i gården eller ud i de åbne rendestene, hvilket byens
styre forbød i 1856. Omkring 1858 fik de bedrestillede et alternativ med
Marinos Kloset, der mekanisk adskilte de faste og flydende ekskrementer.
Det nedsatte lugtgeneme, men forringede gødningsværdien, fordi urinen
ledtes ud i kloaken.
Natmandslavet havde fra gammel tid monopol på at tømme og rense latrin
gruberne. Selve tømningen af kulen ansås for et beskidt og ubehageligt ar
bejde, og det var noget borgerne gerne betalte lidt ekstra for at få gjort så
skånsomt som muligt, som det fremgår af en erindring fra Nyboder:
»Naar Kulen var fuld - dog sjældent før den truede stærkt med Over
svømmelse - anmeldtes dette på Kommandantskabets Kontor, hvorfra
der udgik Ordre til Renovationsselskabet om at tømme den. Dette Arbej
de udførtes om Natten, og man maatte Aftenen forud stille et Lys paa
Køkkenbordet tillige med Drikkepenge til Natmændene, der sørgede for,
at Griseri i Køkkenet kom til at staa i forhold til Gratialets Størrelse. Ku
len tømtes ved Hjælp af Spande, der maatte bæres gennem Køkkenet ud
til en Kassevogn paa Gaden«(5).
Natrenovationen blev anbragt i en kule uden for Amagerport indtil 1854.
Her tørrede man og solgte det til gødning. Senere, efter næringslovens
ophør, fik andre vognmænd uden for natmandslavet ret til at køre Køben
havns natrenovation væk - i mange år til arealerne ved Lersøen og
Rådmandsmarken, hvor man forsøgte sig med en gødningsfabrik.
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En københavnsk losseplads. Udsnit af aktiebrev til »Dagrenovationssel 
skab«, dateret 1884. (Københavns Bymuseum).
Udgifterne til Københavns dagrenovation blev også organiseret, så de
blev mindst mulige for byen. Private vognmænd fik i sidste halvdel af
århundredet koncession på bortkørslen og kørte dagrenovationen til en
række privatejede lossepladser, som købte byens husholdningsaffald og ga
deskam. Det var aktieselskaber, som ejede og drev disse områder. Losse
pladserne havde så ansat et antal »piliere«, en slags klunsere, der fik deres
udkomme ved at frasortere ben, metal, klude o. a. fra affaldsbjergene. De
vadede rundt sammen med flere hundrede svin, som rodede det hele godt
igennem, spiste og tilførte blandingen gødning. Denne gennemarbejdede
dagrenovation kunne så sælges som gødning til landmænd. De frasorterede
ben, metal, osv. afhændedes til andre liebhavere. Svinene gav også indtæg
ter - alt i alt en fin forretning, indtil kvægpesten i 1887 fik myndighederne
til at forbyde denne fremgangsmåde.

Synet på affaldet
I »Dagligt Liv i Norden« har Troels-Lund det følgende citat fra en forord
ning for København i 1647, hvor det fremgår, hvordan man så på, at borger
ne udførte natmændenes arbejde:
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Natmandens vogn. Halmen på vognen blev brugt til at blande i latrinen forat
dæmpe stanken. (Københavns Bymuseum).

»Befindes nogen udi Bøtter, Ballier, Spande eller i anden Maade Menne
skeskarn at udbære eller udbære lade og det i eller ved Stranden, paa Tor
vene, ved Volden eller paa andres Fortov at henkaste, bør saavel den, der
lader det bestille, som den, der overtager sig det, første Gang paa det
højeste straffes. Sker det oftere, skal de agtes for Folk, som Natmændene
falder i Bestillingen og længer ej lides i Menigheden«(6).
Det menneskelige affald er tabubelagt, og overskridelserne straffes med
udelukkelse. Endnu omkring 1840 var der i byerne en social udskillelse af
de grupper, der måtte tage sig af det »urene arbejde«, bl.a. affaldet natmænd, rakker og bøddel. Tabuforestillinger i forbindelse med affaldet,
specielt det menneskelige, afdækker en række sociale barrierer og klasse
markeringer. I løbet af sidste halvdel af århundredet bliver denne skarpe
adskillelse mellem den »urene« gruppe og resten af samfundet mindre syn
lig - samfundets demokratisering og næringsfriheden spiller sandsynligvis
en rolle. Men den holdning, at det er forbundet med lav social status at være
skraldemand, er ikke væk endnu i dag, til trods for at det nu er et vellønnet
job.
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Men hvordan man i den daglige samtale på trappen, i gården eller i huset
har udtrykt sig om affaldet og affaldsbehandlingen, er det svært at finde do
kumentation for. Om man har følt ulyst over for affaldet, der lå og flød, eller
det har været en selvfølge, som man ikke lod sig anfægte af, er noget, der
sjældent findes udtrykt i kilderne. Men indimellem stikker utilfredse borge
re alligevel hovedet frem, som de tidligere og de kommende eksempler kan
vise. Om Adelgade i København hedder det f.eks. i 1845:
»I denne vinter ligger mellem isbunkerne halm, aske, fejeskarn og et par
steder menneskelige ekskrementer. Rendestenen har på flere steder ikke
været ophugne. Man skulle tro, denne gade havde privilegium på svineri,
ikke adel«(7).
Gammeltorv ligner et morads, og folk piller brolægningen op, så de kan
skaffe sig afløb for deres beskidte spildevand fra ejendommene, og inden
bunkerne fjernes af renovationsvognene, når de at spredes af trafikken - det
er nogle af klagerne fra byens borgere. Andre mener, at der burde betales en
afgift af hver husejer, som så skulle gå til offentlige retirader. Det ville
skærme husene og bidrage til »Moralitetens og Sædelighedens Fremme«,
hvis der kom »Forbud mod, paa offentlig Gade og Stræde at forrette sin
Nødtørft«(8).
Købstædemes gadenavne har ofte kunnet fortælle historie om, hvad der
foregik i og omkring husene - en Skindergade, Vognmandsgade, og tillige
en Skidenstræde eller Skidentorv havde byerne ofte. Men efterhånden for
svinder de sidstnævnte. Pludselig må navnene have generet stedets beboe
re, for bystyret anmodes om, at gaden, torvet, må få navneforandring. I
København ansøgte nogle grundejere i 1842 kancelliet, og Skidentorv kom
til at hedde Nørretorv - Skidenstræde var nogle år før blevet til Krystal
gade^).

Forandringerne som de begynder i 1850
Der var omkring 1850 kommet bevægelse i diskussionen om, hvordan man
kunne få affaldet væk på en bedre måde. Væsentlig indflydelse fik en sund
hedskommission, der blev nedsat i 1851 med dr. med. Emil Homemann som
leder(lO). Den skulle komme med forslag til forbedringer af de hygiejniske
forhold, så man kunne forebygge en koleraepidemi. Lægekredse havde i fle
re år arbejdet for en bedre sundhedstilstand, inspireret af de undersøgelser,
som navnlig England havde foretaget for at dokumentere nødvendigheden
af at skaffe ren luft, jord og vand til sine byer.
Flere af tidligere århundreders affalds vaner med at smide husholdninger
nes skarn i fælles møddinger på gade eller i gård, at benytte fælles latringru-
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ber, eksisterede endnu i 1850, men de accepteredes ikke længere af dele af
borgerne. Der var ved at ske en privatgørelse af affaldet. Latringruberne
forsvandt til fordel for tønderne, som kan gøres private og anbringes inde i
husene på trappen og helt inde i lejligheden.
Der forekommer også ændrede opfattelser af, hvad man bør gøre offent
ligt og hvad privat, at man f.eks. ikke længere bør forrette sin nødtørft i det
offentlige rum. Fællesmøddingerne forsvandt, skraldet hoppede op i skral
debøtter, som den enkelte husstand selv måtte bringe ud og vedkende sig.
Længst, helt frem til 1890, holdt tidligere tiders kollektive affaldsordning
sig i tilladelsen til på årets to flyttedage fortsat at måtte smide alt ud på ga
derne.
I de følgende årtier kom en række ændringer og forslag til flere: en begyn
dende kloakering i 1860’erne, en bedre vandforsyning, bedre boliger til de
dårligst stillede, som f.eks. Lægeforeningens Boliger og andet. Ofte nævnes
koleraen og frygten for epidemier som årsager til de ændrede affaldsnormer
og vaner, men borgernes ændrede syn på behandlingen af affaldet havde
været undervejs i længere tid, og processen med at usynliggøre affaldet
fortsætter resten af århundredet. Koleraepidemien i 1853 kan nærmere ses
som katalysator for forbedringer og ændringer af affaldsforholdene end
som årsag til disse.

Det usynliggjorte affald i København 1880-1890
En række fremtrædende embedsmænd, heraf mange læger, søgte i den of
fentlige som faglige debat i 1880’erne at fremme en mere hygiejnisk affalds
behandling. De besøgte en række store, europæiske byer og deltog aktivt i
den voksende hygiejnebevægelse. Dr. med. D. Cold var en af dem, og han
kommenterede situationen i Københavns gader således i 1884:
»Bortførelsen af Smudset i Gaardene, fra Stalde og fra industrielle Fore
tagender sker ved privat Initiativ, medens Gadesmudset og Fejeskarnet,
Asken og Kjøkkenaffaldet bortføres ved de saakaldte Skraldevogne til
Pladser udenfor Byen. Paalæsningen af disse Vogne med Fejeskarn osv.
er meget primitiv, og enhver af os har vistnok adskillige Gange mærket
Ubehagelighederne ved dem, hvorfor det vilde være meget ønskeligt, om
de nylig projekterede lukkede Skambeholdere i Gaardene, der skulle byt
tes daglig, kunne vinde Indgang. - Exkrementerne opsamles som bekjendt i Tønder, der ugentlig borttages og ombyttes med tomme Tønder«(ll).
Til 1850’ernes viden om, at rent vand, jord og luft var afgørende for folke
sundheden, føjede sig i 1880’erne kendskabet til de bakteriologiske forhold.
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Øverst : En flyttedagsscene. Nederst: Skraldebøtter bringes ned til skraldevog
nen aftjenestepiger. Efter tegning afPaul Fischer 1883. (Københavns Bymu
seum).
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Men de hygiejniske hensyn finder man nu også uløseligt knyttet til æstetiske
overvejelser.
Lugten i gårdene mindede til stadighed beboerne om den uæstetiske af
faldsbehandling. Et skøn siger, at der dagligt i 1880’erne blev tømt 300.000
potter ud i kloakkerne i København, enten i gårdenes afløb eller i lejlighe
dernes vaske. Et forhold, som må have været svært at se bort fra.
I Ugeskrift for Læger skrev dr. med. V. Budde, at det ikke var så primitivt,
at man havde gruber, men at et københavnsk gårdlatrin var yderst ubehage
ligt at benytte, »en Kilde til Infektion«, og den manglende ventilation fra
klosetter i lejligheder gjorde, at »en fin Næse« ville kunne spore »de derfra
udgående Emanationer gjennem en stor del af den paagjældende Lejlighed«(12).
Som Soya skriver i »Min Farmors Hus« om de borgerlige hjem, at der
»havde man lugten i stuerne, men man talte ikke om det«. I det hele taget
talte man ikke i borgerlige kredse om menneskets affaldsstoffer, og hvor de
blev af. Det var et tabubelagt område, som sammen med andet affald skulle
usynliggøres. Man dølgede de ubehagelige lugte ved at overstænke lejlighe
derne med »Eau de Cologne«, som Otto Rung fortæller det fra sin barndom,
ligesom han mindes, hvorledes han som lille dreng diskret skulle bringe en
æske af form som en høj hat forbi damerne i salonen til de trængende herrer
i herreværelset.
De borgerlige hjem i 1880’erne med deres højpolerede borde og klunker
overalt viste i deres boligindretning også den mest udtalte lukkethed om
privatsfæren. Det er ligeledes i denne kulturelle gruppe, at man finder det
største ønske om at gøre alle forhold, der har at gøre med affald fra indivi
det, så afsondret fra offentlig beskuen som muligt. Man overlader til tyen
det at bringe affaldet ud i det offentlige rum og tillægger renlighed i hjem
met overordentlig stor betydning. Emma Gads bog: »Vort Hjem«, som
ganske vist først kom i 1903, er gennemtrængt af disse tanker om renlighed,
selv om der kun gives få rengøringsråd til selve klosettet eller skraldespan
den. Men læserne af bogen skulle heller ikke selv tømme, skylle og lægge
soda i; det var henlagt til en anden gruppe i samfundet. Borgerskabet kunne
med sin afstandtagen til alt snavs og med sine renlighedsnormer skabe en
social kontrol, der kunne være med til at markere grænser bl. a. over for en
fremvoksende arbejderklasse.
Bogen »Vort Hjem« er tillige eksponent for en anden af borgerskabets dy
der, sparsommelighed, som også har med affaldsbehandlingen at gøre. Det
var ønskværdigt at være sparsommelig i alle livets forhold. I Emma Gads
bog hedder det:
»I enhver Husholdning, stor eller lille, vil der kunne spares ikke saa faa
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Penge, naar Husmoderen stadig har et vaagent Øje med, at alt vedligehol
des, og intet faar Lov til at forfalde«(13).

Sparsommelighed var ensbetydende med »at holde hus«. Intet brugeligt
måtte gå til spilde, og det var naturligvis i endnu højere grad en nødvendig
hed for andre mindre velstillede dele af befolkningen. Men dermed blev
også affaldsmængderne stærkt begrænset. Den første undersøgelse af ind
holdet i det københavnske affald finder først sted i 1902-04, og den viser, at
halvdelen er forrådnelige dele, hovedparten af resten er fortsat brændselsre
ster, mens klude, ben, glas og metal kun udgør ganske lidt. I alt pr. indbyg
ger ca. 180 kg pr. år(14).
Byens hovedproblem var bortskaffelsen af natrenovationen. Lægerne
mente, at et såkaldt »Tout à l’ègout system« med vandklosetter var løsnin
gen. Det skulle koste 100 kr. pr. husejer. Byens ledelse var derimod bange
for at forurene havnen og sundet ved at udlede den samlede natrenovation
dertil, og socialdemokraterne ville ikke, at afgifter på dette område skulle
uddybe klasseforskellene. Bønderne havde derimod helt andre synspunk
ter: Den rå latrin skulle bruges til gødning. Tanker om at brænde hushold
ningsaffaldet, som man havde set forsøg med i England, og lede resten af af
faldet i Øresund fik modsætningerne mellem by og lands syn på affald til at
fremstå skarpt hen imod århundredskiftet. Bønderne mente:
»at i et agerdyrkende Land bør de store Byer ikke tilintetgjøre dette
kvælstof- og fosforsyreholdige Affald; tværtimod bør det behandles paa
saadanne Maade, at det kommer Agerbruget til Gode, og Vexelvirkningen mellem Land og By bliver mere rationel i agrikulturøkonomisk Hen
seende«^).

Københavns borgere var af en anden mening. For dem var det af betydning,
at affaldet blev usynliggjort og fjernet af hygiejniske og æstetiske grunde og
gerne så billigt som muligt. For Sjællands bønder repræsenterede byens af
fald en værdi, en nytteværdi, de ønskede at gøre brug af.

Affald - ikke eksisterende på landet
»Affald? - vi havde slet ikke noget affald dengang«. Sådan huskede en nu
ca. 60-årig gårdmandskone forholdene i sin barndom i 30’erne, og det er
sandsynligt, at det er en lignende opfattelse, der har været gældende på
landet i sidste halvdel af forrige århundrede. Affald, i betydningen værdilø
se ting, har man næppe haft meget af.
Der er to væsentlige årsager til, at begrebet affald er blevet opfattet som
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»ikke eksisterende« på landet. Den første er den udprægede genanvendelse
af tingene, og den anden er den betydning, som gårdens mødding har haft
for en gårds drift. Her recirkulerede man flest mulige organiske stoffer til
gødning. Genbrug var normen, ikke undtagelsen: Det gjaldt bygningsmate
rialer, det gjaldt tøj, husgeråd og møbler - for de sidstes vedkommende ofte
i en ny form eller funktion.
Genbruget var i høj grad et udtryk for en sparsommelighed, som var
nødvendig, men som også var god bondeidelologi. Genanvendelse er den
mest markante spareform på landet, samtidig med at den forhindrede, at
affaldet blev synliggjort. Men den var også udtryk for en livsindstilling, der
hang sammen med gudsfrygt. Det var helligbrøde at lade Guds gaver gå til
spilde. Specielt maden måtte man vise respekt, den smed man ikke væk. Til
frasorterede ting havde man desuden dyrene, de fik skræller og andet, og re
sten af alt organisk fra dyr som mennesker gik på møddingen - ekskremen
ter, rester af dyre- og fuglevildt, gulvaffejet eller rester af et gammelt stråtag.
Den var »Sjælen i Agerbruget«.
Møddingen lå ofte mellem gårdens længer, og forskellige erindringer
fortæller om stoltheden over møddingen. Ind igennem de åbentstående vin
duer lugtede bonden om sommeren velsignelse og velstand for gården,
mens byboen kun mødtes af ubehagelige lugte. Opfattelsen af affald er kul
turelt bestemt. Jeppe Aakjær omtaler Niels Bak på Bakgårdens ømhedsfø
lelser over for sin mødding på denne måde:
»Dens duft var ham kjærere end Rosens, som han ikke fandt løjtet af
møj.«
Martin Andersen Nexø, der som ung arbejdede på en gård, følte derimod
afsky for dette ælte, han med skræk for at miste balancen måtte køre den
ene trillebør ud i efter den anden. I et gammelt sjællandsk mundheld hedder
det: »Vis mig din mødding, og jeg skal sige dig, hvad mand du er«. Eller i
Vestjylland: »En mand skal kendes på hans mødding«.
Møddingerne havde også egnskulturelle særpræg og blev vurderet deref
ter. Således så en vestjysk bonde sin sjællandske kollegas halmstrittende
mødding som udtryk for ødselhed. I hans egn blandede man tørv i møddin
gen og brugte halmen til foder, så der i en god mødding intet halmstrå måtte
være synligt. Mens halmen på Sjælland blev brugt som blandingsmateriale.
Møddingen som gødning repræsenterede en væsentlig værdi og kunne
endog bruges som vare. Mange husmænd kunne præstere gødning fra fami
lien og et par dyr, men havde ingen jord at bruge den til. Gødningen kunne
de så sælge mod »at sås til halvs«, det vil sige, at husmanden fik tilsået et
stykke jord svarende til halvdelen af den gødning, han leverede.
Også de gamle ordsprog taler deres tydelige sprog om den økonomiske
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betydning, man har tillagt møddingen: »Det er Møget, der sætte Kagen paa
Bordet«, eller »I æ Skidt gror æ Pænng«. Møddingerne viste sig at være et
markant middel for bonden til kulturelt at kommunikere sine værdinor
mer.

Der er, som det er fremgået, store kulturelle forskelle på, hvordan man ser
på affald afhængigt af, hvilken gruppe man tilhører. Set med bondens øjne
er affaldsbegrebet »ikke eksisterende«, mens det for byboen er et reelt pro
blem, som skal fjernes. Med vore dages udligning af levevilkår på land og i
by bliver disse forskelle sværere at få øje på nu, men de kom dog til udtryk i
den karakteristik, som en københavnsk præst gav af sin nabo i en ligprædi
ken for en halv snes år siden. Præsten havde i nogle år været præst på Askø i
Smålandshavet og nabo til den ældre gårdmand, som han begravede, og
hvis mødding lå ud til vejen og ind mod præstens indkørsel. Denne land
mands eftermæle blev konkretiseret således: »Hans dyr fik altid foder til ti
den, og han passede sin mødding.«

Københavns affaldsbehandling i 1. halvdel af dette århundrede
I begyndelsen af det tyvende århundrede fik København endelig den ønske
de kloakering, så der kunne installeres vandklosetter i den nyere bebyggelse
og i dele af den gamle. Men i 1938 var der endnu 4600 tønder at tømme. La
trinen var tidligere sammen med andet affald blevet bragt til lossepladser
fortrinsvis på Amager. Bøndernes interesse for at aftage latrinen faldt om
kring 1900 i takt med importen af kunstgødning. Dog genoptog man salget
af Københavns latrin under 1. og til dels 2. Verdenskrig af ressource- og va
lutamæssige grunde. Men bortset fra disse korte tidsrum pumpede man la
trinen ud i Øresund sammen med resten af byens næsten urensede spilde
vand.
Det var omkring år 1900 almindeligt at have mindre beholdere af galva
niseret jern i lejlighedernes køkken eller ude på køkkentrappen. Beholderne
var dog så små, at de kun kunne indeholde en dags affald og blev tømt i
større beholdere i husets gård. Fra sidst i 1800-tallet til 1940 holdt organisa
tionen af dagrenovation i København sig stort set uændret, og skraldevog
nene så således ud: Det var hestetrukne kassevogne med fire dæksler, der
hvilede over en bom hen over midten af vognen, og bag på vognen var an
bragt en greb, en skovl og en kost, posen med foder til hesten og de større
kasserede genstande, der dinglede mod bagsmækken. Skraldebeholderne
var firkantede j emkasser, som blev hentet i gårdene og båret ud på nakken
af skraldemænd med et læderstykke over skuldrene. Ofte stod der en »stam
per« oppe i læsset, som for sin hjælp og mod en mindre afgift fik lov til at
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Skraldevogn tilhørende C. M. Christensen Ejby. Orla Bock 1907. (Køben
havns Bymuseum).
klunse undervejs. Det var lidt af et multifunktionelt køretøj, hvis sidste
repræsentanter først ophørte med at køre i 1958.
Enkelte nyere ejendomme havde fået indrettet nedfaldsskakte, hvor be
boerne kunne kaste deres affald bort, uden at det kunne identificeres som
tilhørende den enkelte - affaldet var her nået til at blive fuldstændig usyn
ligt.

Affald som national symbol
Med besættelsen fik affaldsbehandlingen og opfattelsen af affaldet en uven
tet drejning. Krigen kom til at føre en betydelig knaphedstilstand med sig
for et råvarefattigt land som Danmark, og her fik affaldet sin store betyd
ning. Allerede i sommeren 1940 så man LAB’s vogne (Landsforeningen til
Arbejdsløshedens Bekæmpelse) køre rundt i København med højttalere og
store skilte på ladet, hvor der stod: »Spild er ikke Spild naar Spildsamlingen
faar det. En national Opgave.« LAB-manden eller spildmanden, som han
kaldtes, blev populær, han modtog klude, flasker, metal osv. og byhusmo
deren sorterede sit køkkenaffald, så det kunne indsamles til svinefoder til
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Klunser fra perioden 1940-50. (Københavns Bymuseum).

20.000 svin. Det blev en national opgave. Man viste sin danskhed ved at
give sit affald til LAB-manden, som man viste den, når man gik til al
sang.
Besættelsestidens knaphed betød naturligvis, at sparsommelighed med
ressourcerne var en nødvendighed. Genbrug og atter genbrug var ligeledes
selvfølgeligt. Bøjede søm rettes ud, ølkapsler afleveredes, korkpropper og
elastikker blev gemt sammen med det glattede indpakningspapir. Børnene
rullede staniol til kugler, og disse afleveredes på politistationen sammen
med mælkekapslerne. En transparent fra besættelsestiden illustrerer gen
bruget: »Uden Klude Ingen Klæder«. Også de foregående årtiers affald
gjorde gavn. Man gennemgravede lossepladserne og sigtede i alt 250.000 hl
såkaldte »pillekoks« ud af dyngerne.
Sparsommeligheden havde i årtier været opfattet af mange som et ideal
for en god husmoder. Besættelsestidens sparsommelighed udsprang ikke af
tidens nødvendighed alene, men den blev mere synlig i disse år, og en af ti
dens tegneserier blev »Peter Spar og Søren Sold«, som mange voksne endnu
kan huske.
I besættelsestiden får synet på affald en anderledes drejning end førhen.
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Tidens vilkår nødvendiggjorde dyder som sparsommelighed, men det var
ikke nyt, og genbrug var også velkendt. Det nye var, at husmødre i de store
byer gav sig til at sortere deres affald og tage noget op af skraldespanden,
som de ellers ville have kasseret. De gav sig til at kategorisere deres affald
på en ny måde, i fraktioner, de ikke før havde anvendt. Det var ikke situa
tionens nødvendighed, der alene var afgørende for de nye affaldsvaner,
men der var nu knyttet en væsentlig symbolkraft til de nye rutiner. Her kun
ne man dagligt vise sit nationale sindelag. Affaldet var her et middel til at
signalere dansk sammenhold over for besættelsesmagten, en vilje til at klare
sig - en af den almindelige danskers kommentarer til nationens specielle si
tuation i de år.

Tiden efter 2. Verdenskrig
Fra 1950-1970 ændredes Danmark fra et mangelsamfund til et overflods
samfund. Fra 1960-73 fordobledes bruttonationalproduktet, verdensmar
kedets råvarepriser faldt, og det kunne dermed bedre betale sig at købe ny
råvarer end at genvinde dem af affaldet. I løbet af disse 10 år kom 330.000
kvinder ud på arbejdsmarkedet, det huslige arbejde måtte rationaliseres,
der kom selvbetjeningsbutikker med frysevarer, halvfabrikata, dåser og an
dre indpakninger, der ændrede affaldet.
Lossepladsen kan fortælle kulturhistorie, og i 1960’erne afslørede den, at
danskerne havde ændret deres daglige tilværelse. Resterne fra den materiel
le kultur havde skiftet udseende. Mængden af emballage var stærkt stigen
de, og tingene havde fået en meget kort levetid. »Kassér, Kassér, det gør fler
og fler«, hed det i en af Erik Knudsens studenterrevyer. Og hvorfor skulle
man også gemme, når man troede på fortsat vækst? Mange følte, at de ende
lig havde fået råd til at bruge løs, og de brugte og smed væk - ud, væk uden
for øjets rækkevidde. De gamle normer om det væsentlige i at være spar
sommelig og skønne på, at man havde det daglige brød, var for mange unge
uforståelig tale. De ikke helt unge, som trodsede tidens ånd og stadigvæk
gemte, var lidt til grin. I 60’erne smed man ikke alene det helt ubrugelige
ud, men også det umoderne eller bare det ikke helt perfekte.
Affaldsbehandlingen »moderniseredes« med papirsække og komprimatorvogne, der gjorde den enkeltes affald uigenkendeligt. Lossepladserne
krævede stadig mere plads, og rotteplagen var mærkbar. Alt pegede frem
mod bygning af forbrændingsanstalter, der blev løsningen mange steder
omkring 1970. På denne måde opnåede man at usynliggøre affaldet
fuldstændigt, ingen tænkte mere på det, når det forsvandt op i røg. Men
oliekrisens synlige ændringer af de vestlige landes økonomier og den plud-
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9. klasse på Vallerød-skolen sorterer deres eget husholdningsaffald. Fra
»Genbrug og dig«, Kommunetryk 1976.

selig meget påtrængende debat om den globale forurening bragte i begyn
delsen af 1970’erne på ny affaldet i søgelyset.

Miljødebatten
Vores affald og spørgsmålet om, hvad vi skal gøre med det, har siden begyn
delsen af 70’erne været et centralt spørgsmål i den offentlige debat. Så
væsentligt et problem, at man har kunnet vælte indholdet af en skraldepose
ud på bordet ved en forelæsning eller i en skoleklasse og give sig til at sortere
affaldet. Det ville have været en utænkelig tanke for 100 år siden.
I 1978-80 fik man for første gang ved en repræsentativ affaldsundersø
gelse et billede af, hvad danskerne smider ud - vort affald delt op i fraktio
ner. Det er gennemsnitstal, men de kan alligevel give et indtryk af
mængderne, og af fordelingen mellem materialerne. I alt producerede hver
dansker 234 kg dagrenovation i 1990 fordelt som det fremgår af diagram
met næste side(16).
Hvis man sammenligner tallene for affaldsmængderne fra etagelejlighe
der i 1978-80 med 1902 er der forbavsende nok meget lidt forskel. Forkla
ringen er, at den væsentligste mængde affald tidligere var brændselsrester.
Disse er nu væk, og emballage har blandt andet erstattet dem.
Indtil første halvdel af 1970 har der, som det er fremgået af det foregåen
de, været en høj grad af kontinuitet i affaldsvanerne i de større byer: Affal-
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ej brændbart

Dansk dagrenovation 1990. Gennemsnitlig frembringer hver dansker 234 kg
pr. år. Kilde: a/s gendan.

det skulle væk. Affaldsbehandling har også hele tiden været spørgsmålet om
at finde et sted at smide det. Men omkring 1970 kommer en række nye fak
torer til også at spille en rolle. Det er den internationale diskussion om
»Grænser for Vækst«, om verdens begrænsede ressourcer, om den stigende
forureningsrisiko, om pladsmangel m.m. Alt det gjorde pludselig genbrug
populært. Miljøet fik betydning. Bekymringerne for kommende globale
miljøkatastrofer ved forøget dannelse af CO2, ved mulige dioxinudslip ved
forbrændingsanlæg, ved nedsivning fra lossepladser og dermed forurening
af grundvandet, har siden da ført til en miljølovgivning, der stiler mod, at vi
år 2000 genbruger halvdelen af vort affald. Hertil kommer, at ingen vil bo
ved siden af et affaldsbehandlingsanlæg - NIMBY, not in my back yard.
Fra 1990 er det pålagt kommunerne at sørge for, at aviser og blade, flasker
og glas indsamles fra private i bymæssig bebyggelse. Desuden kan kommu
nerne pålægge borgerne at sortere det øvrige affald, i f.eks. organiske/
grønne fraktioner og i andre dele. Dette er de ydre samfundsmæssige sam
menhænge, men hvordan ser forskellige mennesker i dag på deres affald, og
hvilke affaldsvaner er almindelige?
Eksempler fra en række interviews om daglige affaldsvaner
Interviewene er foretaget hos familier på landet og i Københavns-området.
Spørgsmålene drejede sig i hovedsagen om de daglige affaldsvaner, og hvad
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man betragtede som affald, samt hvordan affaldsbehandlingen havde været
i barndomshjemmet.
På landet var det primært emballage, som blev opfattet som affald. De
fleste andre rester fra husholdningen blev, som det altid havde været tilfæl
det, genanvendt. I det undersøgte område, Askø i Smålandshavet, havde
man i 1990 ikke nogen form for genbrugsordninger eller indsamlinger. Men
for en lang række familier gjaldt det, at man samlede flasker, glas og kasse
ret tøj sammen og bragte det med færgen over for at aflevere det i containe
re eller indsamlinger i Maribo i stedet for at kaste det i papirsækken hjem
me. Aviserne gik til en af gårdenes halmfyr.
Flere havde forskellige beholdere i køkkenet, så de kunne opdele deres af
fald og bringe spiselige rester til dyrene eller på møddingen. De var uforstå
ende over for noget ubehag ved affald, dog måtte det ikke lugte. Mange en
gangsemballager som ymerbægre og ikke mindst plasticposer blev genbrugt.
En yngre gårdmandskone sagde:
»Engangskrus, der er jeg lidt nærig ... man kan udmærket godt vaske engangskrus nogle gange, de går lige så godt i opvaskemaskinen som alt an
det.«

I en periode havde hun som ung pige boet i en by og følt det forkert, at hun
måtte kaste brugelige rester i skraldeposen, det havde hun syntes var noget
»griseri«. Der var hos hende stadigvæk en opfattelse af, at kun ganske lidt
kunne opfattes som egentlig affald.
Flere af de mere midaldrende gav udtryk for, at de fandt, at man burde
være sparsommelig og kom med udtalelser i lighed med denne:
»Jeg er forfærdelig til at samle alting... jeg sparer lidt for meget, men når
man er vant til det og lært op til det, så er det svært at lave om på.« »Ja,
jeg er oplært til det, alt hvad man kunne bruge.«

Denne indstilling, at det ikke er helt rigtigt at smide »værdier« ud, og at det
er noget, man har lært som barn, går også gennem flere af mine interviews i
byområder. Mest udpræget blandt den mere modne del af befolkningen,
som når de tænker tilbage på 60’erne huskede, at de også havde haft svært
ved helhjertet at følge med i »brug og smid ud« filosofien.
Nogle af de interviewede deltog i kommunale forsøg med sortering af af
faldet i køkkenet og i det hele taget en opdeling af alt affaldet i sektioner til
genbrug af materialerne. Gennemgående var der stor villighed til at gøre det
ekstra arbejde med sorteringen og afleveringen, og man ytrede ønske om at
fortsætte efter forsøgsperioden. Mange fandt, at det var rigtigt, men med
forskellige begrundelser.
Almindeligvis er affaldet i byerne blevet opfattet som en udifferentieret
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masse, sammensat af mange, meget forskellige komponenter, der kun hav
de det ene til fælles, at de blev til affald i det øjeblik, de blev kastet i den
blandede masse i posen eller spanden. Nu er adskillige af familierne blevet
bedt om at se nøjere på mangfoldigheden i deres affald og dele det op i kate
gorier. Ved at sortere affaldet har de enkelte dele af affaldet tilsyneladende
fået tilskrevet ny værdi. For nogle kunne flasker, pap, papir og grønt nu ses i
et andet perspektiv, som f.eks. vejen til et bedre miljø, måske som deres bi
drag til at forhindre en forøget ødelæggelse af omgivelserne. En informant
var meget miljøbevidst og fandt, at i disse nye affaldsrutiner kunne hun vise
sin interesse for miljøet: »på et meget jordnært plan«. En ung mor sagde, at
hun havde det godt med at sortere, når det bare ikke lugtede, og: »det er jo
klart, når man har en lille en, så tænker man også videre«.
Ud over miljøbegrundelser, som på ingen måde indeholdt nogen daglig
frygt for katastrofer, men mere var udtryk for almindelig fornuft, gav de fle
ste udtryk for deres tilfredshed med, at affaldet blev nyttiggjort. For nogle
kunne de gode normer om sparsommelighed, som de var blevet opdraget
til, og som de altid havde værdsat som væsentlige, her blive opfyldt. Andre,
der ikke deltog i nogen forsøg, havde lignende bemærkninger: »Madrester,
der smider vi ikke noget ud. Det har vi aldrig gjort, det er man opdraget
til.«
Plasticposer smides generelt ikke ud, mange poser i køkkenet bruges flere
gange uden tanke for den minimale besparelse, der ligger deri. Formodent
lig føles det rigtigt ikke at smide ting væk, der er anvendelige. I mange hjem
gemmes også indpakningspapir og bånd til senere brug, selv om det ikke al
tid anvendes.
I flere af familierne var mange af deres affaldsvaner knyttet til andre nor
mer for deres liv, blandt andet var de hos nogle forbundet med, hvordan en
ordentlig familie gjorde. At kasserede ting ikke skulle ligge og flyde, at man
pakkede sit affald forsvarligt ind, inden det blev kastet i affaldsskakten, så
det ikke generede andre, at gamle aviser, flasker, malerrester, storskrald
skulle bringes på containerpladsen - alt det var for dem noget, der hørte til
en ordentlig familie, som profilerede dem over for andre grupper, man ikke
ønskede at blive sammenlignet med.

Genbrug - et middel til sociale relationer
Boligforeningen »Blåkildegård« i Høje Tåstrup har reduceret sine udgifter
til renovationen meget betydeligt, fordi beboerne for mere end 90 procents
vedkommende dagligt sorterer deres affald til genbrug og komposterer de
res madaffald ved hjælp af regnorme. Hvad der hos den enkelte beboer ta
ges fra til genbrug, afleveres søndag formiddag og torsdag aften på »gen-
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brugspladsen«. Her sorteres det af frivillige blandt beboerne, og alle kan så
se sig omkring og gratis tage andre ting med hjem, som de kan anvende.
Brugt tøj, vasket, afleveres i »tøjkaféen«, der styres af kvinder: »Her kom
mer mange pensionister og efterhånden også indvandrerkvinder fra bebyg
gelsen.« »Her får mange læsset noget af.« En af de frivillige siger, at hun del
tager i dette arbejde, fordi »jeg har altid »klunset«, og mine børn skal lære,
at tingene kan bruges igen«.
Hos de ca. 30 frivillige var den officielle forklaring på, at de havde enga
geret sig i at få denne form for renovation til at fungere, at de ville gøre no
get for et renere miljø ikke mindst for deres børn. Men den store opbakning
hos resten af beboerne kunne ud over den økonomiske fordel ved projektet,
bedst forklares med det frodige nabofællesskab, som den nye renovations
ordning havde ført med sig. Den havde betydning for mange forskellige so
ciale grupper i boligområdet, pensionister, arbejdsløse, indvandrere m.fl.

Afslutning
I starten af denne artikel undrede jeg mig over den almindelige velvilje til at
ændre affaldsadfærd, der i de senere år i byerne har givet sig udslag i sorte
ring af affaldet og i det voksende genbrug. Mine undersøgelser af disse nye
affaldsvaner, som der her på de sidste sider er givet nogle eksempler fra, vi
ste mig, at det ikke, som antaget, var en udbredt miljøbevidst holdning og
en form for afværgemanøvre over for fremtidige miljøtrusler, der fik mange
til at ændre affaldsadfærd. En af forklaringerne på, at de nye mønstre i af
faldsbehandlingen blev accepteret og opfattet som fornuftige, var nærmere,
at de hos mange mennesker uden vanskelighed kunne indpasses i allerede
eksisterende værdi- og normsystemer, som for eksempel det at kunne
præstere den gode, sparsommelige husførelse, som mange havde lært i deres
hjem.
Ved at se de kulturelle processer, der knytter sig til affaldet og behandlin
gen af det, over en periode på 150 år, har det også været muligt af afdække
nogle ændringer, der bl.a. drejer sig om synligheden. I starten af forrige
århundrede ekspederedes alt affald ud af huset, både husholdningens og
husdyrenes affald placeredes i fælles skarndynger og de menneskelige eks
krementer i fælles latrinkuler. Synligt og lugtende var affaldet til stede i det
offentlige rum. Fra midten af århundredet forsvinder så efterhånden møg
dyngerne, det menneskelige affald og andet skarn, bort fra de mest iøjnefal
dende placeringer til mere usynlige opholdssteder. Rendestene lukkes, hus
spildevandet og urin forsvinder ned i nyanlagte kloakker, og renovationen
individualiseres og gøres privat i en tønde eller kasse, dækkes til og bringes
langt væk. Ude af syne er det næsten også ude af sind. Med vandklosetteme
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gøres de menneskelige affaldsstoffer helt usynlige for den enkelte i det øje
blik, der er trukket i snoren, som dagrenovationen blev det, når den i visse
ejendomme kunne smides i affaldsskakten. Affaldet ønskes væk fra byen, så
langt, at det er usynligt. Men fra at have været noget offentligt og synligt,
der blev privat og usynligt, er affaldet nu i de seneste år på vej til på ny at
blive både synligt og offentligt igen.
Ved at fokusere på forskellige miljøer og forskellige tidsperioder har det
tillige været muligt at vise i vor høj grad affaldsbegrebet er kulturelt be
stemt.
Noter:
I Citat fra »Politivennen« 29.12.1843. »Politivennen« var et lille ugeblad, der udkom fra 1798
til 1845, som bl.a. havde en rubrik om »orden og uorden«. 2 »Politivennen« 14.1.1843.
3 »Politivennen« 9.12.1837. 4 »Politivennen« 28.1.1843. 5 En skildring af skibsbygger J.
F. Lou gengivet i »Holmens By« af Anette Vasström, Orlogsmuseet, København, 1985.
6 Troels-Lund 2. bog, s. 57, København, 1903. 7 »Politivennen« 28.3.1845. 8 »Politiven
nen« 16.6.1843. 9 Hugo Matthiesen 1917 s. 70ff. 10 Sundhedskommissionen af 1851.
II Cold 1884 s. 486. 12 Budde 1888 s. 366. 13 Karen Hessel: »Kunsten at styre et Hus
sparsommeligt«. Vort Hjem 1903 bind III s. 54. 14 Beretning om Dag-Renovation i Kjøbenhavn, Sorteringsforsøg med Kjøbenhavnsk Hus-Affald 1904 s. 23. 15 Ugeskrift for Læger
7.4.1888. 16 Materialestrømme gennem private husholdninger. 6. del. Private husstandes
affald og levevilkår. Anton Elmlund, Tage Mikkelsen, Henrik Mortensen, gendan a/s, Køben
havn, 1982. 17 Dette og de følgende citater stammer fra en række interviews foretaget 1990
og 1991 i København og omegn samt på øen Askø, Smålandshavet.
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Summary:
Refuse, rubbish, waste
The article presents and discusses cultural topics relating to waste and its tratment, as well as
society’s view on waste past and present.
The article’s point of departure is today’s view on waste and the way our habits have
changed over the past fifteen to twenty years: the widespread use of containers for empty
bottles, the collection of cardboard and paper for recycling and - in certain municipalities the sorting of kitchen waste. The definition of waste is subject to interpretation according to
who you are, where you live, and when the treatment of waste takes place. The article presents
Copenhagen as an exponent of a major city’s attitude towards - and treatment of - waste,
while the examples of villagers’ perception of waste stem from various parts of the country.
The problem of refuse in the city of Copenhagen from the 1840s to our time is discussed
through a series of historical cross sections. During the first period, around 1850, the traditions
of the preceding centuries were still being upheld. The citizens would take their rubbish to
communal refuse-heaps in the street or in the yard. This public and highly visible treatment of
both refuse disposal and night soil was gradually met with a strong wish on the part of the citi
zens for a more hygienic disposal of the waste. Inspired by the British Hygiene Movement
many influential citizens sought to introduce legislation that would provide better sewage sy
stems, better water supply, and better housing for the poor. The imminent threat of the cholera
epidemic that ravaged Europe should prove of crucial importance to the implementation of
the reforms.
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During the decade from 1880 to 1890 the upper middle class considered rubbish to be not
only injurious to health and unhygienic but also unsavoury, and human waste became a taboo.
The goal was now to render refuse invisible and - as far as this was possible - odourless as well.
This stands in clear contrast to the general attitude towards refuse in the countryside. Here it
appeared to be »non-existent« as there was a nearly complete recycling of all waste; either as
re-usable materials or as compost in the kitchen midden. It became the farmer’s pride and a
means for cultural exchange.
Refuse collection and disposal in Copenhagen from the turn of the century until 1950 re
mained the same by and large, apart from the special use of waste that took place during the
Occupation when it became an expression of national pride. The discussion of our potential
for pollution and the future shortage of natural resources that emerged in the 1970s spawned
the widely held belief of the last fifteen to twenty years that recycling is necessary and that the
discarding of material goods should be curbed.
The article concludes that the very conscious and environmentally supportive attitude to
new patterns of refuse disposal expressed in the interviews is a behavioural pattern compatible
with already existing values of the groups in question rather than some form of preventive
measure against future threats to the environment. The historical perspective revealed how
rubbish - from being public and visible - became private and invisible; and that the present
trend seems to be moving once again towards visibility, widespread recycling, and the sorting
of kitchen waste.
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Fra degn til egnshistoriker
Om skolelærernes hundred år lange kamp for at blive accepteret
som andet end sognets Per Degn

Af Else Marie Kofod

Lærernes uddannelse gennemgik noget, der mindede om en revolution i
løbet af 1800-tallet. Udviklingen spænder fra stort set ingen uddannelse, til
at det i 1899 ved lov blev vedtaget, at en lærer skulle gennemgå en 3-årig se
minarieuddannelse for at kunne få ansættelse i folkeskolen.
I 1789 nedsatte man »Den store Skolekommission«, der 25 år senere
barslede med folkeskoleloven (1814). Kommissionens opgave var foruden
at forbedre folkeskolen også at sørge for »en Foranstaltning, der kan biedrage til at danne brugbare og duelige Skoleholdere« (1).
Debatten i forbindelse med skolekommissionens arbejde var mindre
præget af saglighed end af politiske interesser. I den ene lejr, hovedsageligt
bestående af repræsentanter for borgerskabet, gik man ind for styrkelse af
den nationale identitet, mens man i den anden lejr, hvor vi finder den tysk
prægede adel, havde interesse i at forhindre, at borgerskabets nationale tan
ker nåede ud til den brede befolkning. Diskussioner om »Danskhed«,
»overdreven Patriotisme« og »ufornuftig Foragt paa de Fremmede« (2)
bølgede således frem og tilbage mens skolekommissionen forsøgte at nå
frem til en ny folkeskolelov.
Et andet stridsspørgsmål var, hvorvidt bønderbørnene burde lære mere
end det var nødvendigt, for at kunne blive nogle flittige og fromme bønder.
Mere viden ville kunne føre til utilfredshed og tilskynde til oprør.

Lærerne uddannes
Alle disse spørgsmål fik selvfølgelig også indflydelse på, hvordan uddannel
sen af skolelærerne skulle forme sig. I slutningen af 1700-tallet havde man
fået oprettet to seminarier, nemlig Blaagaard og Brahetrolleborg, men dette
projekt viste sig dog både at være for bekosteligt og for ambitiøst i forhold
til det, lærerne skulle bruges til.
De lærere, der blev uddannet herfra, viste sig at være meget lidt egnede,
fordi de følte sig for fine til at leve som almuen, og da man var af den opfat-
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Peder Hjort, der var lektor ved Sorø Akademi, udgav én afde første læsebøger
i Danmark. lindledningen genfinder man de tanker, der også lå bag Den sto
re Skolekommissions arbejde. Læsebogens tekster er udvalgt i samme ånd,
hvilket man f. eks. kan se afde to historier, der er gengivet nedenfor. Til læse
bogen blev der i øvrigt bestilt fire original-bidrag. To afdisse var H. C. Ander
sens »Konen med æggene« og prof. Wilsters »En bondeknøs, som hedte
Hans«. Mange af de ordsprog, der var trykt i læsebogen, blev så udbredte, at
de til sidst fandt vej til Evald Tang Kristensen: »Nogle var endogså venlige at
sende mig de ordsprog, der er aftrykte i P. Hjorts danske Børneven, for at jeg
kunde bruge så mange af dem, som jeg havde lyst til«. Det skriver Tang Kri
stensen i indledningen til sin Danske Ordsprog og Mundheld.

telse, at bonden kun havde tiltro til den, der syntes hans ligemand, mente
man ikke de ville være i stand til at udrydde overtro og udbrede oplysning,
sådan som det forventedes af dem.
Derfor oprettede man i stedet nogle præstegårdsseminarier, hvis mål det
var, at få kommende lærere til at forstå, at »Skolelæreren bør være en for
nuftig Bonde - Bonde iblandt Bønder« (3). Han skulle lære bonden at læse,
regne og skrive, samt de pligter han havde over for sig selv og andre. Bon-

den måtte endelig ikke lære mere, for så fik han blot nykker. Dette havde
læreren at rette sig efter.
Præstegårdsseminarieme, der var billige men pædagogisk effektive, ar
bejdede ikke efter fælles retningslinier. Derfor nedsattes i 1816 endnu en
kommission, der skulle udarbejde et forslag til et landsdækkende seminariereglement. Dette forslag lå færdigt, så det kunne begynde at fungere i be
gyndelsen af 1818.
Selvom reglementet stadig lagde vægt på tarvelighed og praktisk færdig
hed, havde en del af oplysningstidens optimisme og skolebegejstring overle
vet (4). Grundlaget for en ny folkeskole var nu lagt, selvom der gik nogle år,
før de nye ideer blev ført ud i livet. De gamle degne og skoleholdere skulle jo
først lige dø, og der skulle også fremstilles lærebøger.
Flere og flere seminarister gennemgik efterhånden en uddannelse på de
seminarier, der blev oprettet i løbet af 1800-tallet. Nogle af seminarierne,
f.eks. Blaagaard og Jelling, var særligt gode til at fostre lærere, der blev til
noget, hvad enten det var inden for kornavl, havebrug, indsamling af folke
minder eller forfattervirksomhed.

Lærerne er og bliver ulærde
På trods af den relativt set ringe uddannelse, lærerne fik, voksede standens
selvtillid, hvad der i virkeligheden kom til at bekræfte de bange anelser,
mændene bag skolekommissionen havde haft m.h.t. konsekvenserne af
mere viden og uddannelse. Selvom man havde forsøgt at fastholde lærerne i
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en position og på en levefod, der mindede om bøndernes, så medførte deres
uddannelse automatisk en større indsigt og en dermed følgende utilfreds
hed med tingenes tilstand.
Omkring 1840 forsøgte lærerne at organisere sig og at formulere en kritik
af den pædagogik, de var tvunget til at følge, og det gav dem styrke. På det
tidspunkt var det endnu forbudt at danne foreninger, hvis statsmagten op
fattede dem som skadelige, og præsterne og provsterne, der repræsenterede
statsmagten lokalt, blev snart bange for de nye foreninger og fik dem for
budt. Ude i de enkelte sogne var det jo dem, der havde magten og tilsynet
med skolerne, og den ønskede de ikke at give fra sig. Pastor C. L. Børresen,
der var medudgiver af »Maanedsskrift og Repertorium for Almue-Skolelæ 
rere«, skrev blandt andet i et indlæg, at lærerne burde blive på deres plads,
og at de ikke kunne gøre fordringer »som videnskabeligt dannede Embedsmænd, hvis Dannelse krævede 8 Aar i Skolen og 4 Aar ved Universite
tet« (5).
At deres uddannelse var utilstrækkelig, gik efterhånden op for lærerne
selv, bl.a. fordi de ustandseligt blev gjort opmærksom på det af akademi
kerne. En lærer fra Odense, Søren Sørensen (f. 1801), gav i 1842 på et møde i
Odense en meget præcis beskrivelse af deres situation: »Ingen Stand i Sta
ten har forholdsvis større Tvang og Tryk end Lærerstanden. Thi glemt har vi
ikke, hvad der hyppig lyder for vore Øren og læses paa Prent, at Skolelærer
ne aldeles savner det videnskabelige Grundlag, der er en Betingelse for sand
Dannelse, og at de følgelig ikke kan regnes til de dannede Klasser, ja de fra
kendes endog under Tiden al Intelligens og Kultur!« (6).
Gang på gang fik de at vide, at de skulle kende deres plads. Én af de lære
re, der nåede længst, var lærer Peter Nielsen (f. 1829), som endte med at bli
ve statens konsulent inden for planteavl pga. sine fremragende videnskabe
lige arbejder. Alligevel havde han problemer med »de lærde«, som han
engang fortalte Zacharias Nielsen, de ringeagtede ham, fordi han kun var
seminarist (7).
Også lærer Rasmus Møller Sørensen (f. 1799) fik påskrevet, da han i 1828
havde lavet en lærebog i religion. En teolog sluttede sin anmeldelse med
følgende: »»Skomager, bliv ved din læst« indeholder et godt Vink for Sko
lelærer Sørensen« (8).
Måske var det på grund af modstanden fra akademikernes side, at mange
skolelærere næsten ligegyldigt inden for hvilket fagområde, de gik i gang
med i forrige århundrede, arbejdede med så stor ildhu og nåede så langt, at
mange af deres arbejder den dag i dag står som en slags monumenter over
dem.
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»... Dog havde jeg aldrig tænkt paa, eller vovet at komme frem med disse gamle Erindringer
fra min Barndom og Ungdom, hvis Opfordringen dertil ikke var skeet i Dansk Folkeblad af 8.
Decbr. f.A. og endda betænkte jeg mig længe derpaa, og vilde ikke sende det for ikke at prosti
tuere mig, førend jeg havde raadført mig med min Provst herom som opmuntrede mig dertil
og forklarede mig, den Kultur Historiske Nytte det kunde have, hvilket jeg ikke før kunde indsee. I Førstning var det kun meget lidet jeg kunde erindre; ... men Efterhaanden som jeg
tænkte mere derover opstod lidt efter lidt flere Erindringer og Minder fra mine blide Barn
doms-Dage, hvilket derfor ogsaa fra den Side betragtet har været mig en særdeles behagelig Beskjæftigelse, men som jeg vist aldrig havde tænkt paa hvis ikke Opfordringen var skeet i Folke
bladet ... «

Den 8. december 1843 udsendte den kun 19-årige Svend Grundtvig sit al
lerførste opråb til danske mænd og kvinder om at indsende folkeminder. Et
typisk svar på denne appel til det danske folk er ovenstående uddrag afet brev
fra læreren I. C. Storm (8/51782-6/21855) i Kirkestillinge ved Slagelse, dig
teren Zacharias Nielsens morfar. Brevet er dateret den 15. marts 1844 og vi
ser tydeligt, at i Slagelse-området, der jo ikke ligger særlig langt fra Køben
havn, er de romantiske ideer ikke nået ud til skolelæreren endnu - her er det
stadigvæk nyttemoralen, der gælder.
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Lærerne samler egnens minder
Inden for folkloristikken kan der nævnes adskillige samlere. Den største og
mest berømte er Evald Tang Kristensen (f. 1843), og hans mål var, langt hen
ad vejen, at »være et skrivende mellemled mellem de gamle fortællere og
den videnskabelige gransker« (9). Og dog, adskillige gange gav han også ud
tryk for, at han i virkeligheden ønskede at bearbejde stoffet eller »sigte det«
(10), som han selv sagde. Det fremgår på en næsten hjertegribende måde af
dette citat fra et brev, han skrev til Svend Grundtvig: »Hvad der ligger inde
i mit Hjærte, faar saa sjælden Lov til at slippe ud, og jeg kunde undertiden
ønske at have Tid og Lejlighed til at skrive noget ud af mig selv. Men det er
og vil aldrig være andet end forbigaaende Ønsker og Længsler, da min Ho
vedopgave er blot at være Samler og Meddeler« (11).
Mange af dem, der i tidens løb har beskæftiget sig med Evald Tang Kri
stensen, har forarget sig over historien om, hvordan Svend Grundtvig sad
med benene på bordet, mens han havde besøg af Tang Kristensen. Begiven
heden har Tang Kristensen selv omtalt i et brev til Fr. Barfod: »Nu har vi to
/Barfod og Tang Kristensen/jo ikke meget med hinanden at gjøre. Men alli
gevel, hvis jeg nu kom til Kjøbenhavn i Besøg og kom ind til Dem nogle
Gange, og de saa satte eller lagde Deres Ben op paa Bordet, saa jeg kunne
sidde og se paa Deres Støvlesaaler, drak Deres halve Bajer og lod mig sidde
med min tørre Mund osv. vilde jeg dog saa smaat tænke, at De alligevel ringeagtede mig, og deri kunde man ikke fortænke mig, naar De tillige med sta
dig vedligeholdt en Afstand imellem os, der lod mig ikke alene ane, men
endog skue ned i et svælgende Dyb« (12).
Udadtil bakkede Svend Grundtvig dog på alle måder op omkring Evald
Tang Kristensens arbejde, og han hjalp ham desuden med at skaffe penge til
rejser og vikarer. Det samme kan man ikke sige om én af Svend Grundtvigs
samtidige, biblioteksassistent og senere rigsarkivar C. F. Bricka, der var
meget bekymret over, at landsbylærere og bønder i større og større tal
optrådte som historiske forfattere. »Fra det, at Øret er aabent og Sindet
modtageligt er der et langt Spring til selv at optræde belærende - eller burde
der i alt Fald være; thi desværre overses dette ofte«, skrev han i 1879 (13) i
en anmeldelse af den første sognebeskrivelse, der blev udgivet (14). Han
gjorde den fuldstændig til grin i sin anmeldelse i Historisk Tidsskrift, hvor
han betegnede den som værende fuld af lommefilosofi og »talentløs Middelmaadighed« (15).
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Skolelærerforfattere
Selvom læreren altså skulle leve som en fornuftig bonde iblandt bønder, så
hørte de heller ikke til i denne gruppe. De havde en vis status på grund af
deres boglige viden, men de var i sidste instans økonomisk afhængige af
bønderne. Den stigende korneksport betød, at bøndernes velstand voksede
fra 1830’erne og frem til begyndelsen af 1870’erne, men alligevel fastholdt
de lærerne i en undertrykt position.
For at kunne overleve måtte lærerne derfor forsøge at skaffe sig forskelli
ge indtægter. Nogle klarede sig ved at skrive små oplysende artikler eller no
veller i almanakker eller lignende blade. Det var ofte bestillingsarbejder, og
kvaliteten var som regel ikke særlig god, hvad der jo ikke ligefrem var med
til at fremme deres ry iblandt akademikerne, tværtimod.
Men efterhånden som det danske samfund ændrede karakter, først og
fremmest efter indførelsen af den frie forfatning, fik de flere og flere funk
tioner i det kommunale liv. Andelsbevægelsen og de mange »selvhjælpskas
ser«, der voksede frem, gav dem små jobs som kasserere, sekretærer eller
bestyrelsesmedlemmer, og det gav dem foruden lidt biindtægter også en vis
status (16).

Højskolen som platform
Ud over de nye samfundsreformer var det grundtvigianismen og højskole
bevægelsen, der fik betydning for lærerstanden i dens forsøg på at finde en
platform. Den satte for alvor ind efter nederlaget i 1864. Højskolerne var
enkeltmandsvirksomheder, der blev ledet som en slags familiebrug, hvor
højskolemoderen blandt andet havde en central rolle. Det var vigtigt at
rammerne lignede det gårdmandsmiljø, de fleste elever kom fra, dvs. at
tøjet, sproget, maden og indretningen ikke afveg fra det, eleverne var vant
til. Højskoleforstanderen var økonomisk afhængig af gårdmændene og
landhåndværkerne, så han havde en stor interesse i at bygge bro imellem de
to miljøer (17).
På det plan efterlevede man altså stadig parolen fra begyndelsen af
århundredet om at skolelæreren burde være en fornuftig bonde blandt
bønder. Det var stadigvæk ikke hovedsigtet at belære eleverne og slet ikke at
gøre dem til andet end de bønder og husmænd, de var, men derimod at give
dem oplysning og en tro på livet. Eller som Christen Kold formulerede det,
de skulle oplives, før de blev oplyst, trækkes op, så de aldrig gik i stå
igen.
Alligevel var mange læreres rolle blevet en anden. De var så at sige blevet
»professionelle grundtvigianere«, der bevidst ønskede at påvirke eleverne
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- Hvor tør Du vove at skrive med blaat Blæk? Din ugudelige Krabat! Troer
Du Dine Forældre koste saa meget paa Dig, for at Du evigt skal volde dem
Kummer og blive et Udskud af det menneskelige Samfund?

Fritz Jürgensen udgav i 1860 bogen »89 Tegninger og Gysse Bogen«. Bogen
blev genoptrykt i 1969 og 1978. Tegningen findes på side 107 i 1978-udgaven.

med Grundtvigs ideer om folkelighed, om selv at have indflydelse på sit liv,
om vigtigheden i familiesammenhold, selveje, den nære tilknytning til jor
den og arbejdet hermed, og, sidst men ikke mindst, at få vakt den historiske
sans.
Den historiske sans skulle vækkes ved undervisning i Danmarkshistorie
og i nordisk mytologi, der på højskolen var de vigtigste fag. Interessen for
det, man mente var resterne af guldalderens folkedigtning, nemlig de
mundtligt overleverede eventyr, sagn, viser osv., fik derfor på samme tid et
vældigt opsving, og mange skolelærere fandt som nævnt en form for livsind
hold blandt andet i det at indsamle folkeminder.
Vækkelsen af den historiske sans fik en hel del skolelærere til at gå i gang
med historiske beskrivelser, og fra tiden hen imod 1880 får den historiske
skolelærerlitteratur et opsving, ikke kun i form af småartikler, men som sto
re tykke bøger om sognets historie.
Opblomstringen var ikke tilfældig på netop dette tidspunkt. Standens
selvfølelse var ved at være vakt, dels på grund af lærernes stigende status i
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de enkelte sogne, men også fordi den fik en større og større indflydelse på
det politiske liv.

Mellem de lærde og folket
Lærerne var kort sagt ved at have fundet deres plads i samfundet. Provst
Nissen fra Brørup gav i det foredrag, der i 1902 blev startskuddet ikke alene
til dannelsen af Historisk Samfund for Ribe Amt, men til alle de amtshisto
riske samfund, følgende meget præcise beskrivelse af deres situation:
»Læreren er ved de fleste eller i overmaade mange Sammenkomster paa en
Egn jo gærne en sikker Mand, og ofte har [han] en ikke ringe Indflydelse paa
i en større eller mindre Kreds, i hvad Retning Samtalen kommer til at gaa«
(18). Lærerne var blevet en slags mellemmænd imellem de lærde og fol
ket.
Hen imod slutningen af århundredet får lærerne vanskeligheder med at
fastholde denne nyvundne position, fordi deres troværdighed bliver sat på
prøve. Lokalt var de, som nogle af grundtvigianismens mest aktive forkæm
pere, blevet en slags ideologer, der havde formidlet Grundtvigs ideer til
landbobefolkningen og derved hjulpet den med at få opbygget en tilværel
sesfortolkning, der var i overensstemmelse hermed.
Nu hvor bøndernes forhold af flere grunde var blevet mindre overskueli
ge end tidligere, var det efterhånden vanskeligt for dem at blive ved med at
få tingene til at passe sammen. Grundtvigs ideer var på flere områder kom
met i et slags modsætningsforhold til de faktiske forhold. De var ikke længe
re tidssvarende, hverken med hensyn til de værdier, der ifølge grundtvigia
nismen var altafgørende for selvejerbondens position i samfundet eller på
det økonomiske område.
Situationen var kort fortalt den, at frem til 1895, hvor forfatningskampen
sluttede, styrkede selvejerbønderne deres magtposition mere og mere. Der
blev dannet andelsforeninger, afholdt folkemøder, bygget forsamlingshuse
osv. - og højskolebevægelsen opbyggede bønderbørnenes selvbevidsthed.
Forfatningskampen betød på den ene side en styrkelse af deres magtposi
tion, fordi modsætningsforholdet til Estrup og det fine borgerskab - herun
der også godsejerne - samlede bønderne omkring Venstre. Men det betød
også krise for bønderne, fordi de under forfatningskampen tjente færre pen
ge. Det kunne i værste fald føre til tab af gården, hvad der ikke kun betød
tab af en arbejdsplads, men især undergang for den livsform, der gav dem
deres identitet.
Da forfatningskampen sluttede med et nederlag for Venstre, medførte det
dybe kløfter mellem de forskellige alliancepartnere i den demokratiske bon
debevægelse. Der opstod desuden et modsætningsforhold imellem rigsdags-
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bonden og de bønder, der arbejdede med jorden. Rigsdagsbonden måtte,
for at kunne begå sig som politiker på de bonede gulve, tillægge sig et andet
sprog og nogle andre vaner. Han fjernede sig derved fra de konkrete interes
ser og erfaringer, der var knyttet til landbruget. Han var blevet en professio
nel politiker, eller professionel grundtvigianer om man vil.
Det samme var tilfældet for venstrepressens redaktører. Også de måtte
tilpasse sig den øvrige borgerlige presse for at kunne begå sig. Hvor aviserne
tidligere havde afspejlet den livssammenhæng, der var karakteristisk for
landbobefolkningen, så fremstod lokalstoffet, landbrugsstoffet og de poli
tiske mærkesager efterhånden som adskilte stofområder (19).
Bønderne begyndte at finde ud af, at selvom de opførte sig i overensstem
melse med de grundtvigske ideer, som de havde lært i skoler og på højsko
ler, så eksisterede der nogle økonomiske interesser rundt omkring dem og
ude i verden, som kunne gribe ødelæggende ind i deres tilværelse.
Gården var ikke længere en produktionsenhed, hvor alle landbrugets pro
cesser foregik; dele af produktionen lå nu uden for gården. Der var ikke i
samme grad brug for familien for at få gården til at fungere. Samtidig var de
unge under højskoleophold blevet mere selvbevidste, hvorved deres inter
esser ikke altid faldt sammen med familiens, når de kom hjem. Livet var
ikke længere så entydigt, og det at få ansvar for sit eget liv kunne godt give
mange unge en fornemmelse af usikkerhed, noget som både Evald Tang
Kristensen og Jens Kamp, der også var folkemindeindsamler, kommer ind
på. De skriver begge om den nye slægt, at den er præget af materialisme,
halvdannelse og rodløshed (20). Denne opbruds- eller sammenbrudsfor
nemmelse kan i øvrigt umiddelbart aflæses i skolelærerlitteraturen fra
90’erne (21).
Sammenhængen i landboernes tilværelse er derfor på mange måder bor
te. Den koncentration omkring familielivet, jorden og slægten, som de pro
fessionelle grundtvigianere, dvs. politikerne, redaktørerne og lærerne, hav
de udråbt som det bærende element i landbosamfundet, duede ikke mere.
Men medens politikerne og redaktørerne af disse grunde ikke havde så me
get i klemme i relation til landbobefolkningen, fordi de ikke var afhængige
af dem, så var lærerne og måske især deres sejt tilkæmpede platform eller
prestige mere sårbar.

Formidling i aviser og ugeblade
Lærerne fik også en slags konkurrence fra en helt anden kant. Tidligere var
den meste viden blevet formidlet igennem mundtlige foredrag af lærerne,
men nu, hvor behovet for at lære noget trængte sig på, steg interessen for
selv at kunne læse om det, man havde brug for eller var interesseret i. Man
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havde også brug for at kunne holde sin læsefærdighed ved lige, så man ikke
som tidligere glemte »det at kunne læse«, når den sparsomme skolegang var
færdig. Før i tiden havde de enkelte husstande på landet stort set kun haft
adgang til Bibelen og almanakken, men i 90’erne og omkring århundred
skiftet dukker foruden avisen også ugeblade og alment oplysende tidsskrif
ter op i mange danske hjem.
»Illustreret Familiejournal« begyndte at udkomme i 1877 med et oplag
på ca. 4.000. I løbet af de følgende 30 år voksede det til 260.000. »Hjem
mels oplag steg fra 1904 til 1907 til 30.000 og tidsskriftet »Frem«, der blev
udgivet på Ernst Bojesens forlag, voksede imellem 1897 og 1900 til 170.000
(22).
Et ret kontant forsøg på at gøre noget ved tingene kom fra læreren N. C.
Rom. Han var bange for at livet i hjemmene ville miste noget af sit varme
samlingspunkt med husflidsarbejdets ophør. Han lagde derfor et stort styk
ke arbejde i Dansk Husflidsselskab, som han i 1899 blev formand for. Sel
skabets formål var blandt andet at støtte de godt 400 lokale foreninger, der
befandt sig rundt om i landet.
Også på højskolerne sadlede man om. Hidtil havde videnskabelige og nu
tidshistoriske foredrag været bandlyste, men nu forsøgte man så småt at
leve op til det stigende engagement, der var i samtidens problemer. Ludvig
Schrøder på Askov udskiftede f. eks. et foredrag om »det ægte og ædle men
neskeliv« med »det driftige og virksomme menneskeliv«, ligesom man nu
også kunne møde emner som statistik og nationaløkonomi (23).

Egnshistoriske foreninger
Et af de mest perspektivrige initiativer kom fra Askov-folkene, da de fik
den gode ide at lave et Historisk Samfund for Ribe Amt. Povl Bjerge, der i
90’erne havde udgivet sine kulturhistoriske årbøger, var med i kredsen, og
blandt andet på grund af hans erfaringer var man enige om, at kulturhisto
rien i første omgang nok ville trives bedre lokalt. Lignende erfaringer havde
i øvrigt også Evald Tang Kristensen gjort, da han i 1884 forsøgte at få et
landsdækkende folkemindesamfund op at stå. Det lykkedes at få det til at
løbe rundt i nogle år før medlemstallet dalede så katastrofalt, at samfundet
måtte nedlægges. I denne sammenhæng kan det være interessant at nævne,
at de mest ihærdige og standhaftige blandt medlemmerne havde været
lærerne.
At vække interessen for det lokale stof, det var netop hvad provst Nissen
slog på i sit allerede omtalte foredrag fra 1902 »Om Oplivelse af historisk
Sans« (24). Ved lokalhistorie forstod han den stedlige historie og den hjem
lige egns historiske minder og personligheder. For ham var det at beskæftige

41

Provst Nissen kommer i sit foredrag »Om oplivelse af historisk sans« ind på
en problematik, som man f eks. også kan iagttage i ovenstående brev, der er
skrevet af Peter Frederik Daniel Martin (1854-1931). Martin, der var re
daktør af venstrebladet Sorø Folketidende, var blevet idømt fire måneders
fængsel, fordi han var forretningsførerfor Sorø Amts Riffelforening, og det er
grunden til, at brevet er sendt fra Sorø arrest.
Martin hentyder til en bemærkning, Evald Tang Kristensen havde bragt i
Skattegraveren året før: »Der er altså ikke tilflydt mig nær så mange opteg
nelser i år som i fjor, og heller ikke det indsendtes værd er kjendelig større.
Det ser da ud, som om vi lever i indhøstningens allersidste tidsrum. Det ser
fremdeles ud, som det politiske uføre har haft en meget betydelig indflydel
se på vor gjeming, og at politiken såre meget har optaget vore samleres tan
ker ... Jeg finder da grund til at lægge mine medarbejdere på sinde i al
kjærlighed, at folkemindesagen synes mig uendelig mere værd at ofre tid på
end øjeblikkets uhyggelige, tidsslugende avislæsen og det smålige, helt ud
marvende partikævl... «
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sig med historiske overleveringer et vidnesbyrd om historisk sans, fordi en
sådan interesse ville kunne åbne vejen til åndelige værdier af betydelig
rækkevidde. Han genbruger således Grundtvigs tanker, ja visse vendinger
er ordret overtaget fra Grundtvig, men det nye er, at han lægger en lokal
synsvinkel ned over dem.
Nissen beklager sig desuden over, at interessen for de åndelige værdier og
den historiske sans næsten er forsvundet. Nu drøftes det, man har læst i avi
serne, politik og samfundsspørgsmål på en mere eller mindre sagkyndig
måde. Nissen kunne godt acceptere en sådan debat, blot det ikke blev på be
kostning af den historiske sans.
En anden fordel ved at lave et historisk samfund, der i givet fald skulle
udgive en årbog, ville ifølge Nissen være den, at man i en årbog ville kunne
bringe de småstykker, som af og til fandtes i de lokale blade, men som for
svandt i al den øvrige mangfoldighed. Årbøgerne kunne derved være med
til at udfylde det hul, der var kommet i forbindelse med at den førhen så
landboorienterede venstrepresse ikke i samme grad som tidligere afspejlede
landboernes livssammenhæng.
I foredraget, der samtidig var en opfordring til at melde sig ind i samfun
det, appellerede han især til lærerne, fordi de på grund af deres position ude
i lokalsamfundet ville være i besiddelse af den nødvendige gennemslags
kraft. Det var dem, der på alle måder havde de nødvendige forudsætninger
for at få arbejdet i gang. Da foredraget var slut, var der med det samme 23
lærere, der meldte sig ind i samfundet.
Foredraget blev trykt i det første hefte af »Fra Ribe Amt«, og det blev an
meldt og omtalt flere gange i blandt andet Højskolebladet. At mange var be
gejstrede, og at især lærerne var det, ses dels af den fart, hvormed de amts
historiske samfund bredte sig, og dels af lærernes antal blandt initiativ
tagerne.
Flere steder havde der været lignende tanker fremme, blandt andet'i for
bindelse med oprettelsen af provinsmuseer, så Nissens foredrag skulle så at
sige blot puste liv i flammen. Man kan også se, hvordan Ribe-samfundets
vedtægter blev genbrugt af de senere tilkomne samfund.
I løbet af kun 12 år, nemlig fra 1903 til 1915, fik Danmark i næsten hvert
eneste amt en kulturhistorisk forening - i alt 16. Desuden blev der oprettet 2
landsdækkende kulturhistoriske foreninger, Foreningen Danmarks Folke
minder i 1908 og Dansk Historisk Fællesforening i 1909. Det er påfaldende
at se, hvor stor en rolle lærerne spillede i forbindelse med dannelsen af især
de amtshistoriske samfund, specielt når man tager i betragtning, at kun
1,3% af den totale befolkning i Danmark var beskæftiget inden for under
visningssektoren.
Lærerne udgjorde omkring en tredjedel af dem, der tog initiativ til eller
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blev de første bestyrelsesmedlemmer i samfundene, og et tilsvarende antal
lærere finder vi blandt forfatterne i de første 10 årgange af samfundenes
årbøger. Blandt medlemmerne udgjorde de en femtedel, kun overhalet af
landboerne, med hvem de tilsammen udgjorde halvdelen af alle medlem
merne i de første år (25).
Det at halvdelen af alle medlemmerne i de amtshistoriske samfunds
første leveår bestod af lærere og landmænd kunne derfor godt tyde på, at de
her fandt en vej ud af de sidste årtiers rodløshed og forvirring, en vej, der
oven i købet byggede en bro til de værdier, de tidligere havde tillagt så stor
en betydning. Og nu var det ikke længere kongerne og heltene fra en fjern
fortid eller de gamle nordiske myter, der blev holdt op som et spejl, nej nu
var udgangspunktet noget de kendte til, noget der hørte til på deres hjem
egn. At deres lokale minder sidenhen måske oven i købet kunne gå hen og
blive én af brikkerne i Danmarkshistorien, var naturligvis kun godt.
De mest populære emner i de amtshistoriske årbøger blev netop perso
nal- og (slægts)gårdshistorie, men også arkæologiske og folkloristiske emner
blev taget op. For lærerne betød det en ny arbejdsopgave, der fortsatte li
nien fra den historiske litteratur i 1880’erne og deres interesse for folke- og
fortidsminder. De vidste hvilke lokaliteter, der var værd at beskæftige sig
med, og dem de især skrev for, var folk i hvis agtelse de i forvejen stod højt,
og folk, som var interesseret i emnet.
Nu hvor sognet eller foreningslivet havde overtaget nogle af de funktio
ner, der tidligere var knyttet til familien, var interessen for at lære sin egn
bedre at kende tydeligvis blevet større. Da genoplivelsen af den historiske
sans så samtidig tog udgangspunkt i netop lokalhistorien, kunne lærerne
med deres artikler i årbøgerne være med til at forene de gamle værdier med
nye behov.
Med den aktive indsats i forbindelse med dannelsen af de amtshistoriske
samfund var lærerne for alvor blevet en lokal kulturfaktor, en kendsgerning,
som også museumsdirektør Bernhard Olsen slog fast i slutningen af den
tale, han holdt i forbindelse med Frilandsmuseets 25-års jubilæumsfest den
8. august 1910: »I Ledelsen af Indsamlingen gik Folkeskolens Lærere i Spid
sen med patriotisk Iver, og det er i denne Stand, inden og uden for Rigsda
gen, at vi har fundet en utrættelig Støtte. Og saaledes bør det ogsaa være.
Det er jo Lærerne, der skal bygge vort Lands Fremtid« (26).

Barfods- kontra faghistorikeren
Her ville kampen imod degnerollen have sluttet, hvis ikke faghistorikerne
havde fået øjnene op for lokalhistorien. I begyndelsen af det 20. århundrede
var lokalhistorie endnu et emne, som de fleste faghistorikere ikke mente,
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man skulle beskæftige sig med, selvom der var sket en opblødning af hold
ningen siden Bricka i 1879 anmeldte den første sognehistorie (jf. note 13 og
14). Ud over at han harmedes over den nemesis, der for ham lå i at »Vor
gamle danske Adel nu skal bedømmes af middelmaadige Bønder og Sko
lelærere i det 19. Aarhundrede«, så mente han heller ikke at sognehistorie
overhovedet havde nogen interesse. Om husmænd og gårdmænd skrev han
blandt andet: »hvad de have heddet, er aldeles ligegyldigt, de have aldrig
tilhørt Historien og ville aldrig komme til at tilhøre den. Saa har den kine
siske Kejserrække dog større Betydning« (27).
I slutningen af 1800-tallet skete der en forskydning i faghistorien fra den
ydre og rent politiske historie i retning af den indre historie. De udenrigspo
litiske forhold trådte mere i baggrunden til fordel for de kulturhistoriske i
videre forstand. Troels Lund skrev sin »Dagligt liv i Norden i 16. århun
drede«, J. A. Fridericia sin store afhandling om den danske bondestand o.
1650 og der kunne nævnes flere (28). Interessen var vakt, og det betød for
dem, der var begyndt at interessere sig for kulturhistorie, at de stod og
manglede kildestof. Så nu begyndte skolelærernes - og de øvrige amatørers
- arbejde og forudsætninger ingen at blive betragtet med kritiske øjne fra
København.
11909 blev som nævnt det første initiativ taget til dannelsen af Dansk Hi
storisk Fællesforening, i hvis regi man ville forsøge at bygge broer mellem
hovedstaden og landet, samt mellem videnskaben og den folkelige forsk
ning. Første del af Fællesforeningens formålsparagraf tog man fra Ribesamfundets »til oplivelse af historisk sans«, mens anden del »til fremme af
dansk historisk forskning« er af københavnsk oprindelse. Formålet var at
hjælpe de amtshistoriske foreninger (29).
I dag, hvor vi kan se resultatet, har det vist sig, at lærerne og de øvrige
amatører langsomt er ved at blive fortrængt af faghistorikerne, og at debat
ten om faghistorikere og amatører eller herremand og bonde stadig lever i
bedste velgående (30). Barfodshistorikere er et af de nyeste ord, der bliver
anvendt om de lokalhistorikere, der ikke er videnskabeligt uddannede, og
hertil hører i denne sammenhæng jo også lærerne. Alene ordet er vel et glim
rende bevis på, at kampen ikke er slut endnu - snart 200 år efter den be
gyndte!

Noter
1 Dansk Identitetshistorie 2. Red. af Ole Feldbæk. Kbh. 1991. s. 262. 2 Samme, s. 270.
3 Sådan formulerede pastor P. O. Boisen, den senere biskop i Vesterborg, det, da han i efter
året 1800 fremsatte sit lovforslag om oprettelse af præstegårdsseminarier. Lærerne og Samfun
det 1. Red. af C. Poulsen m.fl. Kbh. 1913. s. 201. 4 Herom i Dansk Identitetshistorie 2. Red.
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af Ole Feldbæk. Kbh. 1991. s. 276 ff.
5 Maanedsskrift og Repertorium for AlmueSkolelærere 1840. s. 81 ff. 6 Lærerne og Samfundet 1. Red. af C. Poulsen m.fl. Kbh. 1913. s.
252. 7 Samme, s. 213. 8 Samme.s. 171. 9 Evald Tang Kristensen: Danske Sagn VIL
1901. Ny udg. 1980 s. 497. 10 Evald Tang Kristensen: Danske Ordsprog og Mundheld. Kbh.
1890. Til læseren. Se også Else Marie Kofod: Evald Tang Kristensens syn på folkeminder. Kbh.
1984. 11 Brev 174 til Svend Grundtvig, 8.2.1880. DFS 1929/144. 12 Brev til Fr. Barfod
15.3.1884. DFS 1929/152. 13 Historisk Tidsskrift 5. rk. I (1879), s. 705-721. 14 Eduard
Carstensen: Hjørlunde Sogns Historie. Udg. med Støtte af det Kgl. Danske Landhusholdnings
selskab. 1878. 325 s. 75 Som note 14. 16 Dansk Socialhistorie 5. Af Vagn Dybdahl. Kbh.
1982. s. 115. Se også Niels Clemmensen: Associationer og foreningsdannelser i Danmark 17801880. Kbh. 1987.170 s. 17 Se Dansk Litteraturhistorie, bind 6. Kbh. Gyldendal 1985. s. 166
og s. 321. 18 Foredraget »Om Oplivelse af Historisk Sans« blev holdt på skolemødet i Es
bjerg den 10.2.1902. Det blev siden trykt i Fra Ribe Amt 1903. Citatet er fra s. 9. 19 Dansk
Litteraturhistorie, bind 7. Kbh. Gyldendal 1984. s. 33. 20 Evald Tang Kristensen, f.eks. i
Jyske Folkeminder 11,1891, og i artiklen Visesangere og Æventyrfortællere i Jylland (Illustre
ret Tidende 40 (1898), nr. 3) samt Jens Kamp i efterskriften til hans Danske Folkeæventyr,
1879. 21 Se Martin Zerlang: SWe/^r^r/zZZeraZwr. Kbh. 1978. (Kultur & Klasse 33). 22 Po
litikens Danmarkshistorie, bind 12. Af Vagn Dybdahl. Kbh. 1965. s. 342 og s. 358. 23 Dansk
Litteraturhistorie, bind 6. Kbh. Gyldendal 1985. s. 224. 24 Se note 18. 25 Se Peter V.
Christensen: De amtshistoriske Samfund. Fortid og Nutid XXVIII (1979-80), s. 192-210; Bir
gitte Bruun Wolter: Historisk Samfund for Holbæk Amt - et eksempel på dansk lokalhistorie i
det 20. århundrede. Fra Holbæk Amt 73 (1980) s. 9-33; Klaus Egebjerg: »Til oplivelse af histo
risk sans« - en analyse af tre lokalhistoriske årbøger. Kbh. 1983.136 s. 26 Citat fra Lærerne
og Samfundet 1. Kbh. 1913. s. 102. 27 Samme kilde som note 13, s. 707 og 710. 28 Se Ellen
Jørgensen: Historiens studium i Danmark i det 19. århundrede. Kbh. 1964. 29 Se Knud Fa
bricius: Dansk historisk Fællesforenings grundlæggelse. Nogle erindringer afFællesforeningens
første sekretær. Fortid og Nutid XX (1957-59), s. 361-70; Johan Hvidtfeldt: Dansk historisk
Fællesforening og det historiske arbejde gennem et halvt århundrede. Fortid og Nutid XX
(1957-59), s. 371-80. 30 Se Johan Hvidtfeldt: Samarbejdet mellem Rigshistorikere og Lokal
historikere. Fortid og Nutid XIV (1941-42), s. 206-25; Albert Olsen: Lokalhistorie - Rigshisto
rie. Fortid og Nutid XV (1943-44), s. 1-8; H. K. Kristensen: Lokalhistoriske problemer. Fortid
og Nutid XVII (1947-48), s. 35-44; Thorkild Kjærgaard: Fagmænd og amatører. Om herremænd og bønder i den danske historikerverden. Fortid og Nutid XXVI (1976), s. 507-15;
Knud Prange: Lokalhistorikeren som forsker og skribent. Fortid og Nutid XXVII (1977-78), s.
481-496;; Thorkild Kjærgaard: Gårdmandslinien i dansk historieskrivning. Fortid og Nutid
XXVIII (1979), s. 178-191; Knud Fabricius: Studiet afDanmarks historie før og nu. Side 10-21 i
»Fra Fortid og Nutid« - en antologi. Kbh. 1984.

Summary:
From parish clerk to regional historian
During the 19th century the role of the teacher within the various regions changed from that of
»a sensible farmer among peasants« to an intermediary between scholars and the general
population. Many teachers became pioneers on various subjects and within the parish proper
the more prestigious functions of community life or the cooperative movement were gradually
assigned to them.
Towards the close of the century their interest in regional history was awakened and this in
terest was strengthened during the early part of the 20th century in connection with the forma
tion of the country historical societies.

As their commitment and activities within the parish grew, so did the respect they com
manded locally; however, this was not the case vis-à-vis the scholars. No matter how much the
teachers tried to win the acceptance of the academics within the field they invariably failed.
They were even met with harsh scholarly criticism.
For a brief period they managed to claim regional history for themselves. However, as the
20th century progressed and academics from the History Departments began to take an inter
est in this area as well, they were confronted once again with the struggle to fight off their
image as amateurs or »barefoot historians« as academics specializing in regional history have
taken to calling them lately.
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Dansk Hjemstavnsbevægelse
Om ideologi og aktivitet knyttet til hjemstavnsbegrebet

Af Jette M. Jensen

Op gennem 1920’erne, 30’erne og 40’erne blev Danmark vært for en række
foreninger, der alle tog udgangspunkt i begrebet »hjemstavn« - et geogra
fisk afgrænset område, som ifølge Nudansk Ordbog dækker ordene »hjem
sted« og »fødested«. Det hjemstavnsorienterede foreningsarbejde blev va
retaget dels af Landsforeningen for Hjemstavnskultur, som var åben for
alle, dels af de egentlige hjemstavnsforeninger, som udelukkende henvend
te sig til folk, der var født og opvokset i en given egn og derpå udvandret til
foreningens hjemsted, feks. morsingboer udvandret til København. Hjem
stavnsforeningerne var repræsenteret i såvel København som større pro
vinsbyer. Tilsammen udgjorde de to foreningstyper den danske hjem
stavnsbevægelse.
I det følgende behandles den ideologi og de aktiviteter, der siden pioner
tiden har knyttet sig til denne bevægelse. For hjemstavnsforeningernes ved
kommende betragtes kun foreninger hjemmehørende i København.

Landsforeningen for Hjemstavnskultur
I oktober 1922 stiftede lektor ved Århus Katedralskole, Regnar Knudsen
(1882-1959), Udvalget for Hjemstavnskultur. Udvalget ændrede i 1939
navn til Landsforeningen for Hjemstavnskultur og vil i det følgende blive
omtalt under dette navn.
Landsforeningen havde til mål at fremme forståelsen for dansk kultur,
herunder særpræg knyttet til geografi og befolkning, at opmuntre til hjem
stavnsforskning og endelig at informere om tilsvarende arbejde i udlandet
(1).
Regnar Knudsen har i Haandbog i Hjemstavnsforskning og Hjemstavns
kultur, 1939, defineret de for hjemstavnsarbejdet relevante begreber: Hjem
stavn dækkede således »vore Omgivelser, Stedet, Egnen«. Ved hjemstavns
forskning forstod Knudsen »en saa vidt muligt førstehaands Undersøgelse
af Hjemstavnens ejendommelige Natur og Kultur«, og endelig kunne hjem-
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stavnskultur betragtes som et »Kulturarbejde for Hjemstavnens Værdier i
Natur og Folkeliv, for dens Trivsel og Vækst og for Opdragelse til Sam
fundsfølelse i Folkefællesskabet« (2).
Landsforeningen søgte at nå sine mål ved at afholde et årligt hjem
stavnsstævne skiftende steder i Danmark. Det første fandt sted i Rønde ved
Kalø Vig i sommeren 1923 og samlede i alt 106 deltagere. Det årlige hjem
stavnsstævne fungerede som et kursus, der skulle sætte deltagerne i stand til
at drive hjemstavnsforskning på egen hånd. Kurset fulgte en kronologisk
linje og tog således udgangspunkt i stævneegnens geologi. Herefter fulgte
plantevækst og dyreliv og som kulmination de ældste spor af menneskets
færden. Stævnerne omfattede et bredt spektrum af fag, bl. a. geologi, zoologi
og arkæologi. Undervisningen på det syv til ti dage lange stævne byggede på
foredrag og ekskursioner og fremstod samlet som en præsentation af
pågældende egn eller hjemstavn (3).

Praktisk Hjemstavnsforskning
Som grundlag for videre selvstændig hjemstavnsforskning udarbejdede
Regnar Knudsen i 1926 en plan over »Praktisk Hjemstavnsforskning«. Iføl
ge denne måtte enhver hjemstavnsforsker indledningsvis skaffe sig »et
grundigt Stedkundskab ved Iagttagelser paa Fodture«. Den erhvervede
kundskab kunne derefter suppleres med studier af relevante kort, planer,
skitser, tabeller og billeder.
Knudsen foreslog, at hjemstavnsforskeren for hvert emne oprettede en
samlemappe, som igen kunne inddeles i en række områder. F.eks. skulle
mappen for »Folklore el. Folkeminder« bestå af følgende områder: »Sagn
og Sange, Tro, Overtro, Ordsprog, Folketype i Fortælling, Anekdoter, Fol
kelivsskildringer, Sæder og Skikke«. Som rådgivende institution for denne
mappe nævnes Dansk Folkemindesamling (4).
Knudsens plan omhandler kun indsamling af materiale - og altså ikke vi
dere bearbejdelse. Denne kendsgerning viser, at hjemstavnsforskeren sna
rere var indsamler end egentlig forsker.
Landsforeningen talte varmt for at inddrage hjemstavnsforskningen i
skolen. Det årlige hjemstavnsstævne var derfor i særlig grad henvendt til
folkeskole- og gymnasielærere. Ud af deltagerlisterne kan man læse, at der
faktisk var en overvægt af folkeskolelærere på stævnerne. De øvrige deltage
re var i hovedsagen folk med en anden mellemuddannelse eller med en
højere uddannelse.
Landsforeningen mente, at hjemstavnsundervisningen burde dække hele
viften af skolefag og altså ikke indgå som et selvstændigt fag. Dette skulle
sikre en helhedsopfattelse af naturlige sammenhænge. Som hovedregel
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Udvalget for Hjem
stavnskultur (fra
1939 Landsforenin
gen for Hjemstavns
kultur) henvendte sig
til folk med et natio
nalt tilhørsforhold.
Som medlemslisten
fra 1923 illustrerer,
talte Udvalget bl. a.
Marius Kristensen,
Claus Eskildsen,
Gudmund Schütte og
Henrik Ussing, som
alle kæmpede for
fædrelandet på
grundlag affolke
minderne (Fra »Det
første danske Hjem
stavnskursus i Rønde
ved Kalø Vig, 1923«),

skulle grundskolen undervise i hjemstavn og fædreland, mellemskolen i
fædreland og nabolande og endelig skulle gymnasiet tage sig af verdensfor
holdene (5). Hjemstavnsundervisningen skulle så vidt muligt være første
hånds og fortrinsvis bygge på ekskursioner. Kredslæge J. S. Møller, som var
leder af museet i Kalundborg, har i denne forbindelse påpeget, at skolerne
burde opsøge lokale museer, hvor f.eks. håndarbejdslærerinden kunne
fremvise ældre håndarbejder, husgerningslærerinden gamle køkkenredska
ber og zoologilæreren kranier af dyr (6).
Ingen af Landsforeningens publikationer omtaler, hvorvidt hjemstavns
undervisningen fik nogen reel betydning for det danske skolevæsen, men
der er ingen tvivl om, at de implicerede lærere underviste i hjemstavns
forskning.

Ideologi bag Landsforeningen
Hovedtanken bag Landsforeningen var at dyrke det »særdanske« med hen
blik på det »fællesdanske«. Dette indebar, at man lagde distance til nuti
dens kultur og i stedet dyrkede fortiden - eller som Regnar Knudsen ud-
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trykte det: »Fortids Arv til Nutids og Fremtids Tarv«. Mange foredrag
holdt i Landsforeningens regi udtrykte da også en søgen-tilbage-i-tiden og
videreførte dermed 1800-tallets national-romantik.
Landsforeningen udtrykte endvidere sin kærlighed til fædrelandet ved at
lægge distance til »fremmede« kulturelementer: »Hjemstavnskultur maa
da gøre Front mod hjemlige og fremmede Indflydelser, der kun er Modret
ninger og derfor snarere Ukultur;« (7). Landsforeningens udtalte kærlighed
til fædrelandet tiltrak folk med et stærkt nationalt tilhørsforhold. Set med
folkloristiske briller er det især interessant, at Claus Eskildsen (1881-1947),
Hans Ellekilde (1891-1966), Henrik Ussing (1877-1946), Marius Kristen
sen (1869-1941) og Gudmund Schütte (1872-1958) støttede sagen som fo
redragsholdere ved stævnerne. Alle var de aktive i kampen for fædrelandet,
og alle benyttede de folkeminderne i kampen (8). Schütte, Ussing og Kri
stensen virkede desuden som bestyrelsesmedlemmer i Landsforeningen.

Landsforeningen mister terræn
Landsforeningen havde sine store år i 1930’erne og 40’erne, inden for hvil
ken periode et hjemstavnsstævne kunne samle 100 til 200 mennesker. Inter
essen for hjemstavnsarbejdet dalede herefter stærkt, og i 1968 mødte kun 43
mennesker frem til det sidste danske hjemstavnsstævne. Landsforeningens
storhedstid må betragtes som en reaktion mod samtidens politiske situa
tion, idet nationale strømninger og ældre folkekultur som oftest vinder ind
pas i en tid med økonomisk krise og fremmed besættelsesmagt.
Landsforeningen udgav til og med 1939 referater og foredrag fra det årlige
hjemstavnsstævne i relevante amtshistoriske årbøger, herefter i et eget
tidsskrift, Dansk Hjemstavn. 1970-udgaven af Dansk Hjemstavn synes at
være det sidste, man hører til Landsforeningen for Hjemstavnskultur.

Hjemstavnsforeningerne i København
Roden til de københavnske hjemstavnsforeninger skal søges i året 1878,
hvor Jydsk Forening blev stiftet. I 1894 fulgte Ny Jydsk Forening, i 1916
Jydsk Borgerlig Forening, omkring 1915 Fynsk Samfund og i 1919 Jysk
Klub. Disse foreninger repræsenterede hver især en hel landsdel og funge
rede dels som hjælpe-, syge- og begravelseskasser, dels som selskabelige for
eninger.
Sideløbende med foreningerne for hele landsdele skød de egentlige hjem
stavnsforeninger op, dvs. foreninger, der repræsenterede en geografisk en
hed, som var mindre end en landsdel. Den første hjemstavnsforening,
Mønboforeningen, så dagens lys i 1886. I årene frem til 1937 blev der kun
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Hjemstavnsforeningerne har siden pionertiden indledt de mange fester med
faneindmarch og tilhørende flagsang. Her ved 50-års jubilæet i »Morsingboernes Forening, København«, oktober 1987 (Fotosamlingen i »Morsingboernes Forening, København«).

stiftet ganske få foreninger, hvorefter der frem til sidst i 1940’erne skød ad
skillige foreninger op.
Initiativet til hjemstavnsforeningerne blev sædvanligvis taget af udvan
drere fra samme hjemstavn, som ved et tilfælde mødte hinanden. Kendska
bet til foreningerne blev spredt via mund-til-øre-metoden og ved annonce
ring i relevante blade og aviser.
I lighed med foreningerne for hele landsdele fungerede de tidlige hjem
stavnsforeninger dels som selskabelige foreninger, dels som hjælpe-, sygeog begravelseskasser. Hovedparten af de nyere foreninger havde derimod
kun en selskabelig funtion (9).
Væksten af hjemstavnsforeninger må betragtes som en følge af udviklin
gen i landbruget: Med den øgede mekanisering fulgte arbejdsløshed og der
med et befolkningsoverskud, som måtte søge lykken i hovedstaden eller i
større provinsbyer. Denne befolkningsgruppe er uden tvivl pionererne i
hjemstavnsforeningerne.
De københavnske hjemstavnsforeninger rummede et stort udbud af akti-
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viteter, og repertoiret var så godt som identisk fra forening til forening:
Dilettant, ånde- og gåsespil, fugle- og skiveskydning, foredrag, korsang,
klubaftener og en årlig skovtur. Dertil kom festerne: Juletræsfest, karneval,
stiftelsesfest, nytårsfest og et stort antal baller uden særlig anledning. Som
et højdepunkt arrangerede mange hjemstavnsforeninger desuden fællesrej
ser til deres hjemstavn.
Arrangementerne fra pionertiden kan udelukkende belyses gennem med
lemsblade og jubilæumsskrifter. Trods begrænsninger i disse skinner sam
værsformerne til stadighed igennem - især når det drejer sig om dansen på
ballerne: F.eks. kunne Mønboforeningen i 1914 meddele, at bestyrelsen ef
ter problemer på ballerne havde besluttet at tillade twostep (10). På general
forsamlingen i 1917 måtte bestyrelsen dog erkende, at »vrikkedans« var
upassende (11). Diskussionen vedrørende dansen var ikke speciel for hjem
stavnsforeningerne, men afspejler blot den tids syn på de forskellige danse
trin.
At stemmningen kunne være noget løssluppen, gives der mange eksemp
ler på: F.eks. havde Ny Jydsk Forening problemer på sommerudflugten i
1908, hvor selskabet under fællesspisningen skulle fotograferes: »Enkelte
var imidlertid kommet i en saadan Stemning, der ikke egnede sig til et saadant Øjebliks Ro« (12). Jydsk Forening havde et lignende problem under en
fugleskydning i 1929, hvor stemningen navnlig i et hjørne var blevet så høj,
»saa det var besværligt for de øvrige Deltagere at høre Talerne« (13).
Hjemstavnsforeningernes arrangementer var præget af fællessang, og
mange af dem havde derfor egen sangbog, hvori det gennemgående tema
var pågældende hjemstavn som den skønneste plet på jorden. Sangbøgerne
bød desuden på de kendte fædrelandssange. I sangbøgerne for de jyske for
eninger indgik desuden »Jylland mellem tvende have« og »Jyden han er
stærk og sej«.
Ud over en eventuel sangbog havde alle foreninger egen fane, som blev
brugt ved fester, udflugter og begravelser. Festerne blev altid indledt med
faneindmarch og tilhørende flagsang. Senere på aftenen fulgte den obligato
riske festtale. En del af foreningerne lod desuden eget emblem fremstille.
F.eks. kunne emblemet for Morsingboernes Forening i 1938 erhverves for
en krone (14).

National folkekultur
Et bredt udsnit af arrangementerne var præget af ældre folkekultur. Især
spillede folkedragter, -dans og -musik en rolle. Dette var bl.a. tilfældet ved
de »gammeldaws awtener«, som blev afholdt op gennem 1930’erne og un-
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der besættelsen. Eksempelvis i Morsingboernes Forening hvor disse aftener
bød på musik fra »den fagre Tid, hvor man traadte Dansen til Hjemmegilder i Storstuen« (15).
I tilknytning til interessen for den ældre folkekultur arbejdede hjem
stavnsforeningerne på at bevare landets dialekter. Bl.a. arrangerede mange
foreninger aftener med oplæsning i hjemstavnens mundart.
Under besættelsen blev foreningsaktiviteterne endvidere spædet op med
nationale toner. F.eks. arrangerede Morsingboernes Forening i april 1941
en »Danmarksfest«, der formede sig som en hyldest til konge, land og flag. I
festsalen, som var smykket med dannebrogsflag, foreningens fane og Nykø
bing Byvåben, kørte Danmarks-filmen. Deltagerne sang mange fædrelands
sange og forlystede sig med såvel moderne som gammeldags danse. En ud
valgt morsingbo fik i løbet af aftenen overrakt en buket røde og hvide
nelliker af en lille pige klædt i hvid kjole med rødt skærf (16).
I lighed med Landsforeningen for Hjemstavnskultur kan hjemstavnsfor
eningernes brug af nationale symboler og ældre folkekultur betragtes som
en reaktion mod samtidens politiske situation.

Hjemstavnsaktiviteter i dag
Det nutidige udbud af aktiviteter i hjemstavnsforeningerne bygger på re
pertoiret fra pionertiden, blot er antallet af fester og mindre arrangementer
formindsket, ligesom sidstnævnte i et vist omfang er omdannet til banko
spil og præmiewhist - de hyppigst forekommende aktiviteter. Herudover
kan foreningerne byde på hyggeeftermiddage, lysbilledforevisninger, et par
dilettantspil, stiftelsesfester, en nytårsfest, juletræsfester og en række som
merudflugter. I modsætning til de store hjemstavnsår, hvor samtlige for
eninger havde egen dilettantforening, er det i dag kun langelænderne, der
selv kan sætte et stykke op. Andre foreninger indbyder dilettantforeninger
fra hjemstavnen.
Sammenkomsterne i hjemstavnsforeningerne er stadig præget af fælles
sang. Blot medbringer deltagerne ikke længere deres egen sangbog, men får i
stedet udleveret de udvalgte sange i kopi. Disse kan være fra den fælles
sangbog.
Også fanen spiller stadig en rolle, dog kun ved større arrangementer. Bl. a.
indledes mange fester stadig med faneindmarch og tilhørende flagsang.
Også begrebet festtaler har til dels overlevet udviklingen. Endelig bærer en
kelte stadig deres foreningsemblem ved sammenkomsterne.
Brugen af dialekter og ældre folkekultur gled ud i slutningen af 1940’erne,
hvor også de nationale indslag ophørte (17).
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Alle hjemstavnsforeninger havde oprindelig egen dilettantforening. Idag kan
kun de færreste foreninger sætte et stykke op, og flere indbyder derfor dilet
tantforeninger fra hjemstavnen. Her er en gruppe dilettanter fra Mors på
besøg i »Morsingboernes Forening, København«, marts 1986 (Fotosamlin
gen i »Morsingboernes Forening, København«).

Forbindelsen til hjemstavnen
Hjemstavnsforeningerne har siden pionertiden arbejdet aktivt på at styrke
forbindelsen til hjemstavnen, bl.a. med de nævnte fællesrejser. Fra og med
1942 arrangerede hovedparten af foreningerne desuden hjemstavnsferie i
København for børn fra deres hjemstavn. De første statistiske oplysninger
vedr. feriebørnene stammer fra 1948, hvor ca. 700 børn tog på hjemstavns
ferie. 1 1949 var tallet oppe på ca. 1000 (18). Ferien forløb med besøg på de
sædvanlige turistmål. Op gennem 1950’erne faldt antallet af feriebørn, og
foreningerne gik over til i stedet at invitere pensionister på ferie, herunder
Morsingboernes Forening, som stadig modtager et årligt besøg af 12 pensio
nister fra Mors.
Endelig har foreningerne siden pionertiden vedligeholdt forbindelsen til
såvel hjemstavnen som medlemmerne gennem et medlemsblad. I dag som altid - omhandler bladene foreningsarrangementer, nyheder hjemme
fra klippet i regionalpressen, herunder mærkedage og dødsfald, samt histo-
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Fra 1942 inviterede hjemstavnsforeningerne børn fra provinsen på »Hjem
stavnsferie« i København. Op gennem 195O’erne faldt antallet afferiebørn,
ogforeningerne åbnede i stedet hjemmene for pensionister fra provinsen. Her
en gruppe pensionister fra Mors på hjemstavnsferie i København, sommeren
1987 (Fotosamlingen i »Morsingboernes Forening, København«).
riske skildringer fra hjemstavnen. Medlemsbladene udkommer 6-12 gange
årligt.

Generationskløften
Ingen af hjemstavnsforeningerne har siden slutningen af 1940’erne formået
at tiltrække ungdommen. Meningsudvekslinger mellem aldersgrupperne vi
ser tydeligt, at hjemstavnen i sig selv aldrig har været en tilstrækkelig fælles
interesse på tværs af generationer. Trods forsøg med ungdomsudvalg o.l.
repræsenterer foreningerne i dag hovedsagelig den ældre generation. Med
lemsblade og jubilæumsskrifter sætter dog sjældent alder på begreber som
»ungdommen« og »den ældre generation«, hvilket umuliggør en rekon
struktion af aldersfordelingen gennem tiden. Foreningerne kan dog oplyse,
at hovedparten af den nuværende medlemsskare har rundet de 50. Fælles
for medlemmerne er, at de er født og opvokset uden for København. Efter-

56

kommere til disse føler sig kulturelt knyttet til København, deres fødeby, og
søger derfor ikke hjemstavnsforeningerne.

Hjemstavnsforeningerne mister terræn
På grundlag af bevarede statistiske oplysninger er det muligt at følge antal
let af hjemstavnsforeninger: 11948 talte hovedstaden således 55 foreninger,
i 1951 62 foreninger svarende til ca. 20.000 medlemmer. I 1967 husede
København 40 foreninger, i 1971 30 foreninger, i 1972 28 foreninger, i 1983
22 foreninger og endelig er antallet i 1991 nede på 18 svarende til ca. 7.000
medlemmer (19). Det skal dog her nævnes, at foreningerne efterhånden er
gået over til også at optage medlemmer uden for København. F. eks. er kun
500-600 af morsingboernes ca. 3.700 medlemmer bosat i København
(20).
Ifølge de statistiske oplysninger havde hjemstavnsforeningerne altså de
res store år frem til sidste halvdel af 1950’erne. Oplysningerne angiver imid
lertid kun antallet af foreninger. Et nærmere studie over antallet af medlem
mer samt omfanget af deltagelse ved arrangementerne ville sandsynligvis
afsløre, at stagnationen satte ind langt tidligere: De mange foreninger, der
ophørte med at eksistere i sidste halvdel af 1950’erne må nødvendigvis have
oplevet en dalende tilslutning i årene forinden. Forudsat at interessen for
hjemstavnsforeningerne dalede allerede i slutningen af 1940’erne, appelle
rede foreningerne altså stærkest til folk i krise-, krigs- og efterkrigstiden.
Dette aspekt illustrerer samtidens høje foreningsaktivitet, men må her
udover ses i relation til de begrænsede muligheder for kontakt med hjem
stavnen: De færreste havde egen bil og var derfor henvist til et fåtal af lang
sommelige tog-, bus- og skibsforbindelser. Hertil kommer den tids arbejds
markedspolitik, som begrænsede antallet af fridage, på hvilke man kunne
rejse til sin hjemstavn. Endelig satte også kriseårenes økonomiske lavvande
en begrænsning for rejseaktiviteterne.
Disse forhold har uden tvivl givet indvandrerne fra provinsen en følelse
af at være »strandet« i hovedstaden, og de har derfor søgt fællesskabet i
hjemstavnsforeningerne. Stagnationen, som fulgte i slutningen af 1940’erne, kan altså betragtes som en konsekvens af den stigende velfærd med
deraf følgende transport- og kommunikationsmuligheder.
De tidlige foreninger i København, foreningerne for hele landsdele, ople
vede stagnationen allerede i 1920’eme. Årsagen er uklar, men det skal
nævnes, at medlemmerne i denne periode oparbejdede store kontingent
restancer, hvilket kan ses som tegn på den begyndende økonomiske krise i
Danmark (21).
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Hjemstavnsforeningerne har altid lagt vægt på selskabelige sammenkomster.
Her er programmet fra den første stiftelsesfest i »Morsingboernes Forening,
København«, d. 14. oktober 1938. Aftenens recitatrice, Gudrun Feising, efter
lod ved sin død i 1989 ca. 190.000 kr. til foreningen. Stiftelsesfesten blev af
holdt i Webers Selskabslokaler, Linnésgade, som fra og med 1944 kom til at
danne ramme om »Aktieselskabet Hjemstavnslokalerne« (Fra »Morsingboen«, nr. 9, oktober 1938).

De samvirkende Hjemstavnsforeninger
Den store vækst af hjemstavnsforeninger dannede grundlag for paraply
organisationen Københavnske Hjemstavnsforeningers Fællesudvalg, som
blev stiftet i november 1939. Organisationen ændrede i april 1945 navn til
De samvirkende Hjemstavnsforeninger (DsH) og vil herefter blive omtalt
under dette navn.
DsH havde til mål at styrke hjemstavnsfølelsen og vedligeholde forbin
delsen til hjemstavnen, at vække interesse for hjemstavnens historie, at be
vare dens kulturminder, at samarbejde med hjemlige turist- og erhvervs
interesser, at skabe et godt samarbejde mellem land- og bybefolkning og
endelig at støtte og vejlede de enkelte foreninger, herunder at varetage dis
ses interesser over for myndighederne (22).
Med disse mål i tankerne arrangerede DsH en række aktiviteter, der
næsten alle byggede på det selskabelige moment. I de gyldne hjemstavnsår
kunne store arrangementer som nytårsfesten, stiftelsesfesten og diverse
større baller trække »mange hundrede«. Årets højdepunkt var dog efterårs
festen, som trak op til 4.000 mennesker. Denne store fest, som fra og med
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1946 blev afholdt i K.B.-hallen, var underlagt en række ritualer: En indle
dende faneindmarch anført af de nordiske flag, derefter faner fra de med
virkende hjemstavnsforeninger. Stående sang de fremmødte Axel Juels
flagsang. Efter faneindmarchen var der underholdning i form af »lødig
hjemstavnsmusik og -sang« med tilhørende opvisning i folkedans. Herefter
fulgte dialekthilsener til hjemstavnene, som til og med 1955 blev transmit
teret i Danmarks Radio. Den ceremonielle afdeling blev afløst af bal med
musik af kendte kunstnere. Fra ca. 1950 faldt interessen for efterårsfesten så
kraftigt, at den i 1957 blev henlagt til Odd-Fellow Palæet, som var både
mindre og billigere (23).
Af andre større arrangementer i DsH-regi kan nævnes midsommerfester
ne i 1940 og 1941 på Frilandsmuseet, i 1942 i Tivoli, i 1943 på Bellahøj og i
1944 igen på Frilandsmuseet. De fem midsommerfester dannede alle ram
men om folkedans, folkesang og faneoptog. Ved festerne på Frilandsmuseet
arrangerede de enkelte hjemstavnsforeninger prøver på gamle traditioner
og gammelt håndværk fra deres hjemstavn. Midsommerfesterne samlede
hver især ca. 2000 mennesker, herunder repræsentanter fra Foreningen
Danmarks Folkeminder (24).
Sideløbende med disse større arrangementer stod DsH for en række min
dre sammenkomster, nemlig juletræ, sommerudflugt, film, foredrag, hjem
stavnskor, folkedans, præmiewhist og bankospil.
Med stiftelsen af DsH opstod ønsket om også at kunne samle foreninger
ne om fælles selskabslokaler. Da mange foreninger havde afholdt deres stif
tende generalforsamling i Webers Selskabslokaler, Linnésgade 25, stiftede
DsH i marts 1944 Aktieselskabet Hjemstavnslokalerne og lejede sig ind i
Linnésgade på ubestemt tid. 11963 blev lokalerne imidlertid solgt til anden
side, og aktieselskabet henlagde sit virke til en fløj i Vartov, Løngangsstræde
28.11970 måtte selskabet af økonomiske årsager opgive disse lokaler, hvor
efter man i 1981 opløste Aktieselskabet Hjemstavnslokalerne (25).

Nordisk Hjemstavnsforbund
I lighed med Danmark havde Sverige, Norge og Finland et stort antal hjem
stavnsforeninger samlet under hver sin paraplyorganisation. Det var derfor
nærliggende at indlede det samarbejde, der i 1946 resulterede i Nordisk
Hjemstavnsforbund. Denne sammenslutning havde til formål at styrke
hjemstavnsarbejdet på såvel nationalt som nordisk plan. I tilknytning til
Hjemstavnsforbundet sluttede adskillige danske og norske hjemstavnsfor
eninger venskabspagter og besøgte på skift hinanden.
Som følge af den dalende interesse måtte forbundet opgive en plan fra
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sidst i 1960’erne om dels at udgive et fælles nordisk blad, dels at indlemme
Færøerne og Island i det nordiske samarbejde. I dag er forbundets virke be
grænset til et rådsmøde hvert andet år.

Aktiviteter i DsH i dag
I lighed med hjemstavnsforeningerne har DsH set sig nødsaget til at reduce
re antallet og omfanget af arrangementer, hvorfor blot præmiewhist, banko,
sommerturen og juletræet har overlevet. De nu 12 årlige bankospil samler
100 til 125 mennesker. De 12 præmiewhist-aftener trækker hver ca. 20 spil
lefugle, og sommerturen bringer 50-80 mennesker ud i det blå. Endelig
trækker juletræet som årets højdepunkt 100-125 mennesker, hvoraf en del
er børnebørn af medlemmerne. Af deciderede fester har kun stiftelsesfesten
overlevet. Denne reduceres i dag ofte til kaffebord.

Ideologien bag hjemstavnsforeningerne
Ideologien bag DsH og de enkelte hjemstavnsforeninger var frem til ca.
1970 præget af en søgen-tilbage-i-tiden. Bl.a. fastslog et medlem i 1958, at
hjemstavnsarbejdet skulle følge N. F.S. Grundtvig og dermed levendegøre
nationens åndelige arv for folket (26). Dette kunne man bl.a. gennemføre
ved at fastholde dialekterne, som ifølge et andet medlem var det mest
værdifulde våben til hævdelse af den åndelige selvstændighed (27). Disse
ofte nostalgiske synspunkter lå tæt op ad den nationalromantiske tanke
gang.
Hjemstavnsforeningerne repræsenterede altså en idologi, der svarede til
den herskende tankegang inden for Landsforeningen for Hjemstavnskultur.
Skønt denne søgen-tilbage-i-tiden spillede en rolle inden for DsH og hjem
stavnsforeningerne, mødte den en relativt stærk modstand og blev derfor
aldrig dominerende. Flertallet mente, at man burde koncentrere sig om nu
tidige forhold. Dette kom da også til udtryk i Landsforeningens og hjem
stavnsforeningernes gensidige bedømmelse: Landsforeningen fandt hjem
stavnsforeningerne og DsH for folkelige og selskabelige. Og disse fandt igen
Landsforeningen for akademisk (28).
På trods af modsætninger opstod der med årene en snæver kontakt mel
lem Landsforeningen og DsH. Bl.a. annoncerede og omtalte DsH flere
gange Landsforeningens hjemstavnsstævner i Hjemstavnen, medlemsbla
det for DsH. Herudover udvekslede de to organisationer flere gange talere
eller foredragsholdere, og i 1960 tegnede parterne gensidigt kollektivt
medlemskab (29).
Trods fælles udgangspunkt, hjemstavnen, adskilte Landsforeningen for
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Hjemstavnskultur og de københavnske hjemstavnsforeninger sig altså
grundlæggende fra hinanden: Hvor medlemmer af Landsforeningen måtte
lære et pensum for at udøve hjemstavnsforskning, har medlemmer af hjem
stavnsforeningerne siden pionertiden koncentreret sig om selskabelighed.
Dvs. en lærd indsats kontra en selskabelig indsats. Hjemstavnsforeningerne
har altid interesseret sig for hjemstavnen alene med henblik på at dyrke
den, mens Landsforeningen benyttede studiet af en hjemstavn som spring
bræt til fædrelandskærlighed og derfor repræsenterede et nationalt tilhørs
forhold, som kun i meget ringe grad har været at finde i de københavnske
hjemstavnsforeninger.

Noter:
1 »Arbejdsplan for Udvalget for Hjemstavnskultur«, i årsberetningen fra 1. hjemstavnsstæv
ne, s. 105. 2 Haandbog i Hjemstavnsforskning og Hjemstavnskultur, s. 9. 3 Referater og
foredrag fra hjemstavnsstævneme er publiceret som årsberetninger i relevante amtshistoriske
årbøger. 4 »Praktisk Hjemstavnsforskning. Plan for en Byoversigt efter Hjemstavnsforsk
ningens Princip og Metode«, i årsberetningen fra 3. hjemstavnsstævne, s. 139-144. 5 Reg
nar Knudsen: »Hjemstavnsforskning og den højere Skole«, 1924. I årsberetningerne findes
desuden mange foredrag vedr. hjemstavnsundervisning. 6 Haandbog i Hjemstavnsforsk
ning og Hjemstavnskultur, s. 328-336. (Se endvidere artiklen om J. S. Møller andetsteds i
nærværende årbog).
7 Haandbog i Hjemstavnsforskning og Hjemstavnskultur, s. 11.
8 Brug af folkeminder i kampen om fædrelandet er behandlet særdeles fyldigt og kyndigt af
Inge Adriansen i »Fædrelandet, folkeminderne og modersmålet«, 1990. 9 Oplysninger vedr.
hjemstavnsforeningerne er hentet i diverse medlemsblade og jubilæumsskrifter. 10 Jubilæ
umsskrift for Mønboforeningen, 1936, s. 36-37. 11 Jubilæumsskrift for Mønboforeningen,
1936, s. 38. 12 Medlemsblad for Ny jydsk Forening, august 1908. 13 Medlemsblad for
Jydsk Forening, nov. 1929. 14 Morsingboen, marts 1938. 75 Morsingboen, dec. 1940.
16 Morsingboen, april 1941. 17 Oplysninger vedr. nutidige aktiviteter er afgivet af for
manden for »Morsingboernes Forening, København«.
18 Hjemstavnen, nr. 3, 1949.
79 Hjemstavnen, nr. 1, 1948; nr. 9,1951; nr. 53,1967; nr. 74,1971; nr. 80,1972; nr. 134,1983.
20 Ifølge formanden for »Morsingboernes Forening, København«. 27 Medlemsblade ud
givet af de tidlige foreninger bringer i 1920’erne mange indlæg om problemer vedr. kontingent
restance. 22 Hjemstavnen, nr. 1,1948. 23 Om efterårsfesten, se bl.a. Hjemstavnen nr. 6,
1950; nr. 9,1951; nr. 24,1956; nr. 26,1957; nr. 27,1957. 24 Om midsommerfesterne, se bl. a.
Hjemstavnen nr. 14,1953; nr. 17,1954; Morsingboen, nov. 1940. 25 Om hjemstavnslokaler
ne se bl.a. Hjemstavnen nr. 1, 1948; nr. 39, 1963; nr. 69, 1970; nr. 74, 1971, nr. 127, 1981.
26 Hjemstavnen, nr. 29, 1958. 27 Hjemstavnen, nr. 89, 1974. 28 Hjemstavnen nr. 17,
1954. 29 Se bl.a. Hjemstavnen nr. 3, 1949; nr. 17, 1954; nr. 35, 1961; nr. 47, 1966; nr. 74,
1971.
Kilder:
Interviews med repræsentanter for henholdsvis »Morsingboernes Forening, København« og
»De samvirkende Hjemstavnsforeninger«, efterår 1990/forår 1991.
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Summary:
On The Ideology and Activities Related to Regional Culture
The National Association for Regional Culture (Landsforeningen for Hjemstavnskultur) was
founded in October of 1922 as part of the Danish regional movement. The aim of the associ
ation was to increase the appreciation of Danish national characteristics as well as Danish cul
ture, hence its cultivation of regional characteristics in order to further national ones. The re
sult became a focus on older Danish culture. Part of the association’s strategy was annual
conventions whose aim was to educate the paticipants to engage in research of regional nature
and culture. The first convention was held in 1923; the last one took place in 1968.
The National Association was working for the introduction of regional culture as part of the
curriculum in all state run schools. Perhaps for that reason it counted among its members a
large contigent of teachers. The golden age of the association was the 1930s.
The Danish regional movement included a number of local chapters in Copenhagen, that is
groups of people who has been born and raised elsewhere in the country and then moved to
Copenhagen. The vast majority of these chapters were founded in the 1930s and 1940s and
their goal was to establish contact between the »immigrants«, and to keep in touch with the
»home land«. The chapters organized many social activities such as parties. In the 1930s and
during the Occupation they were cultivating older Danish folklore that included folk music,
folkdancing and national costumes. The number og Culture Associations in the early 1950s
was 62 - with a membership of 20,000. In 1991 the number had been reduced to 18 with a total
membership of 7,000. The Cultural Associations count among its members only persons born
and brought up outside the Copenhagen area. As their descendants consider themselves
culturally linked to Copenhagen - their place of birth - they are not interested in joining the
Cultural Associations. Thus, the Copenhagen Cultural Assosiations are basically different
from the National Association for Regional Culture: Whereas members of the National As
sociation carried out research, members of the Local Cultural Associations - since their early
beginnings - were part of a social club. While the main focus of the local cultural associations
has always been the region, the National Association’s studies of the various regions added to
the sense of national identity.

De fik hver 8 farvede æg...
Om påskeæg i Danmark

Af Lene Floris

Mens julen har en bred folkelig gennemslagskraft og er grundigt behandlet i
den kulturhistoriske litteratur, ser det anderledes ud med påsken. Pinsen og
vårens fester er beskrevet på forskellig vis, men der findes kun få artikler og
bøger om påskeskikke og slet ingen samlede fremstillinger af påskens tradi
tioner i Danmark gennem de sidste par århundreder (1).
I det følgende skal en lille del af påskens historie beskrives, nemlig
påskeæg og de dermed forbundne skikke. Hovedvægten er lagt på 1800tallet og de første årtier af dette århundrede (2).
Traditionen med at spise og eventuelt dekorere æg til påske kendes i hele
Europa og går tilbage til den katolske tid. I fasten, som går umiddelbart
forud for påsken, var det ikke tilladt at spise æg, og når fasten endelig
ophørte påskedag blev det blandt andet fejret med at spise æg i rigelige
mængder. Desuden var æg en foretrukken spise til påske, fordi hønsene på
denne årstid lagde flere æg. Det er tillige baggrunden for, at æg også indgik i
andre af forårets fester på landet som fastelavn og »sommer i by«.
Foruden disse jordbundne forklaringer på æggets centrale plads i påske
fejringen har det bl.a. været fremført, at ægget i sig selv kan opfattes som et
livgivende kraftstof, et frugtbarhedssymbol og et symbol på renhed (3). Et
æg kunne for eksempel bruges som kærlighedsorakel. Hvis en forlovet pige
ønskede at vide, om hendes kæreste ville blive hende tro, kunne hun gemme
et æg. Var ægget stadig frisk efter et års forløb, ville hendes forhåbninger gå i
opfyldelse. Et hønnikeæg (det første æg en høne lægger) havde også særlige
evner. Hvis det blev lagt i en persons lomme uden at denne vidste det, kun
ne det afsløre, hvem der var heks, når man gik i kirke skærtorsdag. Heksene
kunne netop denne dag kendes på, at de sad med en gryde, en spand eller
lignende på hovedet (4).
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Farvede hønseæg var en del af tjenestefolkenes løn. Fotograferet i husmands
sted fra Dannemare på Lolland, Frilandsmuseet ved Sorgenfri, 1992.
Fot. Lars Friis.

Æg: mad, løn og gave
Æg var i 1800-tallets bondesamfund en forholdsvis sjælden og kostbar mad
vare, som ikke indgik i den daglige kost. I hvert fald ikke uden at æggene
blev blandet med fyldstof, der kunne drøje dem, f.eks. i æggekage. Både
æggekage og røræg var gæstemad eller retter, der kun blev brugt ved særlige
lejligheder. Hårdkogte æg blev udover i påsken alene brugt ved langvarigt
arbejde f. eks. i høsten, hvor det var praktisk, at maden kunne tåle transpor
ten ud på marken. I Karlstrup på Sjælland hed det »Påskedagene var jo de
eneste dage hele året, man flottede sig med kogte æg« (5). Æggene indgik
også i den traditionelle påskeret med det lidet tiltalende navn »Skidne æg«;
hårdkogte æg med sennepssovs, som var vidt udbredt, og som mange endnu
nyder til påske.
Æg blev i påsken brugt både som løn til præst, degn og tjenestefolk og
som gave til børn, venner og bekendte. En del af præstens og degnens
indtægter var naturalier, i form af det såkaldte »offer«, som i påsken blandt
andet bestod af æg.
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»... Præsterne fik ved påske en ydelse af 1 lispund Sigtebrød og 1 snes æg
af hver gård, Degnen kun det halve. Denne ydelse er nu afløst af penge«
(6).
Også i tjenestefolkenes løn indgik naturalier, dels i form af den daglige kost,
dels som ekstraforsyninger og gaver ved højtiderne. Det kendtes også ved
juletid, hvor tjenestedreng og -pige og andre medhjælpere hver fik »juleren
te«, et stort brød. Til påske var det æg, man fik.
Hvor mange æg man fik afhang først og fremmest af madmoderens ind
stilling og gårdens formåen. Det var ikke ualmindeligt at få mellem fem og
ti æg, men der findes også eksempler på, at man ikke fik æg overhovedet.
Derimod måtte tjenestepigen det pågældende sted hver uge trolig tørre æg
af med en eddikeklud, så de kunne være præsentable til videre salg.
Antallet af æg kunne være bestemt af tjenestefolkenes status: Karlene fik
flest, pigerne lidt færre og tjenestedrengen færrest. Var der en husmand til
knyttet gården som fast medhjælp kunne han, hvis han havde familie, få en
ekstra stor portion, så han kunne bringe æg med hjem (7).
Tjenestefolkene måtte selv holde styr på deres hårdkogte æg, og flere ste
der satte man dem op i vindueskarmen, så de var ved hånden ved de for
skellige måltider. Æggene skulle række til hele påsken og skulle eventuelt
bruges til at lege med. Ville man ikke selv spise dem alle, gjaldt det også for
tjenestefolkene, at de kunne tage dem med hjem til forældre eller søskende.
Følgende uddrag af sjællandske beretninger fra Nationalmuseets Etnolo
giske Undersøgelser og Dansk Folkemindesamling giver et indtryk af disse
forhold:
»Alle folkene fik hver 10, karl og dreng satte deres i en række i vindues
karmen, de skulle jo helst række til tredie påskedag, også det var jo en
halv helligdag« (8).

»... de fik hver 8 farvede æg, som de stillede i vindueskarmen, der kunne
de nemt tage æggene til de forskellige måltider« (9).

»I Paasken fik hver Tjenestekarl 10 haardkogte Æg, Pigerne lidt færre,
Tjenestedrengen 5 Æg. Med disse trillede de Æg i Paaskedagene« (10).
Også fattige børn og kvinder fik æg til påske. Det var gammel sædvane, at
de fattige kunne få særlige ydelser ved højtiderne, og ved påsketid kunne
fattige børn »tigge« æg med god samvittighed, især hvis de sang for æg
gene.
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»Om tirsdagen og om onsdagen gik der mange fattige børn rundt og sang
for dørene. De havde en kurv på armen og bad om paaskeæg ... jeg ser
børnene endnu for mig, naar de kom med deres kurve, de gik ind i for
stuen bankede paa døren og sang ... « berettes det fra Magleby på Møn
(H).
»Dog var det kun de allerfattigste, der gik paa den Maade, de fik Æg eller
Penge, eller andre gode Sager, som Kager og lille Stykke Sul«, fortæller en
anden meddeler fra Magleby.

Børn og påskeæg
At give børn æg til påske kendtes både på landet og i byen. Som regel var det
moderen, der kogte og farvede æggene, men børnene kunne også være med
til farvningen, der foregik påskelørdag. Påskemorgen fik børnene æggene og
nogle steder på Fyn trak man lod om, hvem der denne morgen skulle stå
først op og give de andre æg på sengen (12).
Det hed sig, at i påsken skulle man have alle de æg, man kunne spise og
flere til, som kunne bruges til leg.
I slutningen af 1800-årene og nogle årtier ind i dette århundrede var det
ikke kun fattige børn, der kunne forøge deres bestand af æg ved at »synge
for æg«. Det foregik som regel påskelørdag.

»... de stillede sig ude i gangen og sang:
Else bæbel Bibelskæg
jeg går omkring og synger for Æg
først faar jeg eet, saa faar jeg to,
saa faar jeg hele Kurven fuld.
Karlene elsker Pigerne, fordi de er som en Rose
men jeg vil elske Konerne, saa faar jeg lidt i min Pose« (13).
En anden udgave lød:
»Her staar jeg bag jer dør
i har vel set mig før
her staar jeg bag jer væg
og beder om paaskeæg« (14).

I Sydsjælland var der en anden variation. Her gik børnene fra gård til gård
med et påskeris pyntet med papirsblomster. De holdt riset op foran ansigtet
og sagde:
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»Jeg står bag en væg
piller i mit skæg
må jeg bede om et lille påskeæg« (15).
Og så blev de belønnet med et påskeæg, der var farvet med løgskaller.
Påskeris har formentligt tidligere været langt mere udbredt - man piskede
hinanden op langfredag, ligesom det nu kendes ved fastelavn. På Midtsjælland gik børnene også før påske omkring og sang for påskeæg, og her oplæste
de tillige hvert sted et stykke af Jesu lidelseshistorie (16). Selv om langt de
fleste optegnelser gælder Østdanmark skal det dog også nævnes, at folke
livsskildreren H. F. Feilberg nævner en vise af jysk herkomst:

»Naldkong’ å fl’ørskek (flødeskæg),
æ gek rundt å sånked ek,
jo mer’ æ sånked, jo fler’ æ fik,
helleluja mit påsk-ek!« (17).

Farvning og anden dekorering af æg
Påskeæg blev i Kirke-Helsinge kaldt for »påske-glæde«. Jo mere spraglet de
var farvede, des bedre, for de skulle ligne påskeblomster, sagde man (18).
Farvning af æg kendes i Danmark allerede i begyndelsen af 1600-tallet; bo
tanikeren Simon Paulli skrev således i 1648, at påskeliljernes blade og
blomster kunne bruges til at farve æg i (19). Også Leonora Christine skriver
fra sit fangenskab i Blåtårn 1663-85, at hun fik farvede påskeæg påskeaf
ten. Men en nærmere beskrivelse af æggene forekommer desværre ikke
(20).
Forgyldte æg omtales tilbage fra 1780’erne, fra København og tillige fra
Bornholm, hvor de skulle være særligt smukt udsmykkede (21).
Fra 1800-tallet og begyndelsen af dette århundrede ved vi betydeligt mere
om farvning af æg. De anvendte farvestoffer var for en stor dels vedkom
mende forhåndenværende materialer; spild og rester fra husholdningen el
ler landbrugsproduktionen eller planter, der blev fundet i naturen. Meget
brugt var det at farve med løgskaller. Det var et materiale, der skunne skaf
fes i alle husholdninger uden de store udgifter. Løgskallerne gav en køn gul/
brun farve, der kunne opnå forskellige nuancer alt efter, hvor længe æggene
lå i farvebadet.
Også kaffegrums og stenlav var udbredt som farvestof evt. blandet sam
men i eet farvebad, hvilket gav en kraftig gul farve. Rødbedesaft kunne give
en rødlig farve, og blade og rødder af nælder blev brugt til lysegule farver.
Skarntyde blev på Stevns brugt til at give en grøn farve, der kunne gøres dy-
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Påskeæg med indridsede dekorationer fra Tisvilde, 1850’erne.
Fot. Kai Ulldal.
bere med tilsætning af løgskaller (22). Også tagmos og mos fra træer, saften
åf vild kørvel, theblade, høravner og hø kunne bruges til farvningen. Kaffe
grums og theblade hører til de lidt senere anvendte farvestoffer - i takt med
at the og kaffe blev udbredt på landet.
I en beretning fra Vestjylland nævnes det iøvrigt, at farven havde en prak
tisk betydning. Her kendte man de hårdkogte fra de blødkogte æg ved far
ven. Var æggene brune, var de hårdkogte (23).

Da man efter 1860’eme var begyndt at bruge anilinfarver til hjemmefarvning af tøj, fandt man også på at bruge dem til farvning af æg. Med disse far
vestoffer kunne opnås alle nuancer, også røde, violette og blå, som ellers var
vanskelige at få frem med danske naturmaterialer. Som et lille kuriosum
kan det nævnes, at også røde uldsokker har været brugt i farvebad til æg
(24). I »Vort Hjem« redigeret af Emma Gad (1903) nævnes også anilinfar
verne, men åbenbart havde påskeæggene ikke den samme underholdende
effekt, som på landet, for Emma Gad skriver: »overhovedet er der ingen
højtid, hvor Folk keder sig saa meget som i Paasken« (25). En marmoreret
farvevirkning kunne opnås ved, at forskellige farver og smør lagdes i en
lærredsklud, der blev viklet om ægget inden kogningen (26).
Fra begyndelsen af 1900-årene blev der blandt andet på farvefabrikken

68

Farvede hønseæg med blomster, initialer og årstal. Dekorationen er tegnet på
æggene med tælle inden farvebadet. Nationalmuseet, Nyere Tid.
Fot. John Lee.

Opal i Hjørring fremstillet de såkaldte påskeægfarver. Det var en lille pakke
bestående af fire breve med farverne: rød, gul, grøn og blå. Påskeægfarverne
er iøvrigt stadig i produktion. Også farvet silkepapir og crepepapir var me
get anvendte farveemner i begyndelsen af dette århundrede. Man lagde’pa
piret ned i kogende vand sammen med de æg, der skulle farves, og alle far
ver kunne dermed opnås. (27). Efterhånden fulgte blæk, frugtfarve, tusch og
vandfarve efter. Med farveblyanter, tuscher og vandfarve blev det muligt at
lave mere detaljerede figurer og mønstre, bl.a. ansigter.
Æggene kunne også dekoreres med ejerens eller modtagerens initialer,
eventuelt i en eller anden form for indramning. Bogstaverne og forskellige
andre former for dekoration blev tegnet på ægget med en tælleprås, inden
ægget blev lagt i et afkølet farvebad. Når tællen efter farvebadet blev tørret
af, fremstod bogstaverne hvide i kontrast til den opnåede farve. Det var
samme princip, der lå bag brugen af voks, hvori man kunne ridse de mest
sindrige dekorationer. Også forskellige blade eller skud af unge planter, vin
tergækker, persille eller porreblade kunne bindes på ægget inden farvningen
(28). Efter farvningen kunne æggene dekoreres yderligere. I Nationalmu
seets samlinger findes således nogle meget fine æg fra en stor gård i Tis vilde
fra 1850’erne. Her er motiverne den korsfæstede frelser, påskelammet med
sejrsfanen, en kirke, et træ, initaler og årstal indridset efter farvningen.
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Der trilles påskeæg i
Dragør, 1954.
Fot. Peter Michelsen.

Ville man til sidst give æggene en særlig flot og blank overflade, kunne de
indgnides med flæskesvær, mens de endnu var lunkne. Havde man økono
mi til det, findes der fra omkring år 1900 også oplysninger om, at overfø
ringsbilleder kunne bruges til udsmykning af æggene.
Farvning af hårdkogte æg var det mest udbredte, men der findes også ek
sempler på, at æg blev pustet tomme og derefter dekoreret. Det er muligvis
en skik, der først kom til i begyndelsen af dette århundrede, men den ken
des flere steder i Danmark.
».. det var somme Tider vi kunne pynte et Æg og hænge op. Vi pustede
Blomme og det hele ud af det og pyntede med noget, vi klistrede på. Vi la
vede Klister af Mel og Vand. Det gjorde ingen Ting, hvordan det var. Vi
klistrede saa meget paa, der kunne sidde, og så hængte vi det op under
Loftet saadan over Bordet, og der blev det hængende, saa længe det kunne
faa Ro til det.« (29).

Børnene var ivrige medvirkende til denne form for dekorering. En medde
ler fra Fyn har fortalt, at man gemte tapetrester og fint indpakningspapir,
som blev klippet i strimler og limet på æggene (30). Hullerne i æggene blev
lavet først med stoppenål og derefter forsigtigt udvidet med strikkepind.
Man kunne også nøjes med at farve de udpustede æg, inden de blev hængt
op i hasselgrene, som blev sat i en vase i stuen (31).
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Vinduesudstilling hos
en købmand i
Dragør, 1954.
Fot. Peter Michelsen.

Fra 1920’erne kendes også til brug af halve skaller, der blev pyntet med
kogler eller lignende, som skulle forestille kyllinger. Halve æggeskaller med
karse eller forårsblomster i blev for alvor en del af bordpynten efter 2. ver
denskrig, og i dag dyrkes karse i mange hjem og daginstitutioner ved påske
tid.

At trille eller trante æg
At trille eller trante (sjællandsk) påskeæg var en skik, der hørte påskedag til,
og som overvejende er og var en østdansk foreteelse (32). På Fyn var det
især på de større gårde og herregårde (33), der blev trillet æg, mens det på
Sjælland forekom i alle lag, mest med børn som aktører. I Vestdanmark var
det snarere boldspil, sangleje og lignende der fandt sted påske- og anden
påskedag. Påsken var mange steder starten på sommerens »gadeleg«.
Ægtrilningen kunne foregå både udendørs og indendørs; med eller uden
regler. Mange steder trillede man blot æggene på en nærliggende bakke,
skrænt eller åbred, indtil æggene gik i stykker, for derefter at spise dem eller
lade dem ligge til fuglene (34). Var der ikke en skråning i nærheden kunne
man hjælpe naturen på vej ved at bygge en lille forhøjning i sand eller bruge
en tagsten eller et brædt (35).
Reglerne kunne gå ud at ramme hinandens æg. Den, hvis æg havde ramt
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At trille påskeæg er blandt andet på Køge-egnen en levende påskeskik. Påske
dag på Køge Ås, 1991. Fot. Gunnar Solvang.

den andens, havde vundet dette. Man kunne også vinde ved at trille sit eget
æg længst, og i Kikhavn på Sjælland kastede man i 1880’eme til måls med
hårdkogte æg ind i en sandbrink (36). Når ægget revnede lidt, kunne børn og
unge gå ind i de forskellige hjem og få byttet til et nyt og helt hårdkogt æg.
Alle koner havde en kurv fuld af hårdkogte æg stående påskedag til dette
formål.
At trille påskeæg indendørs fandt overvejende sted i byerne og er for
mentlig et nyere fænomen; i givet fald måtte der forskellige hjælpemidler
til. Det kunne være et strygebræt eller en anden form for bræt eller en tag
sten (37). Og var man særlig øm over sine æg, blev der udlagt sand eller filt
neden for »skråningen«. Til de indendørs lege med æg hørte også, at man
kunne spille kort om dem (38) eller skyde til måls efter dem, sådan som det
er skildret i følgende beretning:

»Naar Legen begyndte anbragte hvert Barn sine Æg for sig paa et
Bræddegulv i den ene Ende af Værelset lagt i Sand for ikke at gaa i Styk
ker og saaledes at Æggene alle laa indenfor Kanterne af et enkelt
Gulvbrædt. Børnene trillede derpaa fra den modsatte Side af Værelset
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mod Æggene med en Tøjbold el. et Garnnøgle, ramtes Æggene maatte
Ejermanden af med et« (39).
I dag er skikken med at trille påskeæg levende endnu blandt andet på
Køgeegnen.

Andre lege med æg
Der var også andre æggelege i påsken. »At pikke hårdæg«, hvor to personer
deltager, kendtes på Sjælland og i Skåne (40).

... en holdt den ene Haand fast om Ægget, saa den spidse Ende stak ud og
holdt stille, medens en anden ogsaa holdt sin Haand om et Æg, og med
den spidse Ende »piggede«, el. bankede småt med det andet Ægs spidse
Ende. Den spidse Ende antoges for at være den stærkeste, den hvis Æg
først knustes skulle give den anden et Æg, nogle Æg kunne jo være særligt
stærke, den som saa havde held med sig kunne undertiden vinde mange
Æg« (41).
Andre lege gik ud på at samle æg op inden for et givet tidsrum.

»Man plantede en Høtyv paa Engen, der blev bundet et langt Reb fast
nede ved Jorden, derpaa blev tyve Æg gemt forskellige Steder paa et
nærmere afgrænset Areal, og nu gjaldt det om, hvem af de to Deltagere i
Legen blev først færdig med henholdsvis at løbe det lange Reb helt rundt
om Høtyven eller at finde de tyve skjulte Æg og aflevere dem i en Kurv et
for et« (42).
»Et par Snese (æg) blev lagt i en Række, hvor der saa blev bunden for
Øjnene. Det var almindeligvis en Pige, som maatte samle dem op, ime
dens en Karl løb et stykke Vej, i Ørslev var Turen gjærne til Vordingborg,
frem og tilbage omtrent en Mil« (43).
I Sønderjylland, på nogle af de sydfynske øer og enkelte andre steder i Dan
mark var det påskeharen, der kom med æggene. Det er en skik, der ligesom
juletræet er kommet hertil fra Tyskland. Æggene blev gemt i stuerne eller
mere almindeligt i haven under buske, i stengærder eller i »harevrøvl« (ha
relejer). Og så var det børnenes opgave at finde dem påskedag (44).
I Humble på Langeland »pippede« børnene påskeæg. Kai Uldall optog i
1932 en smalfilm samt lavede en fotoreportage, hvor denne skik blev doku
menteret. Børnene malede først »Hareæg«, som derefter af en voksen blev

Børn på Strynø koger æg ved et strandbål, 1931. Fot. Kai Ulldal.

gemt i haven. Så spurgtes der, »Har du pip dem?« (gemt æggene). Legen af
sluttedes med, at børnene fandt æggene (45).
Ved Hornbæk i Nordsjælland byggede børnene huler, såkaldte »påske
stuer«, i skoven ved påsketid. De var indrettet med bord og bænke af sten
og mos, med sand på gulvet samt muslingeskaller til pynt på væggene. Her
spiste de den medbragte mad, som blandt andet bestod af farvede påskeæg.
De voksne blev højtideligt inviteret til at deltage i måltidet. Desuden trille
de de æg første eller anden påskedag på en nærliggende bakke og spiste de
æg, der gik itu.
På de sydfynske øer: Strynø, Drejø, Ærø og Langeland kendte man til en
anden form for påskeskik. Her kogte børnene æg ved halm- eller tangbål på
stranden. Efter kogningen skulle ægget helst kastes op i luften af sin ejer
mand og gribes igen. Ægkogningen på Strynø fandt sted alle fire helligdage
og var forbundet med forskellige andre lege som »To mand frem for en
enke«, keglespil og sang- og ringlege (46).

Påskeæg og gækkebreve
Påskeæg kunne også være gave fra venner eller familiemedlemmer i forbin
delse med gækkebreve. Til påskens optakt hørte nemlig gækkebrevene, hvis
forgængere er de såkaldte bindebreve, der går tilbage til 1600-tallet.
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I de første årtier af
1900-tallet var det
skik at ønske hin
anden »Glædelig
Paaske« ved at sende
et påskekort. Det ind
vendige af det her
viste, dobbelte påske
kort ses på følgende
side. National
museet, Nyere Tid.
Fot. John Lee.

Kunne man ikke gætte afsenderens identitet, skulle der bødes med et lille
gilde, et kys eller et påskeæg. At bruge påskeæg som bod blev formentlig ud
bredt med brugen af de kommercielle gækkevers, som kunne købes hos
forlæggere, bog- eller papirhandlere. Julius Strandberg udgav for eksempel
sådanne gækkebreve, hvorpå der forneden er trykt, hvorledes man gebær
der sig med gækkebreve: »Ifølge de gamle Regler for de, som ville sende
Vintergjække, skal Afsenderen, dersom han inden Paaske bliver opdaget,
yde Modtageren Tribut, der sædvanlig bestaar i Paaskeæg eller en Billet til
Theatret« (1870) (47). Formentlig blev påskeæggene som »svar« på gække
breve således først kendt i byerne, og i dag er det den gængse »gækkegave«.
Påskeæggene som illustration fandt endvidere vej til påskepostkortene,
som var almindelige i de første årtier af 1900-tallet. Men påskekortene har
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Indersiderne af det på foregående side afbildede, dobbelte påskekort. Fot.
John Lee.

ingen forbindelse med gækkebreve. De var egentlige lykønskningskort, som
blev brugt til at ønske glædelig påske med (48). Et helt særligt lykønsknings
kort findes i Nationalmuseets samlinger. Det har form som et påskeæg, der
kan åbnes, og indeholder en lille påklædningsdukke.

»Til Nydelse for Børnene, men til Skade for deres Tænder
og Maver« - Det kommercielle påskeæg
Da lægen og folkemindesamleren J. S. Møller i 1930’erne udgav bogen Fe
ster og Højtider i gamle Dage, skrev han:

».... de »rigtige« Paaskeæg er snart forsvundne herhjemme, de »lever«
kun i de af Chokolade, Sukkermasse eller Papmache lavede Paaskeæg,
sidstnævnte fyldte med Sukkergodt, der fylder Konfekturebutikkernes
Vinduer før Paaske - til Nydelse for Børnene, men til Skade for deres
Tænder og Maver« (49).
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I slutningen af1800årene blev påskeæg af
sukker introduceret,
formentlig først i bor
gerlige miljøer i
byerne. Nationalmu
seet, Nyere Tid.
Fot. John Lee.

Når de nye former for æg faldt J. S. Møller for brystet var det, dels fordi han
som læge mente, at de udgjorde en »sundhedsfare«, dels fordi de var udtryk
for, at de gamle skikke stod for fald. Nu var det ikke længere »folkets« egne
skikke og traditioner, der var fremherskende, men en rent kommerciel pro
duktion med profit for øje. I slutningen af 1800-tallet havde støbte suk
keræg indtaget hønseæggenes plads i mange borgerlige hjem i byerne. Suk
keræggene blev fremstillet af konditorer og var fortrinsvis til pynt, men de
kunne naturligvis også spises. I Nationalmuseets samlinger findes to suk
keræg, det ene formentlig fra 1890’eme, det andet af ukendt alder og oprin
delse. På det sidstnævnte kan man gennem æggets ene ende kigge ind i dets
hulrum, hvor der vises et panorama med landskab og figurer. Det er en type
æg, der kendes mange steder i Europa, blandt andet i Sverige og Tjekkoslo
vakiet. Senere var det almindeligt, at man i de pastelfarvede sukkeræg kun
ne finde en lille gave, f.eks. en fingerring eller et andet lille stykke legetøj.
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Konfekturebranchen har efterhånden fuldstændig overtaget produktio
nen af påskeæg, og kun få konditorer laver påskeæg idag. Derimod findes
der i dag udover de helt store chokoladefabrikker også mindre virksomhe
der, der laver »hjemmelavet« chokolade i form af påskeæg. Hvornår man
tidligst begyndte at producere chokoladeæg i Danmark vides dog ikke med
bestemthed. Men de var i hvert fald i handelen i 1917, hvor der i en af fir
maet Galle & Jessens priskuranter nævnes både chokolade-, marcipan- og
sukkeræg. Under 2. Verdenskrig var der imidlertid mangel på råvarer, og
påskeæg af chokolade var trods alt en luksusartikel, der var de færreste for
undt. Chokoladeæggene fik for alvor stor udbredelse efter 2. Verdenskrig,
og i løbet af de sidste ca. 30 år er fremstillingsteknikkerne blevet stadigt
mere raffinerede. Æggene blev oprindeligt støbt i jernforme i 2 halvdele,
som derefter skulle samles i hånden. Idag findes maskiner, der kan lave hele
såkaldte ballonæg i een arbejdsproces. Den industrielle fremstilling af
påskeæg har også betydet, at der er fremkommet påskeæg til salg i utallige
variationer: små sukkeræg, mandelæg (fra 1930’erne), rigtige hønseæg ud
fyldt med chokolade, fondant-æg (sukkerovertrukne marcipanæg), la
kridsæg etc., og hvor æggene tidligere var en udpræget sæson vare, er de
idag, hvad de mindre marcipanæg angår, en salgsartikel hele året.

Det holdbare påskeæg
Problemet med påskeæg anskuet som museumsgenstand er naturligvis, at
de er meget forgængelige - både hønseæg og konfektureæg. Langt de fleste
er i sagens natur blevet spist eller på anden måde gået til. Det gælder dog
ikke æg af blik, porcelæn, glas, træ og andre holdbare materialer (50).
Påskeæg af andre materialer som blik og pap kom frem i årtierne omkring
1900.1 Museet Falsters Minder findes således et blikæg dateret 1895, og på
flere andre museer findes blikæg fra ca. 1910. Nøjagtigt hvornår papma
cheæg, der kan fyldes med slik, kom i handelen vides ikke. Formentligt var
de importerede fra Tyskland, og at dømme efter hvad der ligger i f. eks. Ros
kilde Museums samlinger havde de stor udbredelse o. 1920. På mange af
disse papæg findes påskeharer (tyske?), som på denne måde kom til at indgå
i den danske påske. Det forlyder, at papæggene fik endnu større udbredelse
under 2. Verdenskrig, fordi de var nemmere at skaffe end råvarer til egentli
ge konfektureæg. På Nationalmuseet findes to papæg, hvoraf det ene er
særligt fint, udstyret med et lille svøbelsesbarn med vokshoved. Det har væ
ret en kostbar gave til et barn i et borgerligt miljø.
Filtæg og æg af andre materialer som træ, glas og plastic høre fortrinsvis
til de seneste årtier. Det blev efterhånden den »ideale« husmoders pligt at
kunne pynte et »pænt« bord, også til en påskefrokost, med hjemmelavede
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Påskeæg afpapmaché med svøbelsesbarn. Nationalmuseet, Nyere Tid.
Fot. John Lee.

æggebægre af peddigrør, halve æggeskaller med erantis etc. (se for eksempel
Kvindens Hvem, Hvad, Hvor, 1960).
Selvom påsken måske i dag ikke har den samme folkelige gennemslags
kraft som julen, så spiller påskeæggene dog stadig en vigtig rolle i den nuti
dige påskefejring, omend deres form og anvendelse har undergået store for
andringer.

Farvestoffer anvendt til æggefarvning i Danmark:
Påskeliljer (blomster og blade). Løgskaller. Stenlav. Tagmos og mos fra
træer. Theblade. Kaffegrums. Rødbede. Skarntyde. Vild kørvel. Malurt.
Vintergækker. Persille. Blade og skud af unge planter - brugt til at dekorere
med. Safran. Soda. Mandelskaller. »Silkespån«. Brunspån. Anilinfarver
(bl.a. magentaviolet). Påskeægfarver. Forgyldning og bronzering. Blæk.
Frugtfarve. Silkepapir. Crepepapir. Tusch. Vandfarve. Farver og farve
blyanter.
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Noter:
1 Kai Uldall, tidligere leder af Frilandsmuseet ved Sorgenfri, er nok den danske museums
mand, der mest indgående har beskæftiget sig med påsken og dens traditioner, dels gennem un
dersøgelser og publicering, dels ved fotografisk dokumentation. Uldall (1934) og (1958). Smal
film: Påskeskik på Strynø, 1931. At finde hareæg, Langeland, 1932. Børn koger påskeæg på
stranden, Langeland, 1932. Fotoreportager: Børnenes påskeskik, Strynø, 1931. At gemme ha
reæg, Langeland, 1932. Den nyeste undersøgelse af ægtrilning findes i Bøgh (1991). 2 Årets
fester er et emne, der fortrinsvis er blevet behandlet af folklorister. Min baggrund er imidlertid
etnologien og mit arbejde på Frilandsmuseet som museumsinspektør. Denne artikel er da hel
ler ikke en fyldestgørende analyse af den folkelige påske, men snarere et første forsøg på at an
skue en højtid ud fra et musealt/etnologisk synspunkt. Dermed ligger hovedvægten på de ma
terielle forhold og den sociale kontekst, som påskeæggene indgik i. Artiklen bygger især på
materiale i Nationalmuseet, Nyere Tid. 3 Om påskeægs oprindelse og udbredelse se: Hodne
(1988), Newall (1972) samt Uldall (1958), heri findes også en nærmere diskussion af påskeægge
nes symbolske betydning. 4 Møller (1931-33). 5 Nationalmuseets Etnologiske Undersø
gelser (NEU) nr. 7609. 6 Dansk Folkemindesamling (DFS) 1906/43:640. 7 DFS 1906/
43:81. 8 NEU nr. 7609. 9 DFS 1906/43:72. 10 DFS 1906/43:A 446. 11 NEU nr.
14585. 12 NEU nr. 7178 og 6028. 13 DFS 1906/43:289. 14 NEU 14.585. 15 NEU
nr. 15.909. 16 DFS 1906/43:236. 17 Feilberg (1910). 18 DFS 1906/23:294. 19 Ul
dall, (1934) og (1958). 20 Leonora Christina (1986).
21 Uldall, 1958.
22 NEU nr.
21.272. 23 NEU nr. 31.904. 24 NEU nr. 21.272. 25 Gad (1903). 26 Uldall (1958).
27 NEU nr. 7790 og NEU nr. 21.272. 28 DFS 1906/43:27, DFS 1906/43:287 samt Dragør.
500 års Byjubilæum, Kbh. 1931. 29 NEU nr. 4477. 30 Oplyst af Else Jepsen, f. 1921, Fyn.
31 Oplyst af Hedvig Hansen, f. 1920, Svinø. 32 I det gennemgåede materiale fra NEU og
DFS er der kun ganske få oplysninger om, at børnene trillede æg i Jylland, men f.eks. tril
lede børnene æg i klitterne ved Lønstrup. NEU 35.219. Se Bøgh (1991) for nærmere beskri
velse af skikken på Køgeegnen i dag.
33 Reimer (1910), Henningsen (1990).
34 Kendes bl.a. fra NEU nr. 1075, 21.272, og 15.909 samt DFS 1906/43:159, 1906/43:454,
1906/43:482, 1906/23:352 og 1906/23:351. 35 Møller (1931-33), DFS 1906/23:302, NEU
nr. 15.909.
36 DFS 1906/43:52.
37 NEU 12.747, DFS 1906/43:333, 1906/43:583.
38 DFS 1906/43:282.
39 DFS 1906/43:27.
40 Eskeröd (1970), DFS 1906/43:289.
41 DFS 1906/43:238. 42 DFS 1906/43:52. 43 DFS 1904/27:609. 44 NEU nr. 15.883,
30 og 949.
45 NEU nr. 1239.
46 Uldall (1934) samt NEU nr. 854, 871 og 37.111.
47 Brandt(1975). 48 Floris(1991), Adriansen(1987). 49 Møller(1931-33). 50 Veden
lille telefonisk rundspørge februar 1992 til en række østdanske museer viste det sig, at kun få
museer havde påskeæg i deres samlinger: Kalundborg og Omegns Museum (bl.a. æg farvet af
Karoline Graves), Lolland-Falsters Stiftsmuseum (polske æg), Museet Falsters Minder (1
blikæg), Holbæk (2 papæg), Roskilde Museum (en større samling papæg samt æg af forskellige
materialer som træ, biscuit, porcelæn etc.).
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Summary:
Danish Easter traditions of the 19th and early 20th century
At Easter part of the servants’ wages was traditionally eggs; they were also presented as gifts to
both children and adults. In several regions of Denmark children went caroling on Easter Eve
and their subsequent reward was coloured Easter eggs. Dyed Easter eggs have been a tradition
in Denmark since the 17th century. Easter eggs were dyed with natural materials like onion
peels or they were decorated in some other way. In the eastern parts of Denmark a widely up
held tradition was to »roll« (trille/trante) Easter eggs on Easter Sunday. This event took place
indoors as well as outdoors and the rules of the game had a great many variations.
Easter eggs are also associated with the traditional »gækkebrev« (an anonymous and elabor
ately scissored letter with a snowdrop where the recipient is being asked to guess the sender’s
identity. Translator’s note). If one were unable to guess the sender’s identity the penalty was a
kiss or an Easter egg. Towards the end of the 19th century new forms of Easter eggs were intro
duced. First came eggs made of sugar; later the materials became paper or chocolate - »for the
enjoyment of the children but to the detriment of their teeth as well as their stomachs« as the
folklorist J. S. Møller succinctly put it in the 1930s.
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HOLM, POUL: Kystfolk. Kontakter og sam
menhænge over Kattegat og Skagerrak
ca. 1550-1914. Esbjerg. Fiskeri- og Sø
fartsmuseet, Saltvandsarkivet 1991. 348
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HOPPE, MARIA-THERESE: Hvem var kul
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FOLK OG KULTUR 1991 5-24. Summary.
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Græsted, Esbønderup og Blistrup Sogne.
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KJÆRGAARD, THORKILD: Den danske re
volution 1500-1800. En økohistorisk tolk
ning. København. Gyldendal 1991. 440 s.,
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KNUDSEN, ANN VIBEKE: Om havekultur på
Bornholm. Rønne. Bornholms Museum
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optegnelser og bemærkninger om lands
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PORSMOSE, ERLAND: Grydstrup. To ho
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OG BY 1991 nr. 1, 74-88. ill.
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THOMSEN, TH. A.: Marsvinejagten fra
Skærbæk. VEJLE AMTS ÅRBOG 1991 89101. ill.
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ANDERSEN, SVEND OTTO: Fotografiet
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BLOCH RAVN, THOMAS: B & O Struer og
den vide verden. FRAM 1991 43-63. ill.
EJLERSEN, TORBEN:Møllerliv i København.
HISTORISKE MEDDELELSER OM KØ
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ill.
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ill.
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ill.
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SAMFUND FOR PRÆSTØ AMT. ÅRBOG
1991 5-26. ill.
MØLLER NIELSEN, ERIK : Vindeby-Svendborg Færgeriet. En historisk skitse ved
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1990. 16 s. ill. (Skrifter fra Svendborg og
Omegns Museum; bind 23).
POULSEN, BJØRN: Saltmesteren. SIDEN
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255 s. ill.
SEKKELUND, KAJ : Købmænd og handelsliv
i Thisted 1814-50. HISTORISK ÅRBOG
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revideret udgave. Tidligere 1. udgave
1904-12. Aars. Jens Bråten 1991. 91 s.
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nr. 2 (1990) 81-102.
MATHIESEN, ESKE K. : Erindringens kunst.
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Voldby kirke. NATIONALMUSEETS AR
BEJDSMARK 1991 162-171. ill. summary.
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ill.
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Skik og brug:
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værktøjer og spilleregler for omgang med
andre mennesker. København. Nyt Nor
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Leg og spil:
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ÅRBOG 1990 36-53. ill.
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XIII. FOLKETRO
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JOHANSEN, JENS CHRISTIAN V.: Da
Djævelen var ude. Trolddom i det 17.
århundredes Danmark. Odense. Odense
Universitetsforlag 1991. 327 s. ill. Dispu
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LAIGAARD, JENS: Trolddom. Valby. Borgen
1991.64 s. ill.
PIØ, IØRN: »Af troldens saga«. S. 15-18 i
NISSER, TROLDE OG ANDRE SÆLSOM
ME VÆSENER. Udg. af Kunstforeningen.
København. Kunstforeningen 1991 xx s.
STRANGE NIELSEN, A.: Lægedomskilder i
Lokalsamfundet. København. Foreningen
Danmarks Folkeminder 1991. 57 s. ill.

XV. FOLKEDIGTNING

JOHNSEN, HELLE: Hvad de dog fortæller,
de børn! Om gru, gys, masser af fnis og
også lidt om den voksne, der ikke lo så
meget. BUKS 21 (1991) 9-26.

KAAS NIELSEN, ERIK: Børn og traditionerom børns fortællinger BUKS 22 (1991)
9-26.
KAAS NIELSEN, ERIK: Manden fra galgen og andre af børns gysere. Samlede og for
talte af Erik Kaas Nielsen. København.
Foreningen Danmarks Folkeminder 1991.
63 s. ill.
MATHIESEN, ESKE K.: Judas. Historien om
en forræder. København. Foreningen
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Guilanders Bogtrykkeri A/S 1990. 42 s.
BREDSDORFF, THOMAS: Nogen skrev et
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FORSKNING XXX (1991) 67-80.
MEISLING,
PETER:
De
sympatiske
havmænd. En lille replik til Thomas Bredsdorff. FUND OG FORSKNING XXX (1991)
81-86.
SØNDERGAARD GREGERSEN, TORBEN:
Hesten i myter og sagn. København. Gra
fisk 1991. 67 s. ill.
Viser og folkesang:

DAM, POUL: Højskolernes uddannelses
idealer i 1870’erne - illustreret gennem
sangbøgerne. S. 41-49 i SKOLE, DAN
NELSE, SAMFUND. FESTSKRIFT TIL
VANG SKOVGAARD-PEDERSEN 31. MAJ
1991. Red. af Harre Haue, Kristian Hvidt
m.fl. Odense. Odense Universitetsforlag
1991. 277 s. ill.
PEDERSEN, OLGA: Hip hurra, det er min
fødselsdag. Lejlighedssange fra 1786 til
1990. FRA RIBE AMT XXV, nr. 2 (1991)
190-199.
PIØ, IØRN: Tålmodige kvinder. Om DgF 257
samt DgF 256 og 258. S. 287-296 i INTE
BARA VISOR. STUDIER KRING FOLKLIG
DIKTNING OCH MUSIK. TILLÄGNADE
BENGT R. JONSSON DEN 19 MARS 1990.
Red. af Eva Danielson m.fl. Stockholm,
svenskt Visarkiv 1990. 339 s. (Skrifter Ut
givna av Svenskt Visarkiv 11). Artiklen fin
des på italiensk i Griselda 2, La Storia di
Griselda in Europa. L’Aquila 1990.
PIØ, IØRN: Hvem skrev den lange Marsk
Stig-vise? Skitse til en arbejdshypotese.
S. 87-92 i MARSKEN RIDDER IGEN - OM
MORDET PA ERIK KLIPPING, RUMELANDS SANGE OG MARSK STIG-VISERNE. Ed Jens E. Olesen m.fl. Odense 1990.
92 s.

SANGE OG VISER FRA DYREHAVSBAK
KEN 1877-1991. Bearbejdet af Tove Pe
dersen og Dot Wessman. Store Heddin
ge. F. Keller 1991.142 s. ill. noder.
SØNDERGAARD, LEIF: Meningsdannelse
og mytedannelse i Marsk Stig-viserne. S.
59-86 i MARSKEN RIDDER IGEN - OM
MORDET PÅ ERIK KLIPPING, RUMELANDS SANGE OG MARSK STIG-VISER
NE. Ed. Jens E. Olesen m.fl. Odense 1990.
92 s.
Eventyr

DANSKE FOLKEEVENTYR. København.
Forlaget Danmark 1991. 316 s. ill.
Sagn:

JOHANSEN, THOMAS: Et folkloristisk eks
periment. Hvad der kan ske med et sagn,
der genfortælles af 10 personer. FOLKE
MINDER 1991, nr. 3 3-7.
STEVNSBORG, HENRIK: Den blå jomfru.
Sagnet, der fortæller, hvordan man kan
blive dømt til at kysse Den blå jomfru.
FOLKEMINDER 1991, nr. 2 5-8. ill.
VELLEV, JENS: »Tunnel« og »bro« mellem Vi
borg og Asmild. FOLKEMINDER 1991, nr.
4 6-10. Uddrag af artikel i MIV 16.
De små genrer:

ALLE BØRNENE - 1991. Nye barske børne
rim. Redigeret af Anne Kjær og Torben Ol
sen. Roskilde. Skyggen 1991. 64 s.
ALLERSIDSTE NYT FRA ALLE BØRNENE.
Udvalgt og suppleret af Niels Søndergaard. København. Frederik E 1991. 64 s.
ill.
BORNHOLMSK ORDTØJ. Samlet og tilrette
lagt af Leif Henriksen. Rønne. Wilhelm
Dams Boghandel 1990. 95 s. ill.
JUUL, METTE: Alle børnene er blevet bar
skere. En ny generation af børnerim. Aal
borg. Nihon 1990. 31 s. ill.
KAAS NIELSEN, ERIK: Livets veje. [Tegne
lege eller tegneremser]. ASK 16 (1991) 1421. ill.
KJÆR, ANNE: 777 vitser for børn. Roskilde.
Skyggen 1991.160 s. ill.
KJÆR, ANNE: Hvad er et skelet mest bange
for? og 500 andre gåder for børn. Roskil
de. Skyggen 1991.112 s. ill.
KRISTIANSEN, KRISTIAN: Dansk ordsprog.
Red. Ib Askholm. København. Lademann
1991. 64 s.

OLSEN, TORBEN: Verdens værste vitser for
voksne. Roskilde. Skyggen 1991. 96 s.
[Bind 1].

XVI. MUSIK OG DANS, SPILLEMÆND,
MUSIKINSTRUMENTER

BERNTSEN, ANTON: Nogle jyske Spillemænd. Genoptryk efter 1. udgaven 1921.
Kolding. Danske Folkedanseres Spille
mandskreds 1991. 49 s. ill.
BJÖRNBERG, ALF: Analyse af populærmu
sik. Teori og metoder. Aalborg. Institut for
musik og musikterapi, Aalborg Universi
tetscenter 1991. 86 s.
BONDEDANS. Tekster, noder og billeder er
samlet af Poul Skårup Jensen og Gertrud
Weensgård. Årslev. De Fynske 1990. 28 s.
ill., noder.
CHRISTENSEN, ANDERS CHR.: Seksture
og trekanter. DANSK FOLKEMUSIK 2, nr.
2 (1991) 10-14. ill.
HÅNDBOG OVER TRIN OG UDTRYK I
DANSK FOLKEDANS. Af Kurt Clemmensen m.fl. Lyngby. Foreningen til Folkedan
sens Fremme 1991. 70 s. ill.
HØIRUP, MORTEN ALFRED: Om folkemusik
& fidusen ved det hele!! DANSK FOLKE
MUSIK 3, nr. 1. (1991)4-9. ill.
KJÆR JENSEN, WILH.: En spillemands dagbog. ÅRHUS FOLKEMUSIKHUS NYT 7,
nr. 28 (1990) 7-17. (Også trykt i Østjysk
Hjemstavn 1980).
LAURSEN, INGE: Spontansang. Et udtryk
og et kommunikationsmiddel. BUKS 21
(1991) 27-38.
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Anmeldelser

Tove Hansen (red.):
Sølv og Salte. Fotografi og forskning

København, Rhodos og Det kongelige
Bibliotek, 1990. 336 s., ill.
ISBN 87-7245-385-0. Kr. 244,-.
Fotografiforskningen har i de senere år mar
keret sig mere og mere som et selvstæn
digt, tværfagligt felt inden for de etablerede
kulturvidenskaber. Fotografer, fotohistori
kere, kommunikationsforskere, kunsthisto
rikere, etnologer og museumsfolk har stu
deret fotografiens særlige væsen og analy
seret de fotografiske billeder ud fra stilisti
ske, historiske, semiotiske, kunstneriske,
kulturelle eller formidlingsmæssige syns
vinkler. I dette samleværk præsenterer 16
forskere fra forskellige fag deres resultater
med iver og indsigt, og artiklerne giver til
sammen et farverigt fascinerende billede af
fotografiforskningens mange facetter.
Bogen er skabt som en hyldest til fotohi
storikeren Bjørn Ochsner, der døde i foråret
1989, knapt 80 år gammel. Derfor handler
den første artikel om Bjørn Ochsner og Det
kongelige Biblioteks Kort- og Billedafdeling,
som han var leder af gennem en menneske
alder. Hans Berggreen giver et rids af afde
lingens historie og fortæller om, hvordan
Ochsner forøgede accessionen, således at
billedbestanden voksede fra under 200.000
ved hans tiltræden i 1944 til over 3.000.000
ved hans afgang i 1980. Ochsner anskaffede
store fotosamlinger, men købte også
sjældne »fotografiske inkunabler« og bille
der af samtidens danske fotografer. Han be
skrives som en behagelig, venlig og
hjælpsom chef, der lagde vægt på et højt
serviceniveau. Bjørn Ochsners hovedværk,
den danske fotografmatrikel »Fotografer i
og fra Danmark til og med år 1920«, hvori ca.
4000 danske fotografer er registreret, gjor
de ham kendt som fotohistoriker af interna
tionalt format. Denne bog er da også valgt
som model for de tilsvarende matrikelpro
jekter i Norge, Sverige og Finland.

I 1989 erhvervede Kort- og Billedafdelingen firmaet Sylvest-Jensens samling på om
kring 3 millioner luftfotografier, optaget over
hele Danmark fra 1934 til 1989. Dette er an
ledningen til, at Henrik Dupont skriver om
luftfotografiets historie i Danmark 18901990. De første luftbilleder af København
blev bestilt af Carl Aller til gengivelse som
xylografi i »Illustreret Familie-Journal«, men
det kan ikke være rigtigt, at fotografierne
blev taget »fra en ballon captif, ført af luft
skipper Lauritz Johansen på hans debuttur
den 24. august«. Lauritz Johansen var alene
i kurven den 24. august 1890 på sin første
tur med den fritflyvende ballon »Aborren«.
Han landede mellem Malmø og Landskrona.
Fotografering fra flyvemaskine kendes fra
1913, og efter Første Verdenskrig opdelte
luftfotograferingen sig i de militære lodbille
der til kortlægningsformål og de civile skrå
billeder til illustrationsformål. Den private
luftfotografering havde sin storhedstid sidst
i 1930’erne og i 1950’erne. Firmaer som Sylvest-Jensen, Aalborg Luftfoto og Odense
Luftfoto optog uopfordret gårde og huse fra
luften og solgte derefter billederne ved be
søg i hjemmene. Andre luftfotofirmaer foto
graferede billeder efter bestilling især til
brug for den fysiske planlægning. Artiklen
slutter med en nyttig oversigt over de sam
linger, hvori man i dag kan finde de mange
bevarede luftfotografier.
En del af fotoforskningen i Danmark har i
de senere år været nært sammenknyttet
med kvindeforskningen. Denne linie følges
op af Tove Hansen med artiklen om Kvinder
nes Fotografi, hvori hun beskriver fire kvin
delige fotografers historie. Til trods for, at
op mod en tredjedel af fotograferne i Køben
havn var kvinder i perioden 1860-1900, er de
kvindelige fotografer næsten usynlige i foto
historien. Det er derfor vigtigt at indsamle
oplysninger om disse selverhvervende kvin
ders arbejdsvilkår og anskue deres billeder
som tidsdokumenter, der kan føje en mang
lende dimension til kulturhistorien. Tove
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Hansen har fundet frem til mange svært
tilgængelige oplysninger om de fire kvinder,
og hun har som illustrationer valgt fotogra
fier, der kan fortolkes som udtryk for de
ønsker og følelser, kvinderne havde over for
deres arbejde. Artiklen giver et fint og præ
cist signalement af de fire kvinder, og ud fra
dette forsøger Tove Hansen at tegne bille
det af en særlig kvindelig fotografi. Set i
sammenhæng med den tidlige kvindebevæ
gelse står disse kvindelige fotografers bille
der som et rigt kildemateriale, som kan tale
til os om kvinders selvforståelse. Artiklen
kan forhåbentlig inspirere til at undersøge
flere kvindelige fotografers liv og kunst som
bidrag til den større fotografihistoriske sam
menhæng.
I bogens afsnit om Moderne Fotografi
skriver Henning Hansen om den fotografi
ske udstilling som medium. Han tager sit
udgangspunkt i de to amerikanske van
dreudstillinger »The Family of Man« fra 1955
og »Mirrors and Windows« fra 1978. De blev
begge senere vist i Danmark og vakte stor
opsigt. »The Family of Man« blev den største
publikumssucces i det fotografiske me
diums historie. Det skyldtes bl.a., at den be
søgende fik en fornemmelse af at træde ud
af sin egen verden og selv bevæge sig gen
nem udstillingens rum, hvor han sammen
med andre oplevede billedernes universelle
budskab. Mens »The Family of Man« marke
rede kulminationen af humanistisk reporta
gefotografi, så betonede »Mirrors and Win
dows« i stedet fotografernes forskellige
holdninger og hensigten med deres billeder.
»Vinduer« var billeder fra fotografer, der for
holdt sig realistisk og udforskende til omver
denen, mens »Spejle« var billeder, der på en
eller anden måde spejlede fotografens per
son. »Mirrors and Windows« ophængtes
nogle steder adskilt i de to grupper, andre
steder blandet, men med gruppen markeret
på titelskiltene. Dette skabte vidt forskellige
udstillingsoplevelser. De to udstillinger var
originale for deres tid, men begge udtryk for
en holdning, som nu er forladt. Nye udstil
lingsformer har ikke længere karakter af en
dvælende og meditativ oplevelse, men foto
grafien rummer stadig muligheden for den
ne form for opmærksomhed.
Om fotografiens vej til accept og anerken
delse som kunstart i Danmark skriver Tage
Poulsen. Han omtaler påvirkningen fra ame
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rikansk fotografi i 1970’erne, de første foto
grafiske gallerier og fotografernes mulighed
for at deltage i censurerede kunstudstillin
ger fra 1976. I 1980erne modtog flere foto
grafer priser og legater, og med Museet for
Fotokunst, der åbnedes 1987 på Brandts
Klædefabrik i Odense, fik fotografien aner
kendelse og prestige. Nu mangler kun en
kunstteoretisk uddannelse, således at foto
grafiens kunsthistorie kan adskilles fra foto
grafiens kulturhistorie. Til slut omtales de
elektroniske billeder, som måske vil henvise
fotografien til kun at blive dyrket af nogle få
kunstnere, fordi materialer, faciliteter og
metoder ikke findes mere. Tage Poulsen
slutter således: »Det forunderlige er sket.
Netop som fotografien har fejret sin 150 års
fødselsdag, er den blevet anerkendt og luk
ket ind i kunstens fine selskab. Men i samme
øjeblik er den begyndt at dø hen. Den viste
sig blot at være en metode. Måske vil fremti
dens historikere kun omtale den som en pa
rentes i de visuelle mediers historie.«
Pladsen tillader ikke flere eksempler, an
dre af bogens artikler kunne have været
nævnt, tilsammen dækker de bredt, nogle
helt ud i fotoforskningens hjørner. Enkelte af
forfatterne skriver dog kun for kolleger, så
den almindelige læser må kende flere fag
discipliners begreber og terminologi for at
få det fulde udbytte af artiklerne. Trods det
te er bogen og dens velvalgte illustrationer
umiddelbart fængslende. Det udførlige noteafsnit, som også indeholder danske over
sættelser af de fremmedsprogede artikler,
er forbilledligt ligesom det afsluttende regi
ster over emner og navne.
»Sølv og Salte« indgår ifølge titelbladet
som bind 29 af Det kongelige Biblioteks
årbog »Fund og Forskning«, men selvom bo
gen kan synes voluminøs, er det vel ikke der
for, at den i forordet også benævnes som
bind 30 af denne fortræffelige årbog.
Ib Varnild
Erland Porsmose:
Naturens sang - Menneskets kår

Hverdagsliv
1885-1925.
Kerteminde
7526-103-0.

fotograferet af Lars Rastrup
Landbohistorisk Selskab og
Museum 1989. 160 s. ISBN-87Kr. 148,-.

Denne bog er en af de mange udgivelser,
der blev foranlediget af fotografiets 150-års

jubilæum i 1989. På Kerteminde Museum
findes over 700 fotografiske negativer, op
taget af maleren Lars Rastrup (1862-1949),
og ud af denne samling har museets in
spektør udvalgt 138 fremragende billeder til
gengivelse med en fyldig indledning om den
i dag næsten ukendte maler.
Ligesom P. S. Krøyer brugte Lars Rastrup
fotografiet som skitseblok, og fotografisam
lingen tegner et helhedsbillede af ham som
menneske og som kunstner. Livet igennem
var han præget af sin ydmyge opvækst i
Munkebo ved Kerteminde Fjord, og i de bed
ste af hans malerier fra tiden omkring 1890
fornemmer man Rastrups respekt for de fat
tige mennesker, der var hans sociale bag
grund. Erland Porsmose påpeger, at denne
holdning også genspejles i fotografierne fra
samme periode. Også fotografierne fra de
senere perioder viser småkårsfolk og deres
boliger, men da Rastrup omkring 1914 be
gyndte at male reportagebilleder, kom foto
grafierne til at handle mere om hverdagens
arbejdsliv blandt bønder og fiskere. Mange
af disse fotografier er kulturhistoriske perler
og tilmed smukt komponerede. Man mær
ker, at der står en kunstner bag fotografiap
paratet, men situationerne synes helt ægte,
og der ses intet tegn på instruktion. Des
værre var de medfølgende oplysninger til
negativerne meget kortfattede og oftest
uden tidsangivelser, men Erland Porsmose
har ud fra sit kendskab til Lars Rastrups liv
og færden kunnet datere og stedbestemme
en del af motiverne.
Bogen viser, hovrdan en samling fotogra
fier, der har stor illustrationsværdi, men ikke
er ment som kulturhistorisk dokumentation,
også kan få værdi som billedkilder, når den
nødvendige viden om fotografens personli
ge baggrund og motivation for at optage fo
tografierne kan fremskaffes. En smuk billed
bog og samtidig et indlæg i debatten om det
fotografiske mediums autenticitet.
Ib Varnild
Peter Michelsen: Fortid på Friland

Hvordan et frilandsmuseum bliver til. Lyng
by, Selskabet Frilandsmuseets Venner og
Greens Forlag, 1990. 108 s., ill. ISBN 8787831-09-0. Kr. 100,-.

Bogen er blevet til i anledning af 50-års jubi
læet for stiftelsen af Selskabet Frilandsmu

seets Venner, som næsten falder sammen
med museets 90-års dag. Både museet og
vennerne kan være tilfredse med markerin
gen, for det er blevet en nydelig og interes
sant bog, som tjener både forfatter og forlag
til ære.
Nu er det ikke første gang Michelsen be
handler Frilandsmuseets historie. I 1973
kom en stor og rigt illustreret bog om mu
seet, bekostet af Sparekassen for Lyngby
og Omegns Fond. Og bogen har siden set
endnu to oplag, bekostet af samme fond un
der et ajourført navn. Lad det være sagt
straks, at også den foreliggende bog er be
kostet af nævnte fond.
I begge publikationer er der en ensartet
kronologisk gennemgang fra ideen til et fri
landsmuseum undfangedes af Bernhard Ol
sen og til de tanker om fremtiden, som Mi
chelsen gør rede for. Hvad man har villet
med museet, har naturligvis ændret sig i ti
dens løb fra stifterens ønske om gennem
den tidligste bestand af bygninger at vise
boligens udviklingshistorie, men også, hvad
Michelsen tydeligt nok ikke tillægger afgø
rende betydning, om gennem valget af byg
ningerne fra de tabte landsdele at belære
ungdommen »om alt det, der engang har
hørt til Danmark, fæstne mindet om det tab
te og bane vejen for den åndelige samling af
det spredte«, som Bernhard Olsen betrag
tede som den eneste mulige form for gen
erobring.
Den kronologiske gennemgang er altså
hovedlinjen i bogen, men den deles op i af
snit, der ud over museumsplanerne og ste
det for deres realisering sætter lys på sider
som museets belysning af sociale grupper i
afsnittet »gårdmand og husmand«, mu
seumsbygningernes omgivelser i »lyng og
humle«, museets indsats for at formidle sit
materiale i »skarer af lærelystne«, og samti
dig med at beskrive det danske frilandsmu
seum er det også set i forhold til frilandsmu
seumsbestræbelser i øvrigt i Europa og
Nordamerika i afsnittene: De ældste fri
landsmuseer og De nye frilandsmuseer.
Fremstillingen er sober og svinger sig
næsten op til at røbe ikke blot hengivenhed,
men også kærlighed, som forfatteren nærer
til sit museum. Det er derfor naturligt, at han
i afsnittet »Planlægning for fremtiden«, hvor
han gør rede for de opgaver for museets vi
dereførelse, som han lægger frem, må ytre
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sine bekymringer ved den strukturomlæg
ning, som er i gang ved Nationalmuseet. Be
kymringen går på Frilandsmuseets suve
rænitet. »Denne nedlæggelse af Frilands
museet som selvstændig organisatorisk en
hed giver grund til bekymring for museets
fremtid. Økonomiske og styringsmæssige
vanskeligheder samtidig kan let få konse
kvenser for et så ømfindtligt foretagende
som et frilandsmuseum«. Og her peger han
på et permanent problem: bevaringen af
museets gamle bygninger, »en uerstattelig
del af vor kulturarv, som Frilandsmuseet har
overtaget ansvaret for«.
I bogens sidste afsnit kommer så bidra
get, der gør rede for hjælpen udefra: Ved
Venners Hjælp. Den satte ind allerede fra
museets første tid, men blev først systema
tiseret fra og med stiftelsen af Venneselskabet i september 1940. For stifterne og sty
relsesmedlemmerne er der gjort omhygge
ligt rede, og så er der en gennemgang af
støtten til erhvervelser og genopførelser i
museumsparken. Meget ville have været
ugjort uden denne hjælp. Michelsen slutter
sin beretning med, at man nok må regne
med, at denne hjælp vil blive af endnu større
betydning for Frilandsmuseet i den kom
mende tid, selv om hovedsynspunktet sta
dig må være, at skabelsen og opretholdel
sen af museet må være en naturlig statsop
gave.
Bogen afrundes med en litteraturoversigt
afsnit for afsnit og et 9 sider stort resumé på
engelsk.
Holger Rasmussen
R. Broby-Johansen: Glædens kunst

København, Gyldendal, 1990. 128 s., rigt ill.
ISBN 87-00-97836-1. Kr. 198,-.

Denne dejlige billedbog er færdigredigeret
af Knud Ryg Olsen, der, som han selv skriver
i forordet, »arvede to kasser propfyldt med
billeder, en disposition og en mængde pa
pirlapper med tekstudkast« - da Broby døde
i 1987.
Glædens kunst er et supplement til eller
en fortsættelse af de to tidligere bøger, »Da
gens Dont i Norden« og »Dagens Dont gen
nem Årtusinder«. De viser det arbejdende
menneske - denne mennesket i forskellige
fritids- eller i alle fald ikke-arbejds-situationer, samlet i grupper som Mad og drikke,
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Tobak, Ren og smuk, men også en række
grupper under fællesbetegnelsen Årstider
nes fester - og andre som Leg og spil, Sang
og musik osv. - et mylder af folkelivsskildrin
ger, flest europæiske og fra de seneste
århundreder, men også eksotiske og fra tid
ligere tider. Der er græske vasebilleder,
danske kalkmalerier, tyske renæssancestik
- og helt moderne malerier og fotografier.
Der er store mestre og anonyme kunstnere
mellem hinanden, dog nok flest af de første,
og der er gamle travere og hidtil mindre
kendte værker.
Alt i alt en festlig kavalkade. Folk og Kul
turs læsere, som jo må formodes at interes
sere sig for folkelivsskildringer, vil nyde den
ne bog. Og så koster den kun 198,- kr.
George Nellemann

Dansk kulturhistorisk Opslagsværk

Redigeret af Erik Alstrup og Poul Erik Olsen.
Udgivet af Dansk Historisk Fællesforening,
Højbjerg 1991. I-II, i alt 1084 s., få stregillu
strationer.
ISBN 87-7423-077-8. Kr. 1.080,-.

Endelig kom det, opslagsværket, som har
været bebudet gennem så mange år, at ud
giverne i flere omgange har måttet genop
friske tilslutningen hos den uddøende kreds
af subskribenter. Forgængeren, »Håndbog
for danske lokalhistorikere«, der udkom
1952-56, lod i sin tid også vente på sig, vist
især fordi redaktøren blandt sine utrolig
mange gøremål havde svært ved at tage tid
til at skrive den omfattende indledning.
Hvad årsagen til forsinkelsen er denne
gang, oplyses ikke i forordet, men det er i
hvert fald ikke den samme, al den stund der
slet ikke er nogen indledning i det nye værk,
kun et kort forord og en endnu kortere vej
ledning. Næh, man buser lige på med første
opslagsord efter alfabetet: »adel«, ikke no
get med bogkunst eller bare lidt luft foroven
på siden.
Det er i det hele taget en tæt og saglig
bog at se på. Nogle flere illustrationer ville
ikke blot have lettet det almindelige indtryk,
men kunne i en del tilfælde have anskuelig
gjort, hvad der ellers kræver mange ord. Det
ydre er tiltalende med helbind i blåt lærred.
Man undrer sig måske lidt over, at de to bind
ikke er lige tykke og delt midt i et bogstav,

måske også over fordelingen af store be
gyndelsesbogstaver i titlen. Ved opsætnin
gen af siderne virker det vel også lidt gam
meldags at fastholde den vandrette linie
foroven. Til gengæld glæder man sig over
den tospaltede teksts tydelighed. Særlig
køn er den ikke med de mange fede
fremhævelser af registerord, men skriftstør
relsen er bedre end hos forgængeren, imø
dekommende over for midaldrende og æl
dre læsere.
Hvem henvender værket sig til? Ja, når
det drejer sig om forgængeren, er der jo in
gen tvivl. Det står direkte i titlen, at bogen er
»for danske lokalhistorikere«. Der er ikke no
get at sige til, at man har ønsket at ændre
denne formulering. Den er tiden løbet fra.
Det er svært at skille lokalhistorikere ud fra
andre historikere, og den gamle bog har helt
klart været nyttig for en langt bredere kreds
fra forskellige fagdiscipliner. Nu har man
valgt en titel, der ikke foregriber noget med
hensyn til brugerne, men derimod siger no
get om indholdet.
»Kulturhistorisk«, er det begreb en udvi
delse eller en indskrænkning i forhold til den
gamle bog? Egentlig ingen af delene, hvis
man holder sig til den gamle titel, der ikke
sagde noget om indholdet, samtidig med at
det gamle forord talte om »historien i vide
ste forstand«. Det er vigtigt for kommende
brugere af det nye værk at vide, hvad de kan
vente at finde. Lad os derfor se på, hvad der
er med det ene og det andet sted. Når første
opslagsord er »adel«, betyder det, at alt det
under A, som i den gamle bog stod foran
dette ord, ikke er taget med, i hvert fald ikke
på dette sted. Det drejer sig om følgende
opslagsord i den gamle bog: A. D., à la suite,
a.u.s., abbed, abbreviaturer, Abildgaards
tegninger, accidenser, accise, actum, ad
gratiam, ad mandatum regis, ad pias cau
sas, Additamenta. Imidlertid betyder den
kendsgerning, at disse opslagsord ikke er
med, ikke nødvendigvis, at de tilsvarende
begreber ikke er behandlet et eller andet
sted. Nogle af ordene er nemlig med i regi
steret, og her er der så henvisning til artikler
under andre opslagsord. Det gælder følgen
de af de her nævnte: A. D., se årets indde
ling; a.u.s., se skrift; abbed, se klostervæ
sen; abbreviatur, se skrift; accidenser, se
offer, præster; accise, se havne, omsæt
nings- og forbrugsafgifter, skibsafgifter,

told; actum, se diplomatik; ad mandatum re
gis, se centraladministrationen, Danske
Kancelli; ad pias causas, se arveret. Tilbage
bliver, at der er visse emner, man nu åben
bart slet ikke får belyst. Men det fremgår
også, at det nye opslagsværk er tilrettelagt
efter helt andre retningslinier end den gam
le håndbog, og det må vi selvfølgelig gøre os
klart, inden vi ser nærmere på emneaf
grænsningen.
Det er - som det også antydes af de
nævnte eksempler - et hovedprincip, at
man har undgået en opsplitning i utallige
småartikler under hver sit opslagsord. I ste
det »er sammenhængende begreber søgt
behandlet i samme artikel«. Vanskeligheden
ved under disse forhold at finde omtalen af
de enkelte fænomener er da løst ved hjælp
af et meget omfattende register. Her finder
man under alfabetisk ordnede stikord hen
visning dels til selvstændige artikler, dels til
omtale i artikler under andet opslagsord.
Kun i det første tilfælde angives sidetal. De
to slags henvisninger er i øvrigt tydeliggjort
ved anvendelse af henholdsvis fede typer og
kursiv. Når man søger noget, er det normalt
bedst at tage sit udgangspunkt i dette regi
ster. Men man kan godt komme til at bruge
en del tid på anvendelsen af det. Grunden
hertil er bl.a., at mange ord, som man for
ventede at finde, slet ikke er der. Lad os som
eksempler blot anføre ord som dendrokronologi, hushold, innovation og kogge, altså
fra forskellige dele af kulturhistorien nogle
ord, som man har svært ved at tro på fravæ
ret af, så stor en rolle de spiller på hver sit
område. Man støder måske også på en del
pudsigheder undervejs. Nogle af dem fører
direkte over i spørgsmålet om emneaf
grænsning. F.eks. kan man slå op under ar
kiver og yderligere få henvisninger under ti
stikord med arkiv- som første led. Man kan
også finde henvisning til en artikel om mu
seer. Men ordet biblioteker er ikke optaget i
registeret, simpelthen fordi en sådan artikel
ikke findes. Skulle det mon hedde en bog
samling? Nej, men der er noget, der hedder
bogspredning, og yderligere over en snes
sammensætningsord med bog-. Med lidt
fantasi når man dog frem til sådanne artikler
som »håndskriftsamlinger« og »kortsamlin
ger«, hvor Det Kgl. Bibliotek og en række an
dre institutioner er nævnt for disse grene af
deres virksomhed. Det kan tilføjes, at læse
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foreninger heller ikke er omtalt. Og af biblio
tekernes indhold nævnes måske nok
bønnebøger, men ikke landøkonomiske
skrifter, ej heller triviallitteratur.
Når biblioteker i almindelighed ikke er be
handlet i værket, er det næppe udtryk for en
bevidst linie med hensyn til emneafgræns
ningen. Derimod er der andre forhold på
dette felt, der ikke kan være tilfældige. De
må give anledning til nogle overvejelser med
hensyn til opfattelsen af begrebet kulturhi
storie, så meget mere som der ikke indled
ningsvis gives nogen oplysninger om,
hvordan man vil afgrænse dette fagområde.
Her tales kun vagt om en »værdig afløser«
for den ældre bog og »et centralt hjælpe
middel for alle, der interesserer sig for
dansk kulturhistorie«.
Hertil skal straks siges, at det længe imø
desete opslagsværk, da det endelig kom, i
hvert fald for en del af de kulturhistorisk
interesserede var en dyb skuffelse. Det skyl
des især den manglende behandling af en
række emner. Det må retfærdigvis indsky
des, at når det just citerede har tilføjelsen
»fra middelalderen til 1. verdenskrig«, så er
det dermed indirekte oplyst, at oldtiden i
modsætning til den gamle håndbog er ladet
ude af betragtning (dog åbenbart ikke, når
det gælder agerstruktur). Ellers er der ikke
taget nogen forbehold, og det er derfor med
forbavselse, man forgæves leder efter for
skellige emner af den slags, som museums
folk og etnologer gerne interesserer sig for,
og som man normalt henregner til kulturhi
storien. Forbavselsen er endnu større, når
man ved, at redaktionen for år tilbage havde
kontakt med museumskredse, tydeligt nok
med henblik på at bygge videre på de mange
relevante stikord i den gamle håndbog.
Hvad kan der være sket i mellemtiden?
Lad os se på et område som fortidens bo
ligforhold, vel ikke noget helt perifert kultur
historisk forskningsfelt. Vi slår op på »bolig«.
Findes ikke. Men der er boligforeninger, bo
ligkooperationen, boligstatistik og to gange
boligtekstiler. Vi prøver »bygning«. Bortset
fra at et sådant ord - om end udtalt anderle
des - også kan betyde noget med vask af
tøj, findes ordet ikke, men vi kan få henvis
ninger vedrørende bygningsadministratio
nen (to gange), bygningsafgift, bygnings
direktion, bygningsdirektorat, bygnings
hjælp, bygningsinspektører, bygningskom
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mission, bygningskommissionen af 1742,
bygningskontor, bygningslovgivning (to
gange), bygningsoffer, bygningsreglement,
bygningsregnskaber, bygningsskriver, byg
ningsvedtægt. Nu er det så heldigt, at der
under bygningsreglement står »se byg
ningslovgivning, købstadsbygninger«. Der
er altså alligevel noget om visse bygninger.
Og det er ikke henvisninger, kun ihærdig
hed, som herefter fører frem til artiklen land
bygninger. Det er vi glade for, idet anmelde
ren tilfældigvis ved, at denne artikel kom
med i huj og hast i sidste øjeblik, hvad den
dog ikke bærer præg af.
Hvis man inspireret af læsningen her skul
le få lyst til at få lidt mere at vide om f.eks.
opvarmningen af de omtalte huse, nytter
det ikke at slå op på opvarmning, ildsted
(kun »ildstedsskat, se ejendomsskatter«), bi
læggerovn, vindovn eller skorsten, selv om
skorstensfejning dog nævnes under natmænd. Hele emnet opvarmning behandles
nemlig ikke. Men måske andre materielle si
der af den hjemlige daglige tilværelse?
Møbler f.eks., enten i almindelighed eller
under de enkelte slags som bord, bænk eller
kiste. Ved konstatering af det totale fravær
af disse emner (undtagen strejfet under ar
tiklen boligtekstiler) mindes man uvilkårligt
de små instruktive tegninger i den gamle
håndbog.
Apropos forskellige former for bygninger,
så er det en nærliggende tanke herefter at
slå op på kirkebygninger. De er da også for
nuftigt behandlet, i øvrigt af en medarbej
der, hvis forbogstaver ikke er forklaret i for
fatterlisten, hvilket der er talrige eksempler
på, og det er selvfølgelig noget sjusk. Hvis
man derimod vil se på kirkernes indhold,
opstår der vanskeligheder. Kirkeinventar er
der ikke noget, der hedder, ej heller f. eks. al
ter som sådan, men altertavler er lige nævnt
under malerkunst. Den konsekvente læser
tænker så på billedhuggerkunst eller bil
ledskærere, men bliver sørgeligt skuffet.
Det er der ikke nogen artikel om. Et opslag
på døbefont fører heller ikke til noget, og en
sådan er end ikke nævnt i artiklen om dåb.
Hvor teologisk og kirkehistorisk denne end
er grebet an, indgår der dog også visse kul
turhistoriske elementer i den, og der henvi
ses til barselskikke.
Denne artikel er ganske grundig, og det er
vel i det hele taget karakteristisk, at de em

ner, der mere eller mindre hører hjemme un
der folkemindevidenskab, ikke er forfordelt i
samme grad som den materielle kultur. I det
omfang, det eksisterende materiale tillader
det, er der også taget hensyn til andre be
folkningsgrupper end landbefolkningen. Her
er sammenfattende artikler om bryllupsskik
ke, begravelsesskikke, festtraditioner, juleog nytårsskikke, fastelavnsskikke, påske
skikke, pinseskikke, majskikke, høstskikke,
optagelsesskikke og arbejdsgilder. Da det er
begrænset, hvad der findes af monografier
over de enkelte arbejdsgilder, har anmelde
ren i al ubeskedenhed undret sig over, at
hans bog om rejsegilde ikke er med i littera
turlisten, der ellers i god overensstemmelse
med, hvad der gælder hele opslagsværket,
er rimeligt vejledende.
Denne anmeldelse har hidtil mest handlet
om, hvad der savnes i værket. Der er imid
lertid god grund til at glæde sig over alt det,
der faktisk er med. Her er mulighed for at få
et hurtigt overblik over utrolig mange emner
af den slags, som historisk arbejdende og
interesserede ustandselig har brug for at
blive orienteret om eller få genopfrisket. Det
drejer sig om historie i ganske vid forstand.
En tilfældig række artikler under bogstavet
F giver en smagsprøve: forsikring, for
strandsret, forstuddannelse, forsvarets ad
ministration, forsvarskommissioner, fort
sættelsesskoler, fosterfordrivelse, fotogra
fier, firmureri, friskoler, frugtavl. Sådan kan
man blive ved, og i de allerfleste tilfælde bli
ver læseren ved slutningen af den enkelte
artikel sat på sporet både til kilderne, utryk
te såvel som trykte, og til den vigtigste litte
ratur om emnet. På dette felt er der sket en
vis ajourføring, så også nyere litteratur ofte
er med, og man er her således kun i mindre
grad generet af værkets umådelig lange
produktionstid.
Det eneste område af faget historie i tra
ditionel forstand, som der helt klart ikke ta
ges sigte på, er naturligt nok den politiske
historie. Ellers er historien en bred ramme,
og det er begrebet kulturhistorie også. Der
er i opslagsværket meget god viden at hen
te om administrationshistorie og forskellige
sider af økonomisk og social historie. Med
hensyn til visse træk af den sociale organi
sation, som f.eks. slægt, familie og hushold,
er man nok ikke fulgt helt med den mere et
nologisk prægede del af den nyere kulturhi

storiske forskning. Stærkest står værket
måske, når det drejer sig om agrarhistorien.
På dette felt inddrages også i nogen grad
tingenes historie, for så vidt som mange
redskaber dog nævnes og bringes i sam
menhæng med arbejdsprocesserne i artik
ler om jordbehandling, høstarbejde og
tærskning. Her kommer man langt ind på
nogle af kulturhistoriens klassiske arbejds
områder, hvilket også i nogen grad gælder,
når man forfølger den videre bearbejdning
af jordbrugets produkter i artikler om brød,
øl og brændevin. For de to sidstes vedkom
mende er synspunktet dog også industri
historisk.
Betegnelsen opslagsværk vil nok forlede
mange til at tro, at de her kan finde små hur
tige forklaringer på ord og begreber, som
man støder på ved historisk arbejde og læs
ning. Det finder man stadig nemmere i den
gamle håndbog. For den ældre tid vil mange
foretrække at gå til Kulturhistorisk Leksikon
for Nordisk Middelalder, hvor det selvfølge
lig ikke er særlig kort besked man får, men
hvor der emnemæssigt er en vældig bred
dækning. Det andet hovedord i titlen på det
nye opslagsværk, kulturhistorisk, må som
påvist også tages med forbehold. Det havde
været en ærlig sag, hvis der klart var angivet
retningslinier for emneafgrænsningen og
for beskæringen af begrebet kulturhistorie.
Nu må man nøjes med at konstatere, at der
nok er tale om et på mange måder nyttigt
værk, men at det på andre områder ikke er
nær så nyttigt, som mange havde håbet og
forventet.
Peter Michelsen

Nord-Nytt. Nordisk tidsskrift for folkelivs
forskning. Nr. 43,1991

Humor, red. af Karin Lofgren, Christian Richette, Per Jarl. 128 s. ISSB 0008-1345.
Kan man skrive alvorligt om humor? Det ly
der paradoksalt, og ens første indskydelse
er måske også at myrde selve ideen med en
kvik bemærkning. Men emnet har kunnet
tiltrække opmærksomhed i over hundrede
år og har fremkaldt vægtige bidrag fra så an
sete navne som filosoffen Henri Bergson,
psykologen Sigmund Freud og forfatteren
Arthur Koestler.
I virkeligheden er problemet humor van
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skeligt og mangfoldigt, hvad enhver kan er
fare ved selviagttagelse: Hvorfor 1er jeg
egentlig? Er latter det samme som glæde?
Skal man skelne mellem humor, komik, iro
ni, satire og måske flere begreber? Selv en
baby på et par måneder kan smile og le, men
hvad sætter den elementære refleks i gang,
1er voksne ad det samme som spædbørn, og
er latter en god ting? Den opliver os og kan
befordre en følelse af fællesskab, men vi véd
jo meget vel, at man indimellem også 1er ad
de sørgeligste og grusomste ting. »Humo
rens skjulte kilde er ikke glæde, men sorg,«
hævder et anonymt citat s. 3, »der findes in
gen humor i Himlen«.
Meget muligt, men des mere findes den
på jorden, og ikke mindst i folkekulturen, så
det er rimeligt nok at NORD-NYTT har ofret
et temanummer på emnet. Redaktionen har
indfanget ni bidrag fra Norge, Sverige og
Finland (resten af os har intet at yde?), og
med undtagelse af Jonas Bergmans om Bellmanvitser og Finn Christen Hansens om en
gammel norsk-dansk skæmtevise bygger de
alle på nyindsamlet stof: Georg Drakos om
Göteborg-vid, Leea Kröger om Kekkonenvitser, Kaija Jäppinen om skæmt på arbejds
pladsen, Monica Frantz Rikken om sko
lebørns historier, Ulla Lipponen om konto
rernes uofficielle kopiering (som man ikke
må kalde Xerox-lore), Ulf Stahre om graffiti
og Ulf Palmenfelt om mandebladenes vittig
hedsspalter.
Fælles for bidragene er, at de er meget
stofnære, og en del af dem når egentlig ikke
videre. Det er også godt nok, vi får et pano
rama over miljøer (og bemærker at en del
vid har svært ved at overskride selv de lave
skandinaviske sproggrænser) og kan bl.a.
more os over, at de lidt grove göteborgske
underklassetyper Karl og Ada er ophav til et
PR-show, hvor pæne lokale kändiser udnævnes til »Årets Kal å Ada« - selvironi og
PR forekommer ikke i samme sfære.
Dybsindige psykologiske og litterære tolk
ninger af humoren skal man ikke lede efter.
Det er folklorister og etnologer der fører or
det, og de går efter det sociokulturelle sam
spil: hvordan børns brug af historier udtryk
ker intern hakkeorden; hvordan skæmt på
arbejdspladsen påvirkes af den almene
samfundsudvikling; hvordan politiske vittig
heder afspejler politisk virkelighed. Særligt
udbytterig fandt jeg Palmenfelts undersø
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gelse, som fokuserer på de bidragydere, der
holder vittighedsspalterne i live, og Lipponens, som fortæller om en af humorens mo
derne former (og i øvrigt overser Else Marie
Kofods udmærkede samling Chefens sekre
tær, Kbh. 1989). Denne kopivirksomhed altså ikke Xerox-lore, firmaet vil ikke have
det - udmærker sig ellers ved at frembyde
alle folklorens traditionelle kendetegn, ano
nymitet, variabilitet osv., men kommunike
res udelukkende i skriftlig form; et kors for
den systematiske tanke.
Dybde giver antologien ikke, men i det
mindste bredde: Man imponeres af humo
rens fortsatte mangfoldighed og vitalitet.
Måske netop fordi dens skjulte kilde ikke er
glæde, men sorg?
Bengt Holbek

Niels-Holger Larsen:
Silderøgerierne ved Hasle

Bornholms Museum, Rønne 1991. 31 s.
ISBN 87-88179-28-1. Kr. 30,-.

I gamle dage, det vil sige indtil først i
1950’erne, var der røgede sild på brødet i de
danske madpakker. De fleste af disse sild
kom fra Bornholm og blev handlet hos
grønt- og fiskehandlere under navnet »røge
de bornholmere«. Senere kom der nye for
mer for pålæg, som var lige parat til at
lægge på brødet. På Bornholm fik røgerier
ne i de samme år mange og kostbare påbud
om fliser og anden hygiejne. Resultatet blev,
at mange lukkede, og den før så blomstren
de lokalindustri sygnede hen. Det gjorde det
traditionelle fiskeri med drivgarn for øvrigt
også, så nutidens røgerier, der lever af salg
til turister, må undertiden købe deres sild
helt fra Nordjylland.
Netop turismen er grundlaget for, at flere
af de gamle røgerier i disse år genåbnes, så
røgen fra det brændende elletræ igen spre
der duft og stemning i de små havnebyer.
Bornholms Museum har i 1990 indrettet en
udstilling i et fredet røgeri i Hasle. Opfølgende har man udsendt en lille instruktiv publi
kation af Niels-Holger Larsen. Indholdet har
tidligere været trykt som artikel i museets
årbog; men hvorfor har man ikke ændret
den gamle paginering?
Det er ellers en pæn lille tryksag. Teksten
dokumenterer sammen med de mange foto

grafier den hektiske aktivitet, der før i tiden
var omkring de små virksomheder med de
fornemt murede skorstene. Forfatteren gør
kort rede for silderøgningens historie. Han
beskriver også de karakteristiske arbejds
processer fra silden modtages til de senere
den samme dag pakkes i trækasser og sen
des på markedet. Men hvorfor drejer det sig
kun om Hasle? Beskrivelsen burde have om
fattet alle de bornholmske kystbyer inklu
sive Gudhjem, hvor man engang i forrige
århundrede var de første til at røge sild i
større skala.
Poul H. Moustgaard

indenfor i Horsens Tugthus hos Jens Niel
sen, der fik hovedet hugget af; snart er man
med til at bygge stationsmesterboliger,
snart snager man lidt i Blichers privatliv,
læser en versificeret ansøgning fra Ambro
sius Stub i Ribe, anlægger veje og meget
mere. Stort og småt er blandet mellem hin
anden. Dog har forfatterne til de fleste histo
rier søgt at markere det perspektiv, der
løfter det enkelte arkivfund ud over det kuri
øse.
Bogen er med andre ord en god reklame
for landsarkiverne og for arkivarernes ar
bejde.
Eske K. Mathiesen

Chr. R. Jansen (red.): Skatkisten

Jens Bruun (red.):
Barselstue og himmelstige

Arkivalier og historier fra landsarkivet. 141
s., ill. Udgiverselskabet ved Landsarkivet for
Nørrejylland. ISBN 87-890-39-15-7.
Kr. 315,-.

»Skatkisten« er titlen på den statelige bog,
hvormed Udgiverselskabet ved Landsarki
vet for Nørrejylland i Viborg den 12. august
1991 fejrede landsarkivets 100 års fødsels
dag. Titlen er valgt af to grunde. For det
første skal landsarkivets arkitekt Hack
Kampmann i sin udformning af bygningen
have ladet sig inspirere af katolske helgen
skrin, som han havde set i Italien, for det an
det kan man roligt kalde landsarkivet med
alle dens arkivalier for en skatkiste.
I bogen har arkivets arkivarer - og det er
Harry Christensen, Ole Degn, Jens Holmgaard, Chr. R. Jansen, Birgit Løgstrup og
Paul G. Ørberg - vist lidt frem af det, man
kan finde i skatkisten. Kan der ikke spores
noget egentligt system i de 66 små histo
rier, så er bogen dog alligevel meget pæda
gogisk. Den kommer nemlig alle de gængse
kilder igennem, og hvert lille stykke munder
omhyggeligt ud i litteraturhenvisninger.
»Skatkisten« er altså først og fremmest en
bog om kilderne, det understreges af de
mange omhyggelige farvefotografier af arki
valier. Og det er en bog, der fortæller, hvad
kilderne kan, når de læses med viden og
følsomhed. Men det er også en bog om det
liv, der afspejler sig i kilderne. Mange af hi
storierne er læseværdige, og de er alle oply
sende. Man kommer vidt omkring i tilværel
sens krinkelkroge. Snart er man på inspek
tion med en toldkrydser, snart kigger man

Samlede digte og salmer af Løjt-degnen
Hans Mikkelsen (1720-1796). Udgivet af Hi
storisk Samfund for Sønderjylland 1991. 219
s., ill. ISBN 87-7406-062-7. Kr. 190,-.

Adskilt af et lille århundrede kan den søn
derjyske litteratur fremvise to muntre, sati
riske og folkekære digtere, nemlig Hans
Mikkelsen (1720-1796) og Nikolaj Andersen
(1862-1919). Begges vers blev særdeles po
pulære, Andersens via Flensborg Avis og
Sprogforeningens Almanak, Mikkelsens via
skillingstryk, afskrivninger og mundtlig tra
dition. Nikolaj Andersens digte og fortællin
ger har længe haft deres udgave, nu har
Hans Mikkelsen også fået sin ved pastor
Jens Bruun i Løjt.
Mikkelsen var degn i Løjt Kirkeby, men
han var født på Løgumkloster-egnen, foræl
drene var fattige, faderen skrædder. Bruuns
udgave har en forløber, nemlig Frederik Fi
schers samling af Mikkelsens digte fra 1860.
Denne havde imidlertid ikke Mikkelsens sal
mer med, ej heller noget tekstkritisk og
kommenterende apparat. Det er morsomt
at se Andersen og Mikkelsen ved siden af
hinanden på reolen. De klæder hinanden,
den fugtige degn og Andersen med sin be
rømte hyldest til kaffepunchen. For resten
kunne der godt laves endnu et bind med
sønderjyske satirer og versfortællinger af
forskellige forfattere. Det var genrer, der tri
vedes godt i Sprogforeningens Almanaks
første årtier.
Selvfølgelig er tiden løbet fra meget i
Hans Mikkelsens digte, tiden løber jo fra
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hvad som helst. Men hvad den ikke er løbet
fra, er den versifikatoriske energi, der er
nedlagt i digtene, lysten til at lege med spro
get, lysten til at fortælle en god historie på
vers. Mikkelsens digte blev for en dels ved
kommende trykt som skillingstryk af Luckanders efterfølger i Haderslev, men Mikkel
sen er langt fra at være kliche-fabrikant.
Han er digter, som elsker at digte og finde
rammende ord for sine iagttagelser og me
ninger, der ikke sjældent havde brod mod
øvrighed af flere slags.
Derfor er tiden ikke løbet helt fra Mikkel
sens digte, for hvad den poetiske energi
formår, det er netop at sætte liv i kludene.
Og liv er der virkelig, stoffet formelig spræl
ler i sit metriske korset og truer sine steder,
ligesom naturen, med at gå over optugtel
sen, hvad naturen vitterlig gør i denne
stump fra »Beviis af levende Exempler at det
er Løgn ...«

Under alle omstændigheder får man i Mik
kelsens digte mange muntre kig ind til bon
delivet på Løjt dengang. Nogle af digtene er
blevet husket længe, f.eks. »Extract af en
heel Søndag-Eftermiddags Landsby-Prædi
ken« og »Den lystige Barselstue«. I »Samtale
imellem Peder Kornpuge og Johan Sax«
blotter Mikkelsen en bidsk hjørnetand, der
blinker mere satirisk end ellers, når han skil
drer storbonden, der i billige tider køber
korn op for at gemme det til dyre tider, når
folk lider nød.
For kulturhistorikere er Mikkelsens dig
te interessante. Et eksempel: I digtet »Bin
debrev«, som Bruun vil frakende Mikkelsen
ophavsretten til uden at angive nogen tvin
gende grund, beklager forfatteren, at han
ikke har et gammelt bindebrev at tage til
model for det, han sidder og skal skrive, og
så beskriver han i forbifarten og på den yn
digste måde et sådant,

Antonius han har en næsten voxen Pige,
Som alt var femten Aar og femten Dage til;
Hun Stakkel tænkte paa at have sig
en Lige,
Hvis nogen Beiler sig hos hende melde vil.

Ak havde jeg kun nu ved Haand
Et gammelt Bindebrev,
Beklippet og belagt med Baand
Som man det fordum skrev;
Hvorefter jeg da ligesaa
Et anden kunde skrive
Om Hjort og Hind og Takker smaa
Om Løv og Græs og Sive.

Og for hun ikke tør saa taabeligen være,
Hvis uformodenlig hun kom i Brudeseng,
Hos Avelskarlen hun begyndte lidt at lære
Om Ægteskabets Værk og sammes
Sammenhæng.
Indtil omsider hun kom til og tog lidt Skade
Paa hendes Jomfrudom, som let og
kunde skee.
Hun om en Vattersot begyndte da at tjade,
Som tog saa hastig til at Hver den
kunde see.

Det ene genrebillede efter det andet ruller
frem. Snart er man i kroen, snart på gaden,
snart i køkkenet, snart i festligt lag, snart i
daglig samtale. Mikkelsens drivkraft var sa
tiren. Men hans satire er, som hos Holberg,
beregnet til at gøre folks dårskaber synlige
uden nødvendigvis at fordømme dem med
en kæmpestor pegefinger. En holbergsk
tone er i øvrigt mærkbar; visse af Mikkel
sens dialoger er som snydt ud af komedie
digterens næse. Og så er det da pudsigt, at
Holberg brugte pseydonymet Hans Mikkel
sen.
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I sin indledning fortæller Jens Bruun om Mik
kelsen, om hans virke som degn, som klog
mand og som landmåler, Mikkelsen var
nemlig ligesom Nikolaj Andersen en mate
matisk begavelse. Og man hører om melo
dierne til digtene, om skillingstryk, om af
skrivninger og optegnelser efter mundtlig
tradition. Det er udmærket, men hvorfor
skal Mikkelsen kaldes et »almuemenneske«
og forsynes med noget så mærkværdigt
som et »almuesind«? Især det sidste lyder
klistret. Hvad menes dermed? Hvis det er
underklasse, Bruun mener, kunne han da
have skrevet det.
Det kunne have været morsomt, hvis
Bruun havde funderet over, hvor Mikkelsen
fik sine inspirationer til satirerne fra? Han
skrev jo i den store satire- og pamflettid,
måske kunne nogle spor trækkes af både lit
teraturhistorisk og politisk art?
Adskillige har i tidens løb arbejdet med
Mikkelsens digte og med at udrede, hvad
der var mere og mindre sandt i historierne

om ham, for han blev en fabel. Den skarpsin
digste af disse forskere var afdøde pastor
Urban Schrøder i Varnæs, en uforglemmelig
blanding af præst og bogorm, der troede på
nisser, i alle tilfælde på sin egen præste
gårdsnisse, og skrev de morsomste breve.
Schrøder fremdrog bl.a. Mikkelsens pietetisk prægede salmer, og disse hører natur
ligvis med i billedet af den gamle digter. Men
det er trods alt det både fugtige og svedne
grin, han vil blive husket for, ikke sine pønitense-tårer.
Eske K. Mathiesen

skenstræde er det, der fører ned til retira
derne ved stranden.
Mange af de gamle navne er tilsyneladen
de opstået ved fejludtaler og forvansknin
ger: Larslejstræde af Laurids Leghs Stræ
de, Skovbogade af Sko-bod-gade og Laven
delstræde af Lasse Vinders Stræde.
Det er en morsom bog, og den er illustre
ret med tegninger fra tiden - af kendte folk
som Klæstrup og Holm, men også fine folk
som Eckersberg, Rørbye og Thurah.
George Nellemann

Københavnsegnen og Lokalarkiverne
Nicolai Severin Sterm:
Residensstaden Kjøbenhavn

Vedbæk, Strandbjergs Forlag, 1991. 48 s.,
rigt ill. ISBN 87-7717-072-5. Kr. 78,-.

Den fulde titel er »Gader, Torve og Pladser
indfor Voldene i Residensstaden Kjøben
havn«, og det, der er tale om, er en beskri
velse af byens lokaliteter omkring 1830.
De er indsamlet af topografen N. S. Stem
og det, der her præsenteres, er uddraget af
hans store værk om København fra 183941, som er en af de sidste beskrivelser af
byen, som den var, før voldene faldt.
Bogen er forsynet med et forord af byhistorikeren Poul Strømstad, som kort og
klart beskriver tiden og byen: En lille ravne
krog i Europa med 120.000 indbyggere, som
vånder sig oven på statsbankerotten i 1813 den døende enevældes by, lukket inde bag
voldene, overbefolket og stinkende og
usund - som fostrer de store kulturperson
ligheder, der gør, at tiden senere bliver kaldt
»Guldalderen«: Thorvaldsen, H. C. Ander
sen, Kierkegaard og J. L. Heiberg - blandt
andre.
De enkelte afsnit om gader og torve re
degør for, hvor de ligger, hvorfor de hedder
som de gør og eventuelt for, hvor langt tilba
ge i tiden, man har belæg for navnet. Selv
om man ikke altid føler sig helt sikker på, at
Sterms forklaringer er korrekte, så får man
dog at vide, hvem Kristen Bernikou var, at
Klareboderne henviser til det nonnekloster,
Skt. Claræ, som lå dér engang, og at Hyskenstræde har sit navn fra de små huse,
»Häuschen«, som tyske købmandskarle
boede i dér - og altså ikke som man plejer at
sige, at de små huse er latriner, og at Hy-

København, LASK, 1990, 32 s., ill.
ISBN 87-87778-03-3. Kr. 30,-.
Denne lille publikation kan bestilles på Balle
rup rådhus, 2750 Ballerup. Det kryptiske for
lagsnavn står for: Lokalhistoriske Arkiver i
Stor-København, og det er disse arkiver, der
her præsenterer sig selv, indledt af en kort
oversigtsartikel om Københavnsegnen gen
nem 800 år skrevet af Jeppe Tønsberg fra
Byhistorisk Samling for Lyngby-Taarbæk
Kommune. Arkiverne præsenterer sig med
en beskrivelse af de lokalhistoriske samlin
gers tilbud til borgerne, ikke bare af lokale
arkivalier, men også, som service for
slægtsforskere, mikrofilm af folketællinger
og kirkebøger, som af gode grunde ikke kan
ligge som originalmateriale ude omkring.
Det er en pæn lille bog - med omløbende
opslagsbillede fra Højbro Plads 1850 (maleri
af Heinrich Hansen). Men det havde været
en god service for borgerne, om man i listen
over de 24 samarbejdende arkiver havde
medtaget deres adresser og åbningstider.
George Nellemann

Per-Olof Johansson: Drømmen om Allerød

Glimt af lokalhistorien. Allerød, Lokalhisto
risk Arkiv & Forening 1991. ISBN 87-8851803-5. Kr. 55,-.

Denne lille samling på små 20 meget velskrevne artikler, er blevet til ved at forfatte
ren, som har været lokal- og kulturhistorisk
medarbejder ved Allerød Posten, har samlet
de bedste sammen.
Det er en broget buket, som dels beskri
ver Allerød, dels placerer kommunen (for
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det er ved at bruge den nye storkommune,
han når så langt omkring) i Danmarkshisto
rien - ja næsten verdenshistorien. Tænk
hvad der har rod i eller relation til - Allerød.
Allerødtiden er en varm periode på små
1000 år midt i den seneste istid - først for al
vor lokaliseret i en lergrav ved et af Allerøds
teglværker, deraf navnet. I Allerød er vort fi
neste fund af bronzelurer gjort; Brudevæltefundet bestående af 3 par. Og en af dem
mangler. Den spores til Eremitagemuseet i
Skt. Petersborg, hvortil den er kommet som
en gave fra kongen til zaren. P.-O. J. sender
sin bror på jagt gennem det sovjetiske kontoriusseri. Og han finder den i en kælder.
Lur-historien følges op med lur-symbolik
ken: lurmærket smør, som bliver noget, der
lyder lige så kvalitetsbetonet som trestjer
net eller tretårnet. Men lurerne i det officiel
le mærke er ikke fra Brudevælte i Allerød
Kommune. Og de er ikke nogen steder fra,
for de har ni æbleskiver på lydpladen, og det
har ingen af dem fra den danske bronzeal
der.
Også i kunsten gør Allerød sig gældende,
som det sted hvor Cobra-gruppen malede
Cobra-loftet, hvor Bjørklund boede mange
år i en skurvogn, hvor Jais Nielsen fik sine
fade og modeller lavet på Lillerød Lervare
fabrik - og det var på Fritz Hansens Møbel
fabrik mange af vore berømte møbelarkitek
ter udfoldede sig: Arne Jacobsen (stolen),
Børge Mogensen, Kaare Klint, Hans J. Weg
ner med mange flere.
Også litterære og politiske personlighe
der har en sådan tilknytning til Allerød Kom
mune, at de kommer med: Harald Herdal
skrev sin roman »En egn af landet« her - ikke
som nøgleroman, men med allerødske kulis
ser. Og en anden Harald med oprørske me
ninger hørte også hjemme her, pastor Ha
rald Søbye, der som præst i LillerødBloustrød provokerede Folkekirken så me
get, at han blev afskediget i 1964. Tyve år
efter inviteres han til at tale på Allerød Ho
vedbibliotek, hvilket Per-Olof Johannson
overværede og refererer - afsluttet med en
»erindringsnovelle« fra et grundlovsmøde i
præstegårdshaven. En fin skildring af et
sådant møde, under hvilket en lille dreng får
en snak med præsten - engang i 1950’erne,
da forfatteren selv var en lille dreng.
Det lokalhistoriske skal ikke refereres her,
men en artikel handler om de svenske kur
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vemageres indvandring til Danmark: Forfat
terens egen familie, som slog sig ned i Lil
lerød og startede en kurvefabrik, der funge
rede indtil 1970, da kurvene endeligt blev
slået ud af plastic-bæreposerne. Her kom
mer en del nyt stof frem, og jeg ved, at P.-O.
J. har et manuskript liggende som måske en
gang bliver publiceret som bog?
Uden at interessere mig for Allerød Kom
mune, har jeg læst den lille artikelsamling
med fornøjelse. Det er gode emner, og han
skriver godt.
George Nellemann

Brandværnsorkestre i Sønderjylland

(Kiers Gaard Productions nr. 4). Kasset
tebånd tilrettelagt af Karsten Biering. Højer
1990. Forhandles fra Amtsgården i Åbenrå.
Kr. 60,-.
De sønderjyske brandværnsorkestre har en
særlig historie. De er udsprunget af de frivil
lige brandværn, der især blev oprettet i åre
ne fra 1880’erne til 1940’erne. Ideen om fri
villige brandværn kom oprindelig fra de tysk
talende områder - hvor den stadig er meget
udbredt - og har f. eks. aldrig vundet indpas
i det øvrige Danmark. I dag har Sønderjyl
land 77 frivillige brandværn med 1800 med
lemmer, og tæt knyttet til dette miljø findes
13 brandværnsorkestre.
Det er nu ikke sådan, at det nødvendigvis
er brandmændene, der spiller - for hvem
har i vore dage tid til både at være aktiv
brandmand og aktiv musiker ved siden af sit
»normale« job? Orkestrene rekrutteres
bredt, men fungerer som sagt stadig som en
integreret del af brandværnene: De modta
ger økonomisk støtte fra værnene, og de
optræder til stævner, fester, går i spidsen
for optog, indleder forårs- og efterårsøvel
serne, og spiller til medlemmernes runde
fødselsdage, sølv- og guldbryllupper m.m.
Det er lektor Karsten Biering fra Køben
havns Univeristet, der kort skitserer denne
folkelige bevægelses historie i indstikket til
kassettebåndet med brandværnsorkestre
nes musik. Biering har som folklorist inter
esseret sig specielt for Sønderjylland, bl.a.
som deltager i »Det sønderjyske teglværks
projekt«, og han har tidligere viet musikken
sin interesse med udgivelse af kassette
bånd om »C. Jensen og hans sønderjyske

spillemænd« (1979), »Hans Schmidt og de
sønderjyske sange« (1980) og »Danske fæl
lessange« (1989).
Det er altid et problem at formidle brugs
musik i rent lydlig form. Musik, der er tæt
knyttet til en konkret funktion og en bestemt
gruppe mennesker, er svær at omplante til
lyttesituationen hjemme i dagligstuen foran
stereoanlægget. Lige så morsomt, det er at
være på stedet, når brandværnsorkestret
spiller til byfesten, lige så dødssygt kan det
være at sidde derhjemme og lytte til en
båndoptagelse af den samme situation. Kar
sten Biering har - i øvrigt på alle fire kasset
tebånd - løst dette klassiske dilemma ved at
lade musikerne optræde ved en koncert
med et lokalt publikum. I det foreliggende
tilfælde er det primært optagelser med fire
brandværnsorkestre fra en koncert på kul
turinstitutionen Kiers Gaard i Højer i sep
tember 1990. Producer og tekniker er fra
Danmarks Radio i Aabenraa.
Musikken er messingsuppe, dvs. orke
strene består udelukkende af messingblæ
sere og slagtøj ligesom de militærorkestre,
der historisk har været deres forbilleder. Re
pertoiret spænder vidt i vore dage: Danske
honnørmarcher, folkevisearrangementer,
tyske marcher og polkaer, valse, potpourrier
og ældre og nyere amerikansk populærmu
sik. Fra Lumbye til cha-cha-cha! Som rosi
nen i pølseenden optræder et par af Bierings egne optagelser fra 1982: »Snart da
ges det brødre« med Egernsundorkestret
samt tre hornsignaler, der tidligere blev
brugt ved slukningsarbejdet.
Båndet illustrerer som sagt fire orkestre fra det dygtige Aabenraa-orkester, der
åbenbart orienterer sig mod moderne ame
rikansk jazz/populærmusik a la tv-krimier,
og til Skodborg-orkestret, der holder sig til
mere traditionelle, knap så svære arrange
menter. Det næsten surrealistiske arrange
ment af »Mads Doss«-melodien, som Aa
ben raa-orkestret spiller, viser, hvorvidt man
morer sig med at arrangere kulturarven i
sådanne orkestre. Man skal ikke tro, at man
ikke kan blive overrasket over musikken i
disse orkestre, det viser også Tinglev-orkestrets udgave af »Mester Jacob« - der med
sine uformidlede toneartsryk, der aldrig når
hjem i udgangstonearten (Es-F-G-F), ville
det have glædet Mahler og Charles Ives.
Båndet har nok størst interesse for søn

derjyder - alle dem, der kender orkestrene
eller kender nogen, der kender nogen, der
engang selv har spillet med. Der er ikke gjort
noget for at gøre udgivelsen direkte brugbar
for musikundervisere, det havde ellers nok
været en mulighed. Og så havde det været
sjovt at få belyst, ikke bare disse orkestres
særpræg, men også ligheden med orkestre i
resten af landet. I københavns Kommune,
hvor anmelderen bor, findes der blandt
mange andre: Københavns brandvæsens
orkester, Københavns politiorkester, Ho
vedstadens Trafikselskabs orkester, Post
væsenets orkester og NESA’s orkester.
Deres funktion ligner i virkeligheden temme
lig meget de sønderjyske orkestres.
Folklorister er kun sjældent interesseret i
foreningstraditioner. Bierings fire kasset
tebånd er en undtagelse. Disse upræntentiøse, sympatiske udgivelser minder os om,
at hele dette amatørmusikliv nok kunne for
tjene engang at blive genstand for en nøjere
undersøgelse.
Jens Henrik Koudal

Børnekultur i øjenhøjde

Ni synspunkter fra Udvalget for dansk børnefolklore. København. Foreningen Dan
marks Folkeminder, 1989. 78 s., rigt ill. ISBN
87-87897-90-3. Kr. 120,- (medlemspris: Kr.
60,-).
Udvalget for dansk børnefolklore er en ef
terhånden gammel forening af fagpersoner,
som interesserer sig for »traditionsbåret
børnekultur« ud fra forskellige synsvinkler.
Udvalget har ikke været synderligt fremme i
offentlighedens søgelys, og derfor har man
valgt at lade dets medlemmer præsentere
deres synspunkter på børnekultur i denne
lille bog.
Det har resulteret i ni små interessante
indlæg om børn og deres kultur. Børnekultur
i øjenhøjde er en vovet titel. Det er vanske
ligt at studere børnekultur i øjenhøjde - især
for voksne - hvilket mange af indlæggene i
denne bog vidner om. Børn er sjove og
spændende mennesker, og en del af syns
punkterne afspejler en dejlig fascination af
børns verden og udtryksformer, set med
voksenøjne. Men hvorfor er børnekultur
egentlig så interessant for voksne? Hvad
skal vi studere den for? Bogens forord be-
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svarer ikke disse spørgsmål, måske fordi
forfatterne er uenige om svarene? Kun en
kelte af forfatterne giver overhovedet et
svar. Psykologen Hans Vejleskov mener, at
studiet af børnefolklore har et opdragende
moment i sig.
- Det er voksne, som står for opdragelse
og bestemmer, hvordan den udformes.
Flere af bidragyderne giver udtryk for, at
børn, i modsætning til voksne, stadig fast
holder en tradition i leg og andre folkloristi
ske udtryksformer; altså en forbindelse til
vores »nationale børnekulturarv«. Desværre
er også den traditionelle børnekultur ved at
blive ødelagt af eklektronikalderen og andre
moderne fortræffeligheder, men dette kan
afhjælpes ved at studere og opretholde tra
ditionelle børnelege og -skikke.
- Det er de voksne, som er interesserede i
at fastholde vores nationale kulturarv.
Eske K. Mathiesen og lørn Piø mener, at
det er på tide at undersøge, hvad børnefolkloren overhovedet betyder for børn selv og
deres dagligdag. Men samtidig definerer de
to folklorister børn som »mennesker, der
endnu ikke er blevet voksne«, og formålet
med børnekulturstudier må dermed forstås
som et »baggrundsstudie« for voksnes ad
færd. »Det er vigtigt at studere denne folklo
re, fordi det er vigtigt at se, hvordan voksne
mennesker bliver til ...« skriver Mathiesen
og Piø.
Hvilken »øjenhøjde« har vi her?
Det mest vellykkede synspunkt kommer
fra Flemming Mouritsen fra BUKS (Center
for Børne- og Ungdomskulturstudier). Han
betrgter legen som et fænomen, der i vort
samfund ikke kun er taget fra børn, men
også fra voksne, og måske netop fordi han
involverer de voksne - sin egen tilhørsgrup
pe - bliver indlægget så ærligt og netop i
»øjenhøjde«.
Det giver god mening med et »Udvalg for
dansk børnefolklore«, og bogens ide er vel
ment, men der er forskel på at studere
børnekultur og børnekultur i »øjenhøjde«.
Hvor blev børnenes egen synsvinkel på ver
den og dennes betydning egentlig af? Børns
tegninger lovprises i et indlæg af Vibeke Stybe, og de 40 søde illustrationer er lavet af Ib Spang Olsen.
Anne Leonora Blaakilde
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Thorkild Kjærgaard: Den danske Revolu
tion 1500-1800. En økohistorisk tolkning

Ålborg, Gyldendal, 1991. 441s„ III. ISBN 8700-04845-3. Kr. 268,-.

Straks nogle få ord om bogens titel. Den er
nemlig på et punkt ikke helt heldig. Det dre
jer sig om brugen af ordet »revolution«. Det
er ikke noget, der kan vare 300 år. For an
melderen - og nok så vigtigt også for Ord
bog over det danske Sprog - indeholder be
grebet revolution et vist element af pludse
lighed, altså en hurtig omvæltning, en total
forandring gennemført på forholdsvis kort
tid. Noget tilsvarende gælder i øvrigt det i
bogen meget benyttede ord »krise«. Det er
heller ikke noget, der efter almindelig sprog
brug kan strække sig over flere hundrede
år.
Titlen ses ikke blot på titelbladet, men na
turligvis også på omslaget. Det prydes ellers
af en farvegengivelse af C. L. F. Messmanns
billede fra o. 1850 af staden København i det
fjerne og nogle af Valbys landbrugsområder
i forgrunden. Ude til højre nærmer et damp
tog sig byen, H. C. Andersens »dampdrage« i
den citerede sang fra 1860. Billedet er fra en
senere tid, end det ifølge titlen drejer sig
om. Der er sandynligvis tænkt en del over
brugen af dette billede, men hvor velvalgt
det er, kan måske diskuteres, medmindre
det grønne i forgrunden menes at være
kløver. I så fald illustreres her, hvad man kan
kalde en »ledende tanke« hos forfatteren.
Her refereres til det A. D. Jørgensen-citat,
der som et motto er anført forneden i kolofo
nen, om »vejen til... historisk forfatterarbej
de: først at finde ... en ledende eller forkla
rende tanke ... i en tidsalder, i en række
tildragelser osv. Uden en sådan tanke er det
hele forvirring ...«. Det kan forstås som det
krav om teser, der før i tiden spillede en så
stor rolle i forbindelse med afhandlinger, der
som her skulle begrunde en doktorgrad ved
Københavns Universitet. Teser er der nok af,
spredt i hele bogen, men ellers er den ingen
lunde bygget op som en normal doktoraf
handling. Omfang og lærdom er der dog til
syneladende ikke noget i vejen med: 234
sider hovedtekst, resten af bogen (207 si
der) noter, bilag, litteraturliste m.v., herun
der 67 sider bilag om domesticeret kløver i
Danmark 1749-1805.
Dette sidste er det felt, hvor der i højeste

grad er foregået en omfattende udnyttelse
af et arkivalsk kildemateriale, idet samtlige
tilgængelige godsarkiver for kongeriget er
gennemgået med henblik på dyrkning af
kløver, hvortil kommer oplysninger vedrø
rende Landhusholdningsselskabets præ
mieuddelinger samt oplysninger i samtidens
trykte landøkonomiske litteratur. Ellers er
det karakteristisk for bogen, at forfatteren
forsøger at overskue et kæmpestort stof, og
så er det naturligvis umuligt på hvert enkelt
område at gå i dybden. Det kan føre til, at
der henvises til registre i stedet for enkelte
sager. Ordet overfladiskhed er der dog vist
ikke nogen grund til at bruge, tværtimod er
det beundringsværdigt, så sikkert også
mange detaljer synes at være opfattet i for
bindelse med det store overblik. Frem
gangsmåden kan måske betragtes som en
parallel til arkæologernes maskinelle afdæk
ning af store flader, som ikke er til hindring
for, at man på udsøgte steder kan bruge fi
nere metoder.
Det, der gives overblik over, omfatter næ
sten hele den danske landbohistorie, og
som bogens undertitel antyder, betragtes
det som et hovedsigte at påvise sammen
hænge. Ofte drejer det sig om vidtrækkende
tolkninger og teorier om årsagsforhold, un
dertiden baseret på en slags systematisk
bagklogskab, hvormed man ud fra moderne
tankegange og delvis globale problemstillin
ger søger at belyse fortidens tilstande og
drivkræfterne bag deres gradvise ændrin
ger. Man mærker, at forfatteren kan lide at
stille problemerne skarpt op, og at han ikke
har noget imod at mene noget helt andet
end de forgængere, hvis værker hans bog i
høj grad er baseret på.
I første del præsenteres Danmark 15001750 som et land i økologisk krise. Befolk
ningstilvæksten i sig selv anses for bekym
ringsvækkende, ligeledes væksten i det
statslige forbrug. Det konstateres, at skove
ne forsvinder, sandflugten breder sig, og at
grundvandet står højt. Hertil kommer, at
landbrugsjorden udpines, især i form af for
lille tilførsel af kvælstof. Blandt ulykkerne
nævnes også kvægpesten i 1740’erne.
Denne skildring er optakten til bogen,
som herefter handler om, hvordan man
søgte at rette op på disse forhold, og hvilke
følger det fik. Bogens anden del skildrer de
foranstaltninger, der tjente til bekæmpelse

af de truende farer. Hele denne del af bogen
kaldes »Den økologiske revolution«.
Det første afsnit af denne anden del hedÖer »Den grønne revolution«. Her gen
nemgås sandflugtsbekæmpelsen,
ikke
mindst i Tisvilde-området, hvor man alle
rede 1738 rejste et monument for den frem
ragende indsats. Der blev også indvundet
nyt land, f.eks. ved Gyllingnæs. Et kapitel
handler om kontrol med grundvandstanden,
dvs. først og fremmest om grøftegravning.
Formålet var afvanding, men hist og her er
der vidnesbyrd om det modsatte, nemlig
overrisling med henblik på engvanding.
Også forsuringsproblemer drøftes, og det
gennemgås, hvordan mergling tog sin be
gyndelse i 1730’erne og efterhånden fik et
enormt omfang med et næsten ufatteligt
forbrug af arbejdskraft som grundlag. Her
efter behandles tilførsel af plantenæringsstofferved bedre udnyttelse af eksisterende
ressourcer. Det drejer sig om gødning, her
under formering af den med forskellig slags
tørv og lign., samt nyttiggørelse af bybefolk
ningens latrin på de nærmestliggende land
distrikters marker. Også brug af tang som
gødning på marken bliver kort omtalt.
Kapitlet om kvælstof fra atmosfæren er
trods sit korte omfang et af bogens tyngde
punkter. Det er gammel viden, at planter af
ærteblomstfamilien virker jordforbedrende.
Forfatteren viser nu, hvordan dyrkningen af
kløver har bredt sig i Danmark i 1700-årene.
Oplysningerne i det tidligere nævnte bilag
vedrørende omtale af kløver i godsarkiverne
anskueliggøres ved hjælp af udbredelses
kort, der i tidens løb bliver mere og mere
grønne, især på Fyn, men også i den sjæl
landske øgruppe og til en vis grad i Østjyl
land. Herefter er der ingen, der vil bestride,
at man har dyrket kløver i store dele af lan
det, men herfra til det faktiske postulat om
kløver som al fremskridts moder, er der
måske nok et spring.
Efter denne »grønne revolution« kommer
et afsnit, der kaldes energi- og råstofrevolu
tionen. Det handler ikke mindst om mangel
på træ. Man sparer på bygningstømmer og
brændsel, indfører mere økonomiske ovnty
per, men fryser alligevel. Rundt om marker
ne kommer stengærder i stedet for flettede
hegn. Man nøjes dog ikke med passivt at
spare, men søger aktivt at forøge produktio
nen af energi og råstoffer. Det gælder sko
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vene, som man alvorligt arbejder på at for
bedre gennem anden halvdel af 1700-årene.
Også tørvemosen omtales, ligesom yderst
kortfattet vand- og vindkraft. Mere gøreS
der ud af anvendelsen af træsubstitutter,
f.eks. ved øget brug afjern i vogne og plove.
Stenkul kommer i løbet af 1700-årene til at
spille en større rolle. I sammenhæng med
spørgsmålet om brændsel af forskellig art
interesserer forfatteren sig for den skjulte
energiimport i form af den energi, der var
bundet i importerede råstoffer som jern,
glas og salt.
Bogens tredje del hedder »Det nye Dan
mark«. Vi er nu nået til at skulle konstatere
følgerne af det, forfatteren kalder den
grønne revolution. »Efter en lang periode
præget af økologisk nedbrydning grønne
des landet«. Han bliver helt lyrisk, når han
skal skildre, hvor dejligt her var. Der findes
støtte i den senromantiske digtekunst. »Se,
det summer af sol over engen«, giver med
sin næste linie, »honningbien vil fylde sin
kurv«, anledning til en ekskurs over umulig
heden af at dyrke kløver, hvis der ikke er
bier, sådan som det viste sig på New Zea
land. Der må skelnes mellem det øst- og det
vestvendte Danmark, for »i Vest- og Midtjyl
land og dele af Nordjylland slog de nye tider
ikke rigtig igennem«. Som følgevirkninger af
de grundlæggende store forandringer skil
dres nu en række forhold med hensyn til ar
bejdsbyrde og social struktur. Det gen
nemgås, hvordan »en forlængelse af ar
bejdsugen lå i tiden som en makroøkono
misk nødvendighed«. Ved behandlingen af
det faldende marginaludbytte og ændringer
i den sociale struktur 1500-1800 er et af de
væsentlige spørgsmål, hvordan faldet i le
vestandard fordeltes mellem de enkelte
samfundsgrupper og mellem de enkelte
komponenter, hvoraf levestandarden er
sammensat. Sluttelig fik man fra 1700-årenes midte en stærk gårdmandsklasse. Her
henvises til Skrubbeltrangs påvisning af fa
miliefæstets betydning, og det hele ender
med en skildring af såkaldt overdådighed
blandt tedrikkende bønder i slutningen af
århundredet. Alt er dog ikke idyl, for i et ka
pitel, der hedder Sygdomspanorama, for
tælles, hvordan man her i landet efterhån
den kom fri af pest, malaria og kopper, mens
til gengæld tuberkulosen blev 1800-årenes
store plage.
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Et afsluttende kapitel i denne del af bogen
hedder kort og godt »Magt«. Her gennem
gås visse hovedlinier i dansk politisk historie
og administrationshistorie i perioden 15001800, og det trækkes frem, hvilke forudsæt
ninger for magtkampenes styrkefordeling,
der kan siges at være mere eller mindre
afledt af de store forandringer, som er skil
dret i de foregående dele af bogen. En af for
fatterens ledende tanker, som han tidligere
har været inde på, kommer i øvrigt også
frem i denne sammenhæng, nemlig betyd
ningen af bogtrykkerkunsten som masse
kommunikationsmiddel.
I bogens to sidste og korte dele, nemlig
fjerde del »Drivkræfter bag den danske revo
lution 1500-1800«, og femte del »Arven«,
fremsættes ikke ligefrem en konklusion,
men snarere, hvad man kan kalde afrundede
betragtninger. Det er her, vi får at vide, at
undersøgelsen ikke kan bekræfte den ellers
»dominerende opfattelse i dansk historie
skrivning, at landboreformerne var det store
vendepunkt i vort lands historie«. Det fast
slås, at landboreformerne først dukker op
»sent i forløbet, både kronologisk og analy
tisk-systematisk, fordi de er et resultat af
den økologiske revolution og ikke dens år
sag«. Efter forfatterens mening »er der in
gen påviselig positiv sammenhæng mellem
fremadrettede foranstaltninger som vand
standsregulering og indførelse af kløver på
den ene side og den gennem landborefor
merne tilvejebragte orden i landbrugets or
ganisation på den anden side«. Heri er der
for så vidt ikke noget nyt, idet man længe
har kendt til de nævnte og andre fremskridt
lang tid før reformerne. Men en ledende tan
ke bliver her til en holdning, der lidt senere
udtrykkes forstærket: »Set fra en økonomisk-landbrugsmæssig sysnvinkel har land
boreformerne været en møllesten om hal
sen på det danske samfund i 200 år«. Også
den udvikling af det liberale demokratiske
samfund, som foregik i løbet af 1800-årene,
henregner forfatteren mere eller mindre til
arven efter, hvad han kalder den danske re
volution. Den økologiske del af arven er det
20. århundredes økologiske krise.
Som det skulle være fremgået af det fo
regående, har Thorkild Kjærgaard skrevet
en bog, der er fuld af synspunkter og sam
menstillinger. De er langtfra alle nye, ej hel
lervel altid tilstrækkelig underbyggede. Ofte

er virkeligheden mere kompliceret, end nâr
den som her skildres med en vis pædago
gisk forenkling. Forfatteren betegner selv
»den danske revolution« 1500-1800 som en
kaotisk proces. Men det er en fascinerende
bog, velskrevet og vidtspændende, og den
konsekvent gennemførte syntese virker in
spirerende og forfriskende.
Peter Michelsen

Mette Müller (red.): Mandolinen i Danmark

Katalog i tilknytning til »en udstilling om in
strumentets byggere, brugere og betyd
ning«. Musikhistorisk Museum og Carl Clau
dius’ Samling. København 1991. 80 s., ill.
ISBN 87-88422-52-6. Kr. 50,-.

Meget museumsarbejde - herunder også
forskning - får som sit udadvendte, synlige
resultat først og fremmest en udstilling. Når
udstillingen er taget ned, er der kataloget til
bage, og sådan nogle er meget forskellige.
Det foreliggende kan fungere selvstændigt.
Mandolinen er i dag et »skjult« instru
ment. De fleste ved nogenlunde, hvordan in
strumentet ser ud, men det kendes kun rig
tigt af de kredse, som er aktivt udøvende på
det, og det har altid primært været amatø
rer. Selv om instrumentet har en meget lang
historie, der går tilbage til o. 1500, har både
instrumentet og dets repertoire været me
get lidt udforsket. I 1980’erne er billedet
vendt, og kronen på værket er James Tyler
og Paul Sparks bog fra 1989: »The early
mandolin«, der samler de nye internationale
forskningsresultater i en overskuelig og let
læst form.
Udstillingen og kataloget er resultatet af
et projekt, som har løbet gennem flere år på
Musikhistorisk Museum. Her har musikere
og andre, der har været tilknyttet museet i
afgrænsede perioder, gennemgået publika
tioner, lydmateriale, musikinstrumenter,
værktøj, forskelligt arkivmateriale og lavet
interviews. Hele arbejdet er udtryk for et
team-work. Museumsdirektør Mette Müller
er ansvarlig for kataloget, og hun nævner 15
personer, der har bidraget til bog og udstil
ling. Desuden har en musikamatør skrevet
et kapitel om sit mandolinorkester i katalo
get.
Kataloget redegør for instrumentets for

virrede terminologi i ældre tid og inddeler
mandolinens udviklingshistorie i tre hoved
grupper af instrumenter: 1600-tallets lutfor
mede mandolin; den i dag mest kendte form
skabt o. 1740; samt nogle nyere former som
den flade »cisterform« og »banjomandoli
nen«. Men mest plads optager den histori
ske oversigt (s. 15-69). Instrumentet havde
i Europa en storhedstid i 1600- og 1700tallet, hvorfra der dog ikke er så mange spor
i Danmark. I 1800-tallet forsvandt det i
kunstmusikken, og blev herhjemme kun dyr
ket i små kredse af malere, musikere og an
dre kunstnere (som et led i Italiens-begejstringen). Omkring 1900 indtrådte et vende
punkt, idet instrumentet fra nu bevidst blev
dyrket af bl.a. Frelsens hær og arbejder
bevægelsen. Da socialdemokraten, tapet
serer og fagforeningsformand Simon Julius
Petersen i 1907 dannede »Københavns
Mandolinklub« som det første mandolinor
kester i arbejderbevægelsen, var det udtryk
for en helt ny ensembleform uden rod i forti
den: Mandolin-kvartetten, hvor man spille
de flere på hver stemme. De elevorkstre,
som bl.a. Danmarks første kvindelige diri
gent, hans datter, Frida Petersen, ledede fra
1916, blev efterhånden fuldt udbyggede or
kestre. Socialdemokrater så endnu i 1920’erne instrumentet som et led i en ny musik
kultur, der skulle erstatte den borgerlige.
Nogle medlemmer erindrer et sæt af uskrevne leveregler. Én var »Du må ikke gå
med flip, navnlig ikke »stiv«, og en anden
var: »Du skal ikke lytte til hornmusik. Det
skal være strenge.«
I det 20. århundrede har instrumentet fået
sin renæssance, både i forskellige bevægel
ser og foreninger, under »folk-bølgen« og
endda i den rytmiske musik. Det sidste bely
ses i en lille oversigt af Lars Bo Enselmann.
Kvartermester Oluf Larsen giver en levende
og informativ skildring af Brønhøj-Husum
mandolinorkesters historie fra 1955 til 1970
(s. 53-63). Endelig rummer kataloget over
sigter over: De 66 udstillede instrumenter,
instrumentbyggere, forhandlere, ca. 150 or
kestre 1900-1989 (ved Helle Rosenørn)
samt noter og litteraturliste.
Kataloget samler mange spredte oplys
ninger om mandolinen og dens brug her i
landet. Meget kan suppleres, meget kan
studeres grundigere, men nu er det for
første gang muligt på skrift - og gennem
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museets registreringer, der er tilgængelige
for interesserede - at fâ et indtryk af instru
mentets historie i Danmark.
Jens Henrik Koudal

Jørgen Gleerup: Opbrudskultur

Odense Univeristetsforlag 1991.110 s. ISBN
87-7492-791-4. Kr. 120,-.
Emnet for denne bog er det kulturelle op
brud i hverdagslivet, der ifølge forfatteren er
sket i løbet af de sidste tre årtier. De forskel
lige befolkningsgruppers kulturformer er
brudt op, og kulturen er dermed ikke længe
re givet; man skal selv skabe og erobre sig
en kultur.
Forfatteren opererer med tre forskellige
faser i udviklingen fra 1945 til i dag:
1. Landbrugs- og håndværkersamfundet
frem til slutningen af 1950’erne, hvor der
herskede en relativ stor kulturel stabilitet.
2. Industrisamfundet fra begyndelsen af
1960’erne, hvor den økonomiske og teknolo
giske udvikling forårsagede et kulturelt op
brud, som blev delvis opfanget og afbødet
gennem den statslige fordelingspolitik, der
skabte rammerne for velfærdssamfundet.
3. Informations- eller kommunikations
samfundet fra 1980’ernes begyndelse, hvor
den økonomiske nedtur betød, at den cen
trale styring måtte opgives, således at op
brudskulturen fik frit løb.
Forfatteren gennemgår forskellige sam
fundsområder (lokalområdet, skolen/kulturudviklingen og arbejdspladsen) for at vise,
hvordan det kulturelle opbrud her har givet
sig udslag i de forskellige faser. Over halv
delen af bogen er helliget kulturen på ar
bejdspladsen, som forfatteren deler op i fire
faser: 1. Iværksætterkulturen; 2. Den meka
niske kultur; 3. Opbrudskulturen og 4. Den
dynamiske eller samstemte kultur.
De fire faser svarer stort set til udviklings
faserne i samfundet, da forfatteren tegner
konturerne af en kommende fjerde fase,
hvor vi skal lære at styre ved kultur, dvs. ved
praktiserede værdier og holdninger: »Kultu
ren er blevet et fundamentalt eksistens
spørgsmål, som der uafladeligt må arbejdes
med, og det gør man bedst ved til stadighed
at sætte dens kvalitet under samtale« (s.
103).
Når forfatteren i bogens sidste afsnit i
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overskriften spørger »Kan vi styre ved kul
tur?«, må modspørgsmålet blive: Kan vi sty
re kultur? Og hvis kultur er det, vi skal
styre?
Forfatteren henviser med baggrund i
postmodernismen til, at »historiens store
fortællinger« er brudt sammen. Men samti
dig virker det, som om han selv søger at op
bygge en ny stor historie om samfundets
udvikling. Eksistensen af flere kulturer på én
gang ses som en overgangs- eller undtagel
sestilstand på vej mod det kulturstyrede
samfund:
»Med de fire organisationskulturer (...)
spændes der over tre samfundskulturelle
epoker (...) Det lille Danmark har siden
1960’erne haft alle kulturer repræsenteret
samtidigt. Det er derfor ikke mærkeligt, at vi
kulturelt, politisk og ideologisk indimellem
har været rigeligt desorienterede (s. 48).
Forfatteren bygger på de erfaringer, han
har fået gennem sin 5-årige ansættelse på
»Center for Kulturstudier, Medier og For
midling« på Odense Universitet, hvor han si
deløbende har arbejdet som kulturkonsu
lent i Fyns Amt og som virksomhedskonsu
lent. Bortset fra henvisninger til mere over
ordnet litteratur, der har været inspirations
kilder, er der ikke i selve fremstillingen hen
visninger til teoretisk eller empirisk materia
le, bortset fra enkelte citater af unge forfat
tere, der skal illustrere de unges oplevelse
af opbrudskulturen.
Forfatterens metode er i hans egen frem
stilling at parallelisere og modstille kultur
træk for at vise, hvordan den overordnede
samfundsmæssige udvikling præger og for
vandler familie, lokalområde, offentlige in
stitutioner og private virksomheder, og
hvordan de hver især forsøger at forvalte
opbruddets udfordringer. Et hyppigt ord
brugt i denne forbindelse er, at noget afspej
les, som i dette eksempel om skolen:
»Man skal bruge karaktererne i det videre
system. At det ofte er denne mekanisme,
der driver værket, ser vi afspejlet i det for
hold, at drengene i folkeskolen først vågner
til dåd i de øverste klasser, hvor skoleudbyt
tet skal måles på karakterernes betydning
for fremtidsmulighederne. Her sakker så til
gengæld store dele af pigegruppen agterud,
da de ikke i samme grad som drengene er
styret af sekundære uddannelsesambitio
ner.« (s. 36f.).

Bogen rummer en del lignende generali
serende påstande som f.eks. denne: »... at
sportslivet gennem elitedyrkelse efterhån
den skaber lige så mange sociale proble
mer, som det løser« (s. 43).
Bogen er en mellemting mellem en debat
bog med hurtige, provokerende påstande
og et seriøst bidrag til forståelse af udviklin
gen i 1990’erne. Bogen tager fat i nogle
væsentlige spørgsmål, der er »oppe i tiden«,
men læseren står ikke teoretisk eller empi
risk væsentlig bedre rustet efter endt læs
ning.
Bogen er velskrevet og med sammenfat
ninger efter hvert afsnit.
Mette Guld berg

derne har været helt på det rene med, at de
udførte et arbejde, som var af afgørende be
tydning for samfundet. Nedlagde de arbej
det, gik hjulene hurtigt i stå.
Denne selvbevidsthed udmøntedes også i
deres politiske arbejde. Mange husker sik
kert, hvordan havnearbejderne gang på
gang nægtede at losse skibe, når disse
medførte varer fra apartheidens Sydafrika.
Nu har arbejdet på havnen helt ændret
karakter, og havnearbejdere i den gammel
dags forstand findes ikke mere. Denne ud
mærkede bog er på bedste vis med til at
fastholde erindringen om en markant arbej
dergruppe og dens indsats.
Eske K. Mathiesen

16 tons, dagens akkord

- en antologi om havnearbejdernes vilkår i
Københavns Havn 1880-1990. Redigeret af
Anette Vasström og Poul Erik Balle Varmo
se. 69 s., rigt ill. Udgivet af Arbejdermuseet
1991. kr. 50,-.

»16 tons, dagens akkord« er titlen på en
fortræffelig antologi om havnearbejdernes
vilkår i Københavns Havn 1880-1990. Den
er redigeret af Anette Vasström og Poul Erik
Balle Varmose.
De to har grebet emnet meget pædago
gisk an, bl.a. ved at aftrykke forskellige kil
der - avisartikler, erindringer, breve, skønlit
teratur, tegninger, masser af fotografier
med mere - og ved at kommentere tekster
ne og billederne kort og godt.
løvrigt har bogen meget med. Den beskri
ver miljøet, arbejdspladsen med de daglige
mønstringer, arbejdskraftens rekruttering,
selve sliddet med de forskellige varer, kon
flikterne, arbejdsulykkerne som der var
mange af, og bogen prøver i det hele taget
at fastholde det særlige ved dette arbejde,
dets blanding af knokleri og relativt frit liv.
Der er mange fine bidrag i bogen at glæde
sig over: Fredslund-Andersens gode foto
grafier, Mogens Klitgårds forårsfriske pro
sa-lyrik fra havnen, John Nehms sjove histo
rie om Aborten og Knallerten, Henning
Damgård-Sørensens tegnede reportageop
slag fra Land og Folk, de velvalgte erin
dringsstumper og meget andet.
Der romantiseres ikke i bogen, men der ly
ser en fagstolthed ud af den. Havnearbej

Gerda Petri (red.): Køkkenet

Danmarks største arbejdsplads. Ølgod
Museum 1991. 60 s. ISBN 87-983110-1-8.
Kr. 80,-.
Denne kulturhistoriske oversigt har tilknyt
ning til jubilæumsåret for et firma med
køkkeninventar som speciale, siden 1966 i
Ølgod.
I bogen er funktioner til madlavning o.a.,
etik og elementer, blevet delt ud til informa
tioner fra forskellige forfattere, med emner
fra oldtid til fremtid. Redaktøren Gerda Petri
har lagt op til både faglig og populær fornø
jelse.
Bi Skaarup begynder med tanker over,
hvorfor mad til mennesker overhovedet skal
tillaves, altså mørnes før fordøjelse. Fra
stenalderens ild kommer vi frem til egentlige
køkkener, som de på nordisk grund kan
anes i klostre siden 1100-tallet. Og nok en
gang er vi på fastere grund via Glimmingehus.
Med Else-Marie Boyhus følger vi skor
stenens udbredelse, til den ender med af
lukning og rør til brændekomfuret. Et kvin
dearbejde var og blev det, bortset fra de fine
husholdninger med mandlige, professionel
le kokke. Daglig madlavning indebar at be
regne forråd, nok at tage af, efter efterårs
slagtninger med mad i saltlage og til røgning
- hvor skorstenen jo var et uundværligt
køkkenelement til ophængningen.
Så kom for landboerne andelstiden, med
velstand til nye vaner - og i byerne flere for
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retninger. Mange sporskifter tages i be
tragtning, så bogen bliver mere end en over
sigt over kokkeners opkomst og udviklinger.
Med Birgit Vorre ind i vort århundrede,
med primus, gas og el - og en mørning af
kønsroller, så mænds holdning til køkkenar
bejde kunne blive mere end spørgsmålet:
Hvad skal vi ha’ til middag?
Blandt nyhederne er farver i køkkener, og
fra 1930’erne funktionalismens ideer.
De faglige vinkler får flere kodeord med
Lykke Lafarque Pedersen om visioner fra
1950’erne. Med inspiration fra industriens
rationaliseringer skulle også husarbejde
gerne overstås hurtigt.
Jubilaren HTH Køkkener A/S og tankerne
om materialer og præfabrikeret massepro
duktion er gennemgået af Mette Guldberg.
Historien om at den store virksomhed star
tede i et hønsehus skal tages med det korn
salt, at hønsehuset var 125 kvadratmeter,
og lå for enden af en mægtig hal, som der ef
terhånden blev lejet mere og mere af. Mens
det blev overkommeligt for flere familier at
købe et nyt køkken.
Gerda Petri runder af med udsyn til fremti
dens køkkener.
Lilli Friis

Katia Båsk, Antti Metsänkylä, Katarina
Koskiranta (red.): Arbetarklassen i sam
hällets vardag

Papers on Labour History III, Helsinki, Säll
skapet för forskning i arbetarrörelsens hi
storia och arbetarkultur i samarbete med
Museiverket och Folkkultursarkivet, 1991,
405 s., ill. ISBN 0783-005X, ISBN 95195276-1-3. Distribution: Tiedekirja, Kirkkokatu 14, SF-00170 Helsinki, Finland.
I september 1989 samledes den tredje nor
diske arbejderkulturkonference i Tammersfors i Finland. Temaet var bredt: Hverdags
liv, bevidsthed og klasse. Og deltagerne
kom fra en bred vifte af faglige traditioner.
Oprindelig var gruppen bag konferencen
præget af etnologer. Men i Tammerfors var
diskussionerne præget af, at etnologerne
kom i diskussion med historikere, folklori
ster, samfundsvidenskabsfolk og litterater.
Af det store konferencemateriale har orga
nisationskomitéen udvalgt vel noget i ret
ning af halvdelen til denne bog.
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Selvom bogens titel har prøvet at nedtone
betydningen af kodeordet hverdagsliv, så
markerer dette ord ikke desto mindre det
nye ved denne fase i arbejderkulturforsknin
gen. Hverdagsliv står ikke i modsætning til
søndagsliv. Hverdagsliv markerer et skift i
erkendelsesinteresse. Erkendelsesinteres
sen er skiftet fra arbejderbevægelsen, kam
pene, ideologierne til »det mere almindelige
liv«. Hverdagsliv omfatter som program og
som interesse »hele arbejderlivet«.
Det betyder ikke, at arbejderbevægelsen
og dens kulturformer ingen rolle spiller
mere. Snarere er disse former integreret i et
større billede. En hel række indlæg på kon
ferencen præsenterede »hverdagslinjen« i
konkrete undersøgelser. Det gælder f.eks.
Svend Aage Andersens præsentation af sit
projekt »Den »anden« arbejderkultur i
Århus«, hvori han hævder, at de ufaglærte
arbejdere udgør en anderledes struktureret
kultur end de faglærte. Det gælder Finnur
Magnussons indlæg »Arbete och identitet«
om sammenhængen mellem historie, hver
dagsliv og arbejde hos islandske fiskeri- og
landarbejdere. Og det gælder Henry Mindes
spændende indlæg »Skiferbønder eller øde
markskommunister?« om kooperativ orga
nisering blandt skiferbønderne i Alta i Nord
norge. Altabønderne havde ved siden af
landbruget brydningen af skifer som eksi
stensgrundlag. Med en samfundsvidenska
belig indfaldsvinkel diskuterer han, hvorfor
en stor del af dem blev kommunister.
»Hverdagslinjen« viser sig også i viljen til
at lade arbejderkulturen omfatte livets min
dre flatterende sider. Som i Anneli Alrikssons indlæg »Kvinnor längst ner på livets
trappa« om rengøringskvindernes arbejde
og liv. Og nårTiinaTuula-svaara-Kaleva gen
nemgår de »Prostituerades rättsliga ställ
ning från 1870-talet till 1930-talet« mærker
man måske begyndelsen til en erkendelse af
en type arbejde, som næsten er ubeskrevet
af arbejderkulturforskningen. Både prostitu
tionen som arbejde og den kendsgerning, at
arbejdere har et seksualliv må blive naturli
ge udvidelser af arbejderkulturområdet i
fremtiden. Karin Salomonsson var inde på
det sidste aspekt i ét af konferencens mest
spændende indlæg »I oupptäckta landskap
- sexualitet, sedlighet og strategier i 50talets fattigkultur«. På baggrund afen række
børneværnssager fra 50’erne afdækker hun

livet i et svensk arbejderkvarter, hvor piger
fra 12-13-årsalderen bliver involveret i en
slags tidlig prostitution. Kunderne er større
drenge og især de arbejdsløse mænd i kvar
teret, som ofte også er alkoholiserede.
Den standende diskussion både inden for
arbejderkulturforskningen og mellem etno
loger og historikere om brugen af erindrin
ger og interviews i forskningen spillede også
en vigtig rolle på konferencen. Flemming
Hemmersam gennemgår således en lang
række opfattelser af området inden for folk
loristikken. Anne Eriksen kvalificerer diskus
sionen med et centralt indlæg om erfaring
og tolkning. »Livets goder og livets mørke«
kalder hun det, og det handler om et konkret
tilfælde med en mand, som i optegnelser
har givet to forskellige versioner af centrale
tildragelser i sit liv. Hun viser gennem dette
eksempel, at erindringer i sig selv er tolknin
ger og italesættelser af erfaringer. Endelig
viser Ulla-Maija Peltonen hen til noget helt
centralt ved det autobiografiske stof, nemlig
at det trods sin tvetydige kildemæssige ka
rakter ofte er den eneste kilde til vigtige si
der af arbejderkulturen. I dette tilfælde dre
jer det sig om »De rödas minnen från år
1918«, altså om det fortrængte finske bor
gerkrigsmørke, om hvad der skete med de
overvundne røde efter borgergkrigen i 1918.
Arbejderidentitetens historiske forvand
linger er emnet for en hel række indlæg. Ikke
mindst drejer det sig om ændringer af de
faglærte arbejderes identitet i dens sam
menstød med kapitalens nye organisations
former. Lars Olsson behandler således rej
setradition blandt de svenske typografer i
perioden 1880-1910 og viser, at den oprin
delig var en strategi, en måde at handskes
med arbejdsmarkedets struktur på. Og Eva
Silvén-Garnert viser i en næsten paradigma
tisk fremstilling, hvordan malernes faglige
identitet ændres fra mellemkrigstiden til en
gang i 50’erne som følge af ændringer i byg
geriet og malerfagets materielle side. Noget
lignende gør sig gældende for Anders Björk
lunds indlæg »Hamnkranförare - arbetarari
stokrati i hamnmiljö?«. Her viser han, hvor
dan containeriseringen, som ændrede hav
nearbejdernes identitet også ændrede kran
førernes. Hvor kranarbejdet tidligere havde
mange ligheder med faglært arbejde, blev
det nu meget rutinepræget og krævede ikke
den samme ekspertise.

Maths Isacson behandler problemet un
der en lidt anden synsvinkel. Han har fundet
en række satiriske indlæg skrevet af en ar
bejder på Hedamora maskinværksteder i
1950’erne. De satiriske indlæg handler om
arbejdskolleger og har cirkuleret blandt ar
bejderne til almindelig underholdning. Han
peger på deres disciplinerende funktion i en
situation, hvor den gamle maskinarbejder
identitet var under nedbrydning og den nye
industrielle ånd vandt overtaget. At der er
grænser for denne tilpasning ved vi bl.a. fra
arbejdskampe. Men Eva Fagerborg peger i
sit indlæg »Arbetarkreativitet inom modern
procesteknologi« på, at selv i et næsten
fuldautomatiseret fabriksmiljø som et mejeri
kan arbejderne ikke lade være med at udfol
de deres kreativitet for at lette deres eget
arbejde.
Spørgsmålet om identitet dukker op i flere
indlæg, men langs en anden dimension. Det
handler om den diskussion, som især har
løbet i Sverige, om arbejderkulturen var
»bråkig« eller »skötsam«. Lars Magnussons
bog om smedene i Eskilstuna før 1850 »Den
bråkiga kulturen« og Ronny Ambjörnssons
bog »Den skötsamma arbetaren« har truk
ket kraftige spor. Var arbejderne oprørske
og voldelige eller var de tilpasningsdygtige,
afholdende og påpasselige? Spørgsmålet
dukker op hos Birgitta Skarin Frykman i hen
des indlæg om »Den ekonomiska moralen«,
hvor hun afdækker billedet af arbejderen,
som det danner sig ud fra avisernes artikler i
Göteborg i 1890’erne. Og Björn Horgby er
inde på diskussionen i sit indlæg om »Tradi
tion och förändring i arbetarkulturen 18501940«. Han ser det som to forskellige former
for livsstil blandt arbejderne, som sameksi
sterende inden for de samme arbejdergrup
per.
Diskussionen om arbejderlivsstil peger ef
ter min mening tilbage på indholdet i »hver
dagslivet« som begreb. Her mærker man en
påfaldende mangel på udsyn i mange artik
ler. Frykman henviser eksplicit til E. P.
Thompson og Henry Minde, og Flemming
Hemmersam synes at læse bøger på en
gelsk og tysk. Men ellers er det som om, at
hele den engelske diskussion i kølvandet på
Thompson og Raymond Williams, Birminghamskolen osv. ikke har spillet nogen særlig
rolle for arbejderkulturforskningen i Norden.
Ej heller synes diskussionen om hverdagsli-
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Og der synes også at være en slags for
svarsvilje mod en faglig fornyelse, der kunne
true den institutionelle inerti, der oprethol
der skellene mellem fag som etnologi, folkloristik, historie og sociologi. Man skal ikke
nedlægge faglige traditioner, men deres in
erti brydes kun gennem konfrontationer
med nye teoridannelser, som anfægter fa
gets grænser. Og netop inden for arbejder
kulturforskningen kan man nyde godt af, at
industrikulturen er international.
Selvom konferencerapporten fra Tammer
fors vil løbe med prisen som den grimmeste
bog i lange tider, så er det en god bog med
mange vægtige indlæg. Den tegner et me
get vellignende portræt af den nordiske ar
bejderkulturforskning.
Morten Thing

Preben Eider:
Selskabsløvens brøl - og brølere

Takt og tone i praksis. København, Børsens
Forlag, 1990. ISBN 87-7553-287-5.
Kr. 375,-.
Inge Corell: Takt og nye toner

Værktøjer og spilleregler for omgang med
andre mennesker. København, Nyt Nordisk
Forlag Arnold Busck, 1991. 82 s. ill. med teg
ninger. ISBN-87-17-06217-9. Kr. 188,-.
De to bøger om takt og tone, der er udkom
met i de seneste år, er meget forskellige,
men de er begge skrevet af mennesker, der
har det som profession at lære andre at
begå sig. Preben Eider er diplomat, og selv
om det ikke fremgår af forordet, er man ikke
i tvivl om, at den er rettet til yngre kolleger:
En meget stor del af stoffet handler om am
bassader og om hvordan danske handels
folk skal begå sig i det fremmede. Inge Co
rell driver en konferenceejendom, hvor hun
bl.a. giver kurser i »kunsten at omgås andre
mennesker« - og det er altid de hvidflippe
de, det drejer sig om. Arbejdspladsen er hos
begge altid et kontor, aldrig et værksted el
ler en landbrugsejendom. Vil man læse bø
gerne som etnografi, må man være klar
over, at det kun er en begrænset del af
stammen, den beskriver.
Der er selvfølgelig ikke mange uoverens
stemmelser mellem de to beskrivelser af
god adfærd, men Corell lader ofte sine
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læsere i stikken med bemærkninger om at
vise situationsfornemmelse, hvor Eider gi
ver nøjagtige anvisninger. Om visitkortenes
brug skriver Corell at man (især tidligere)
brugte »forskellige påtegnelser og ombuk
kede hjørner«. Eider gennemgår hvordan et
rigtigt visitkort, forretnings- og privat, skal
se ud og han gennemgår alle de gængse for
kortelser, p.f. pour feliciter - for at lykønske
- f.eks. Men heller ikke han beskriver me
ningen med de ombukkede hjørner, des
værre.
Begge forfattere gør meget ud af mid
dagsselskaberne, og her er diplomaten
også meget mere grundig: 25 borde er teg
net med forskellige muligheder: med og
uden hædersgæster, med og uden damer,
eller med værtinden som eneste dame. Det
bemærkes her, at der er forskel på skandi
navisk og international bordsætning, idet
man hos os sætter hædersgæsten ved
værtindens venstre side, medens man »in
ternationalt« sætter ham ved hendes højre.
Helt menneskelig bliver Eider dog ved om
talen af bryllupsmiddagen: Brudgommen,
som taler sidst, skal huske at forberede sin
tale, for det er farligt at improvisere, når
man har smagt på alle vinene.
På et punkt er de to uenige. Eider nævner
en række emner, som er tabu ved selskabs
konversation, bl.a. politik og religion. Det
mener Corell godt, man kan tale om - det er
interessante emner.
I familielivs-afsnittet er bryllup, barnedåb,
konfirmation med hos begge, sølv- og guld
bryllup kun hos Corell og forlovelse og død
og begravelse kun hos Eider. Sidstnævnte
er godt og nyttigt, for det kan være svært at
vide, hvordan man omgås sørgende. Og så
ville det have været morsomt at se, hvordan
de to vil råde os til at forholde os til skilsmis
ser.
Inge Corell er lidt inde på de nyere skikke
ved bryllup: vennernes til hærværk grænsende morsomheder i brudeværelset, men
ingen af forfatterne er opmærksomme på
polterabend-skikkene. Men det er måske
fordi de ikke er trængt ind på de steder, hvor
»man takker for maden over for værtinden,
som normalt står under krystalkronen i den
første af opholdsstuerne«.
Et afsnit hos Eider skuffede anmelderen
meget: Kunsten at bestikke på rette manér
- hedder det, og det eneste man får at vide

er, at det kan være nyttigt at give et lille gra
tiale, men at det kræver fingerspidsfornem
melse.
Der er hos Corell svært at se, hvad der
henvises til i titlens »nye toner«. Det eneste
synes at være, at hun siger du til sine læse
re. Eider undgår dette problem, fordi han
skriver sit embedssprog og hele tiden bru
ger »man«.
Det er naturligvis ikke retfærdigt at sam
menligne en bog på 127 små sider med en
på 282 store direkte. De er da nok også
ment forskelligt. Eiders er en egentlig lære
bog, med henvisninger til officielle regler for
flagning, rangorden, titulatur osv., og han
bygger sit store afsnit om »Takt og tone i ud
landet« på egne erfaringer som diplomat.
Inge Corells er et lille letlæst causeri over de
samme emer - på en anden baggrund.
George Nellemann

80 ord til Christian Lisse 12. januar 1992.

Red. Inger Ejskjær, Bente Holmberg, Bent
Jørgensen, Inge Lise Pedersen. Udg. af Sel
skab for Nordisk Filologi. København 1992.
141s. ISBN 87-89641-01-9. Kr. 80,-.
Sprogmanden, dialektologen og navnefor
skeren Christian Lisse er fyldt 80 år, og i den
anledning har ca. 70 (der er lidt gengangeri)
kolleger skrevet om 80 ord, 1-2 sider om
hvert. En fin ide, og man fatter den lille poin
te, at »80 år« og »80 ord« i nogle dialekter ikke-filologen skal nok vogte sig for at sige
hvilke - lydligt falder sammen.
Sprog-, dialekt- og navneforskningens
møjsommelige kortlægning af vort allermangfoldigste udtryksmiddel stiller store
krav til tålmod, omhu og skarpsindighed,
hvad Lisse selv har demonstreret dels ved
den produktion gennem næsten 60 år, som
er bibliograferet side 135-41, dels ved det
mangeårige arbejde på institutionen og i
marken, som kun ses af de utrykte seddel
samlinger. I det hele taget er den art forsk
ning ret usynlig, man bemærker den som
regel kun, når man slår op i en ordbog og
som en selvfølge går ud fra, at dens oplys
ninger er pålidelige og fyldestgørende; men
her er dørene slået på vid gab til det værk
sted, hvor venner, kolleger og elever
fortsætter det endeløse arbejde. Der disku
teres ord, hvis betydning lige akkurat kan

skimtes i de ældste kilder; ord, som er indgået/indlånt i dansk i de seneste år, dialek
tale ord med ringe udbredelse, faglige ter
mer, slangudtryk, særbetydninger og meget
andet.
Det mest slående ved artiklerne er egent
lig den gennemgående usikkerhed og åben
hed. De ord, der er taget op til nærmere ef
tersyn - fra abeskøn til årgang - tilhører for
det meste arbejdsmarkens yderdistrikter,
hvor ordformerne er uvisse, etymologierne
svært gennemskuelige og betydningerne
glidende. Her får man demonstreret, hvor
megen energi og fantasi der egentlig skal til,
og hvor problematiske resultaterne alligevel
ofte bliver ved at være.
Og hvad får man så at vide? Når folk af
min generation siger godt 100, mener vi »i
rundeligt mål«, »lidt mere end«, men ikke så
få yngre bruger ordet i betydningen »cirka«,
og blandt unge på et gymnasium var der klar
overvægt for betydningen »knapt«. Hvad
kan det ikke ende med?
Men den slags betydningsglidninger har
der åbenbart altid været. Den sidste ende af
en lang udvikling mener en bidragyder at
kunne skimte i et løde (lod, andel), der findes
i nogle stednavne i Vendsyssel og på den
skandinaviske halvø. Ordet betegner et
jordstykke, og så kan man spekulere over
meningen. Arvelod?
Der er også regionale og lokale særudvik
linger. Fyn og omegn udviser eksempler på
brug af lis’dan (ligesådan) i samme betyd
ning som »ligesom« og »som om«. Sønderjy
derne kan sige afmyrdet i stedet for myrdet.
En del af Himmerland bruger ordet dekus, af
uvis oprindelse, i betydninger der ligner det
mere almindelige hokus-pokus. Og så vi
dere.
Og så er der nye(re) ord, såsom lånet af
tur og utur fra svensk (»held« og »uheld«). Et
nyt bekendskab for mig er nørd, lånt fra
amerikansk-engelsk i 1985, i hvert fald blev
filmen Revenge of the Nerds vist det år, og
af 23 unge, der startede på danskstudiet
ved Købenahvns Universitet sidste år, var
der kun én, som ikke kendte det. Men betyd
ningen ligger åbenbart ikke fast endnu. De
halve af holdet mente, at der var tale om en
latterlig, uheldigt klædt person, en tumpe,
resten tænkte mere snævert på outsidere
som fagidioter og bogorme.
Et levende sprogs udvikling er aldrig af
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sluttet. Noget visner bort, noget nyt skyder
frem, hele sprogsamfundet arbejder med på
sagen. Det kan ende med, at nørd bliver en
hædersbetegnelse for de mange, der tålmo
digt og stilfærdigt arbejder på at doku
mentere dette sprællevende felt af kulturhi
storien.
Bengt Holbek

Ole Fenger og Chr. Jansen (red.):
Jydske Lov 750 år

Viborg, Udgiverselskabet ved Landsarkivet
for Nørrejylland, 1991. 312 s.
ISBN 87-89039-10-6. Kr. 375,-.
Erik Andersen Abitz og Poul G. Ørberg:
Med Lov skal Land bygges

Jydske Lov 1241-1991. Håndskrifter og bog
tryk. Viborg, Udgiverselskabet ved Lands
arkivet for Nørrejylland, 1991. 54 s.
ISBN 87-89039-11-4. Kr. 50,-.

Da Jyske Lov fyldte 700 år i 1941, blev loven
fejret som et nationalt klenodie. Til anlednin
gen blev udgivet et voluminøst festskrift,
der som titel bar Jyske Lovs bevingede
åbningsord: »Med lov skal land bygges«. At
festskriftet dengang måtte betone lovens
karakter af rent dansk produkt kan ikke un
dre, tyskerne stod jo i landet.
I hovedparten af de 16 afhandlinger i det
nu udsendte 750-års festskrift er vinklen li
geledes dansk og kun dansk. Det gælder ek
sempelvis bidragene om Viborg stad i Mid
delalderen, om dens kirker og klostre samt
om byens berømte bisp Gunner. Det gælder
bidragene om stænder, socialgrupper og
personer i Jyske Lov, om lovens forsvarsord
ning samt om dens kvinderetlige bestem
melser. Og det gælder festskriftets mest
charmerende bidrag, Erik Oksbjergs rund
visning i Jyske Lovs landskab. Her præsen
teres prosaiske fænomener som marker og
møddinger, skove og gærder smukt, ja poe
tisk. »Svalerne slog« hedder det et sted, »de
samme volter for Kong Valdemar, og duerne
kurrede for ham, som de gør for os«.
Michael Gelting, derimod, anlæggeren in
ternational synsvinkel på Jyske Lov i sit bi
drag om loven i lyset af de samtidige euro
pæiske feudalsamfund. Imidlertid er det kun
et fåtal af bidragene, der - som dette - lever
op til den ene af udgiverne, Ole Fengers pro
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gram i bogens indledning, ifølge hvilket Jy
ske Lov skal ses som en dansk manifesta
tion - på en fælleseuropæisk baggrund. Det
sammesteds annoncerede »nye syn på den
750-årige lov« bliver der derfor ikke meget af
i festskriftet. Måske har det været en spæn
detrøje, at festskriftet indholdsmæssigt har
lagt sig (for?) tæt op ad det festskrift, som
Ditlev Tamm udgav i 1983 ved Dansk Lovs
300-års publikation.
»Jyske Lov 750 år« er et sjældent smukt
bogværk, der ud over videnskabelige af
handlinger rummer forord af Dronningen og
en sprogligt ajourført lovtekst. Smukt i udfø
relse er også kataloget fra den udstilling om
Jyske Lov, der blev vist i 1991, først på det
nørrejyske landsarkiv og siden på Det kon
gelige Bibliotek. Kataloget giver oplysning
om bl.a. stedfæstelse og datering af udstil
lingens i alt 47 numre, hvoriblandt 19 ud
valgte håndskrifter og de bogtrykte udgaver
af den 750-årige lov - selvsagt - står i centrum’
Henrik Stevnsborg
Benito Scocozza:
Mordbranden: En historie om nabostrid på
Christian 4.s tid

København, Strandbergs Forlag, 1991, 56 s.
ill. ISBN-87-7717-076-8. Kr. 78,-.
Forfatteren skildrer med stor indføling den
økonomiske, menneskelige og moralske op
løsning af en gårdmandsfamilie i Virum i
1630’erne. Manden, som er fæstebonde un
der kronen, synes nærmest at være blevet
offer for et »juridisk komplot« i landsbyen.
Inden for et halvt år stævner forskellige na
boer ham for gæld, for skader forårsaget af
hans kreaturer og for mordbrand. Da hu
struen bliver inddraget i vidneafhøringerne,
begynder de to ægtefolk at hænge hinanden
ud. Det er ikke småting, der efterhånden
kommer for dagen: mandens drukkenskab
med efterfølgende hustruvold, konens tyv
agtighed og horeri, de gensidige beskyldnin
ger for at have hævnet sig på naboerne ved
at sætte ild på deres gårde. Det hele er en
såre indviklet affære, og det eneste der står
fast er, at ægteparret dømmes for hen
holdsvis mordbrand og tyveri. Om de var
skyldige eller ej, tør Scocozza ikke sige. Men
han har en hypotese om, at landsbyen var
begyndt at mobbe dette ægtepar og til sidst

benyttede sig af retsmaskineriet til at skaffe
dem af vejen.
Fremstillingen er beregnet på ikke-specialister, og datidens retsvæsen og andre
kulturhistoriske forhold er udmærket forkla
ret undervejs. Alt i alt er det også en velop
lagt og velskreven bog. Alligevel er det ikke
blevet nogen letlæselig sag. Det hænger for
mig sammen med, at Scocozza opererer for
tæt op ad kilderne, som er lidt for tynde til,
at der alene på grundlag af dem lader sig
fortælle en god historie. Forfatteren burde
have gjort sig fri af forløbet i retsprotokollen
og helliget sig rekonstruktionen og sandsyn
liggørelsen af den bag om retssagerne lig
gende historie, som ifølge hans interessan
te hypotese handler om diskrimination og
mobning i en landsby for 350 år siden.
Sådan som fremstillingen nu snor sig, er der
alt for mange løse ender til, at det er blevet
til den historiske »krimi«, der lægges op til i
forordet. Til gengæld har forfatteren ikke
sparet sig nogen ulejlighed for at skaffe de
rigtige billeder til veje, og det har resulteret i
for denne periode ligefrem overraskende
gode illustrationer. Der er ingen noter, men
bogen er forsynet med en fortegnelse over
»Kilder og litteratur«. Heraf fremgår at sa
gerne tidligere har været behandlet i Lyngby-bogen (1934), og at forfatteren foruden
den trykte udgave af Sokkelund Herreds
tingbøger,
1828-37,
(København
1958-1985), har benyttet lensregnskaber for
Københavns Len 1634 og 1635. Om kilderne
hermed er udtømt, skal jeg lade være usagt,
men en ting er vis: Jo mere man nærmer sig
den her form for historieskrivning, som er en
slags historisk antropologi, desto mere nød
vendigt bliver det at presse kilderne til sid
ste dråbe.
Gustav Henningsen

Evald Tang Kristensen og M. A.S. Lund:
Steen Steensen Blichers Liv og Gerning

Forord ved Knud Sørensen. Indledning ved
Johs. Evald Tang Kristensen. Blicher-Selska
bet. Poul Kristensens Forlag 1991. 175 s.
ISBN 87-7468-315-2. kr. 130,-.

Bogen udkom for første gang i 1882 - 100året for Steen Steensen Blichers fødsel - og
Evald Tang Kristensen (ETKr.) havde nogle
år forinden planlagt at skrive en større arti

kel om digteren i denne anledning. ETKr. var
dengang endnu lærer i Fårup ved Rødkjærsbro, og under en samtale med sognepræ
sten i Vium, M. A. S. Lund, i 1882 fødtes
idéen om i fællesskab at skrive en bog, der
skulle udkomme i efteråret.
De blev enige om, at ETKr. skulle skrive
om Blichers barndom og ungdom, om hans
far, præsten, oplysningsmanden og forfat
teren Niels Blicher, om hans liv som forpag
ter hos faderen i Vium, om hans præsteger
ning i Thorning samt om Blichers digtning,
mens Lund skulle skrive om Blichers tid i
Spentrup og om hans virke for folket. Den
reelle arbejdsdeling blev noget anderledes,
idet ETKr. undervejs blandede sig en del i
Lunds fremstilling med både forkortelser og
udvidelser. Det må nok konstateres, at
ETKr. har præget hele udgivelsen, selv om
han ikke har samlet alt stoffet selv.
Blicher-Selskabet har i den foreliggende
genudgivelse af »Steen Steensen Blichers
Liv og Gerning« suppleret med ETKr.s artik
ler fra »Illustreret Tidende« (1882-83), fra
»Skizzer og Bladartikler« (1899) samt 40 si
der håndskrevne udgivernoter, som ETKr.
nedfældede i 1918.
Hermed foreligger for første gang i samlet
form resultaterne af ETKr.s optagethed af
Blichers liv og gerning - en optgethed, der
strakte sig over knap 40 år!
Og hvorfor så denne optagethed? - For
fatteren Knud Sørensen er i sit forord inde
på, at ETKr. med hele sin jyske baggrund,
sin interesse for og indlevelse i almuens kår
simpelthen ikke kunne undgå at beskæftige
sig med Blicher og hans digtning. Og hertil
kom, at ingen tidligere havde inddraget
mundtlige udsagn fra Blichers familie eller
fra folk, der i det daglige havde oplevet Bli
cher som præst, jæger, »politiker«, folkeoplyser eller digter. Og her var ETKr. som folke
mindesamler unægtelig på hjemmebane.
Det blev ETKr.s, og i nogen grad M. A. S.
Lunds fortjeneste at samle, udgive og kom
mentere de dengang endnu eksisterende
mundtlige historier om Blichers liv og ger
ning. Som læsere får vi herigennem bevaret
billedet også af mennesket Steen Steensen
Blicher, som ellers ville være blegnet og for
længst forsvundet.
I ETKr.s og M. A. S. Lunds (fælles?) forord
understreges det, at »netop de mundtlige
Minder om Blicher burde spille Hovedrollen,
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fordi han mere end nogen anden Digter le
vede med og blandt Folket, og fordi han selv
skyldte Folkets mundtlige Fortællinger om
gamle og nye Tildragelser nogle af sine bed
ste Digtninger«.
I kapitlet om Blichers digtning eftersporer
ETKr. en del af det inspirations- og kilde
grundlag, som har dannet udgangspunkt for
en række af Blichers noveller og skitser og
når til det resultat, at Blicher både har an
vendt folkesagn og faktiske oplevelser i lo
kalsamfundenes fortid og nutid, såvel som
egne oplevelser og iagttagelser i de miljøer,
som han færdedes i. Når det gælder naturog folkelivsskildringerne i Blichers noveller
og skitser, fremhæver ETKr., at disse er »uovertræffelige og aldeles sande«, og han un
derstreger bl.a., at »Skildringer af Kjæltringerne er overordentligt fint tegnede ...«.
Dette må siges at være en uforbeholden
anerkendelse af Blichers mesterskab i at an
vende folketraditionen og folkelivet i sit lit
terære ærinde. At Blicher så har bearbejdet
begivenheder og ændret stedfæstelse og
personnavne m.v., accepteres vidtgående
af den professionelle folkemindesamler
ETKr., fordi han med rette kan sige, »at alle
hans hjemlige Fortællinger er Virkeligheds
digtninger med et historisk eller Sagnunder
lag, som så blev krydret ...«. Blicher
fremstår som den første - og gennem en
lang periode eneste - repræsentant for rea
lismen i dansk litteratur.
I parentes bemærket er ETKr. langt min
dre begejstret for Blichers beherskelse af de
jyske sprog på tryk: »Naar man ser paa
Sproget i E Bindstouw, maa man forbavses
over, at han kunde komme paa den Tanke (at
indsamle stof til en jysk ordbog). Han havde
vel den største Interesse for Jysken, men
kunde ikke holde de forskjellige Dialekter
ude fra hverandre og havde end ikke en
Gang Øre for de forskjellige Tonefald, saa
hans Maade at stave Ordene paa er meget
villedende ...« (Fra ETKr.s håndskrevne no
ter, 1918).
Men ETKr.s hovedærinde er at efterspore
udsagn om Blichers familiemæssige bag
grund og vilkår, hans personlighed og inter
esser som jæger og hans embedsførelse
som præst for herved at komme nærmere til
en forklaring på hans gode adgang til den
jævne, jyske landalmue og dens folketradition.
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Blicher fremstår i almuens erindringer og
mange anekdoter som en uformel, ligefrem
og tolerant præst, der tilmed var forstående
og meget gavmild over for de fattige. En
passioneret jæger og vandringsmand, der
kunne færdes både blandt høj og lav. Uimponeret over for sine foresatte - provst og
bisp - men med selveste kongens (Frederik
Vl’s) personlige bevågenhed. Ud fra sin aka
demiske og familiemæssige baggrund (selv
præst og af præstesiægt) optræder Blicher
efter datidens målestok særdeles ukonven
tionelt, både som »folkets mand« og »folkets
talsmand«.
ETKr. havde gennem sit eget liv ikke gjort
mange positive erfaringer med akademiker
ne - »de bogdannede folk« - hvor han følte
sig usikker og led af mindreværdsfølelser.
På en vis måde tror jeg, at ETKr. - mere eller
mindre bevidst - har anset Blicher for sin
nærmeste forgænger på det professionelle
plan - og ideelt måske også på det personli
ge. Og deraf udspringer hans kærlighed til
digteren og hans fortællinger fra det jyske
almueliv.
I »Jyske Folkeminder« (bd. 11, 1891) spør
ger ETKr.: »Hvad fordres der da af en saadan Samler, naar han i vore Dage skal kunde
gjøre Fyldest? Han skal for det første være
en dygtig Fodgjænger, der kan strejfe om
kring i de fjernest liggende og tarveligst be
byggede Egne ...«. Dette vidste ETKr. gen
nem et langt livs erfaring i felten. Og sådan
gjorde Blicher både som jæger og samler af
folketraditionen til sin digtning.
Med M.A.S. Lunds og ETKr.s bog fra 1882
og den her foreliggende udgivelse med sup
plementerne om Blichers liv og hans familie
har vi fået en indsigtsfuld og kærlig doku
mentation for, at Steen Steensen Blichers
liv og digtning var nøje forbundet med folke
livet og folkedigtningen.
Karsten Biering

Aagot Noss:
Lad og Krone frå jente til brur

Instituttet for sammenlignende kulturforsk
ning 1991, Serie B: Skrifter LXXXIII, Universi
tetsforlaget, Oslo. ISBN 82-00-21354-4. 272
s. Rigt ill. i farver og sort/hvid. English sum
mary. NKR. 345,-.
Emnet er de ceremonielle hovedtøjer, som

har været kendetegn for kvinden henholds
vis som ugift, brud eller gift. I Norge kendes
mange variationer af håropsætning og de to
hovedtyper af hovedtøjer, lad og krone, med
hver deres lokale ejendommeligheder. For
fatteren har påpeget, at der er tydelige pa
ralleller både i Sverige og Danmark. Men
især bemærkelsesværdigt er det, at begge
typer i Norge er blevet benyttet som leven
de dragtformer så langt op i tiden, at det har
været muligt at foretage en videnskabeligt
underbygget dokumentation ved personlig
iagttagelse. Nødvendigheden af at sikre den
mundtlige tradition blev pointeret i Norsk
Folkemuseums »Plan for studiet av norske
folkedrakter« fra 1955, og der blev fra januar
1956 sat et pilotprojekt i værk. Opgaven til
faldt forfatteren og blev udgangspunkt for
livsstudiet af norske folkedragter.
Aagot Noss har haft den afgørende evne
til at vinde sine meddeleres tillid. Med aldrig
svigtende omhu har forfatteren rejst igen
nem de norske landsdele og haft held til at
finde frem til kvinder, der har benyttet de re
levante hovedtøjer, og som har haft fornø
den forståelse for sagen til at indgå i samar
bejdet og lade sig fotografere eller i mange
tilfælde filme.
Område for område gennemgås detalje
ret de registrerede hovedtøjer i privat eje og
i museer, deres fremstilling, bæremåde og
interviewmaterialet om betegnelser og bru
gen i videste forstand samt relation til ældre
skriftlige kilder og billeder, hvilket udnyttes
til tidsmæssig bestemmelse. Desuden gives
en kort oversigt over brudedragten og dens
udsmykning som helhed.
Konklusionen udtrykker, at lad har været
brugt som ungpige- og brudehovedtøj i nor
ske folkedragter mindst siden 1600-årene
og stedvis er i brug endnu. Det sammenhol
des med vikingetidens lad, der har været
brugt både af mænd og kvinder, og forfatte
ren antyder forbindelse til de arkæologiske
fund af mandsgraven i Mammen og Birkafundene i Sverige. De tidligst bevarede kro
ner skriver sig fra anden halvdel af 1600årene.
Forfatteren har ladet to spørgsmål stå
åbne: Hvornår lad kan have fået sin ceremo
nielle funktion i kvindedragten, og hvornår
kronen, beslægtet med de senmiddelalderli
ge Maria-figurers krone i kirkerne, kan have
fået sin tilsvarende folkelige betydning.

Forfatteren har benyttet den geografiske
udbredelse som bærende i argumentatio
nen og har kombineret denne på en ret origi
nal måde med både bygningsforskningen og
folkeviserne. Imidlertid kunne det være in
spirerende også at forsøge et historisk
synspunkt på de materialer, der er benyttet
til hovedtøjerne. I udbredt grad er der tale
om metaltråds kniplinger, som blev forarbej
det siden midten af 1500-årene i Milanoområdet, senere også andre steder i Euro
pa. De har haft anvendelse til dragter og
tekstiler med ceremoniel karakter, kvinde
huer, dåbsdragter, kirkens liturgiske dragter
og fyrstelige dragter. Også tidligere har der
eksisteret possementborter, men da med
guldtråd af en ganske anden forarbejdning.
Danmark danner på mange måder bro
mellem Skandinavien og Europa. Således
sikkert også på det her aktuelle felt. Som
påvist af Ellen Andersen har brudekronen
været dominerende i Jylland og på Fyn,
hvorimod brudehovedtøjer i det østlige Dan
mark må sættes i forbindelse med lad
typen. Ser vi længere bort mod Østeuropa,
findes der, som antydet af Aagot Noss,
også paralleller, bl.a. i Estland. Brudekro
nen vil derimod sandsynligvis vise sig karak
teristisk i de vesteuropæiske områder, hvor
Maria-dyrkelsen fik særlig betydning i sen
middelalderen indtil reformationen. Noget
samlet overblik over hovedtøjernes forde
ling i Europa foreligger endnu ikke.
Den store dokumentation af kvinders be
retninger og selvforståelse omkring hår og
hovedtøj, som nu foreligger gennem Aagot
Noss’ værk, er enestående i Europa. Den vil
blive et afgørende grundlag for videre forsk
ning, til uddybning af de religiøse opfattel
ser, der uden tvivl må ligge bag.
Forfatteren har anført, at materialet også
indeholder oplysninger til at gå videre med
den anden del af emnet: den gifte kvindes
hovedtøj. Det afventer vi med største inter
esse.
Den foreliggende bog er på nynorsk, og
teksten er derfor måske ikke så let tilgænge
lig for de fleste danskere. Men det må ikke
afskrække. Bogen er gennemillustreret og
klar i dispositionen. Når man har vænnet sig
til sproget, er skildringen fængslende og
fuld af væsentlige detaljer, som vi ikke kan få
andetsteds. Bogen må derfor have bud til
den etnologiske forskning inden for alle em
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neområder, men også til de mange kyndige
amatører, der forsker i de danske folkedrag
ters historie.
Hanne Frøsig Dalgaard

Ole Feldbæk (red.): Dansk Identitetshistorie

Bd. 1: Fædreland og modersmål 15361789. 424 s., ill. Bd. 2: Et yndigt land 17891848. 468 s., ill. C. A. Reitzels Forlag 1991.
ISBN 87-7421-696-1. Kr. 395,- pr. bd.

De nationale begreber er efter nogle årtiers
dvalen på ny blevet aktuelle. 11960’erne og
70’erne fokuserede forskningen på klasse,
køn og race - alt det der adskiller menne
sker. Nu er forskningsinteressen på ny
vendt tilbage til det, der er med til at samle
os. Med en forbløffende hast vælter det
frem med avisartikler og tidsskriftsbidrag
om den danske egenart. I højskolernes kur
susprogrammer og aftenskolernes fore
dragsrække fylder forestillinger om dansk
hed meget. Det skorter ikke på meninger og
udlægninger af det vage begreb dansk iden
titet, men derimod mangler der reel viden
om begrebets historiske baggrund og be
tydning gennem tiden. Grundforskning i
dansk identitet har stort set manglet. Derfor
må initiativet til nedsættelse af en tværvi
denskabelig forskningsgruppe omkring
dansk identitetshistorie hilses velkommen.
Forskerne er hovedsageligt hentet fra fag
områderne historie og dansk, med en enkelt
repræsentant fra tysk, kunsthistorie og mu
sik. Derimod er det stærkt påfaldende, at
brede kulturvidenskaber som etnologi, an
tropologi og folkloristisk ikke har været re
præsenteret i forskergruppen. Værket
mangler helt disse fagområders indfaldsvin
kel på begrebet identitet.
Men i stedet for at ærge sig over dette,
bør man se på, hvad det er lykkedes at få
realiseret i det tværfaglige forskningspro
jekt. Omkring en snes afhandlinger er blevet
resultatet, og de første ti udgør de to første
bind af et stateligt firebinds værk.
Seriøs forskning i nationalisme og natio
nal identitet er først påbegyndt på interna
tionalt plan omkring 1930, og den har heller
ikke sat sig mange spor i Danmark - bortset
fra forskningen omkring striden mellem
dansk og tysk i Sønderjylland. Det er så
ledes forholdsvis uberørt jord, som bliver
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opdyrket. Redaktøren, Ole Feldbæk, under
streger i sin indledende artikel, at projektets
økonomiske rammer ikke har muliggjort en
helhedsfremstilling af dansk identitetshisto
rie, og hensigten derfor har været at udar
bejde forskningsbaserede afhandlinger,
som andre forskere må tage stilling til, revi
dere eller acceptere og bygge videre på.
Dette mål synes til fulde at lykkes - bedømt
ud fra de to første bind. Her er vægtige og
igangsættende afhandlinger med meget
nyt. Men samtidig må det tilføjes, at der
mangler en fælles oprationel terminologi og
en overbygning, som de enkelte afhandlin
ger skulle belyse. Begrebet identitet bruges
ret uproblematisk og anvendes både om en
mere grundlæggende tilstand og den aktive
bevidsthed om identiteten. Der er også
mangler i form af emneområder, der ikke be
lyses. Endelig fremstår den danske identi
tetsdannelse i disse to bind underligt løsre
vet fra sine internationale forudsætninger.
Ole Feldbæk har i begge bind skrevet me
get vægtige afhandlinger om fremvæksten
af dansk identitet. I bind 1 behandler han
1700-tallets danske identitet og påviser,
hvorledes der i borgerlige, akademiske
kredse fra 1750’erne vokser en national
identitet frem, som lyses i kuld og køn med
loven om indfødsret i 1776. Med til enhver
identitet hører ikke blot en forestilling om
sig selv, men tillige om de andre, og den nye
danskhed udviklede sig i aggressiv retning,
og den første konfrontation kom med ty
skerfejden i revolutionsåret 1789. Endnu var
disse stridigheder kun sager, der angik de
øvre befolkningslag i København og et par af
provinsens største byer. For den brede del
af befolkningen var ord som dansker og
fædreland endnu ukendte begreber i 1789.
Helt anderledes stod det til i 1848. I løbet af
kun to generationer var der sket en mentali
tetsændring. Mens en fæstebonde i 1780’erne kun ville have en lokal identitet, kunne
han i 1848 godt være bærer af såvel en lokal
som en national identitet. Hvorledes denne
»nationalgørelse« har fundet sted, skildres i
Feldbæks spændende afsnit om skoleun
dervisningens betydning for den nationale
identitetsdannelse.
Litteraturens betydning som identitets
skabende faktor belyses grundigt af Flem
ming Conrad med udgangspunkt i en kon
kurrence om en ny nationalsang i 1818.

Vibeke Winge beskriver i to afhandlinger,
hvorledes holdningen til tyskere ændres
markant fra 1700-årene til midten af 1800årene. Baggrunden for denne holdningsæn
dring var den fremspirende danske natio
nalfølelse, og den gav sig ikke blot udtryk i
forestillinger om egen identitet, men også i
opbygning af et fjendebillede af tyskere. En
konsekvens heraf bliver opløsningen af de
tyske mijøer i København. Winges afhandlin
ger er - som Feldbæks - spækket med ny vi
den og udførlig dokumentaton heraf, men
de mangler til en vis grad Feldbæks klare
konklusioner. Rerup giver i første bind en
sober, men skuffende kort kommenteret
oversigt over nationalismeforskning. (Mere
inspirerende - og mere rodede - udgaver
findes forskellige steder i Uffe Østergårds
publikationer, f.eks. i Fink og Hauge (red):
Identiteter i forandring, 1991).
Rerup gør afbigt i andet bind med et bi
drag, der analyserer udviklingen fra den lit
terære til den politiske nationalisme fra 1808
til 1840’erne. Det er en meget velskrevet re
degørelse, der viser det stærke samspil
mellem liberalisme, den sønderjyske sprog
sag og den lidt uklare skandinavisme.
Selvom de nationalliberale kun udgjorde en
talmæssig beskeden gruppe blandt dati
dens borgerskab, synede de af langt mere
og kom til at stå som den sejrende kraft, for
di det konservative establishment, der sad
på magten, mistede troen - også på sagen
og sig selv. Det er inspirerende læsning,
selvom denne afhandling ikke i samme grad
som de øvrige rummer nyt kildemateriale.
Karin Kryger har i første bind skrevet om
dansk identitet i nyklassisistisk kunst. Det er
en lang, omstændelig redegørelse, der er
noget ude af trit med de øvrige og lades i
stikken ved ikke at blive fulgt op i andet bind.
Her mangler klart en afhandling om de na
tionale tendenser i guldaldertidens maler
kunst. Vores nutidige Danmarksbillede er
skabt i 1840’erne, og dette aspekt ville det
have været mere oplagt at inddrage end
kunsten under Frederik V og Christian VI. N.
L. Høyens program for en national maler
kunst var emnet for en disputats af Kirsten
Agerbæk i 1984, så det havde været over
kommeligt at belyse dette emne, der endnu
spiller en central rolle for dansk landskabs
opfattelse og præger miljølovgivning i det
åbne land.

Selvom man altid kan ønske sig andet og
mere end det et veldækket bord byder på, er
der ingen tvivl om, at Dansk Identitetshisto
rie vil blive et centralt placeret værk i fremti
dig forskning omkring danskhedsbegebet.
Appetitten bliver skærpet under spisningen,
og undertegnede ser med forventning frem
til hovedret og dessert: De to sidste bind,
som vil følge den danske selvforståelse fra
Treårskrigen 1848-50 til EF-afstemningen i
1972.
Inge Adriansen

Keld Dalsgaard Larsen og Kurt Balle Jen
sen: Alderslyst fra sandmark til by

Silkeborg, Arbejdernes
1991. 216 s., ill.
ISBN-87-88016-09-9.
Kr. 248,-.

Byggeforening,

En lokal byggeforening har fået den glimren
de ide at fejre sit 50-års jubilæum ved at ud
give en bog, der ikke blot handler om for
eningen selv, men om hele det kvarter og
det arbejdermiljø, hvor foreningen har haft
sit udspring og størstedelen af sit virke.
Bogen, som er flot layoutet og illustreret,
er opbygget med en lang række små afsnit,
der fortæller stort og småt om hverdagsliv,
begivenheder, personer og steder, fra de
første arbejderhuses tid, da »Alderslyst« var
hedebakkker i randen af landsognet Balle
nord for Silkeborg by og sø, til vore dage.
Især i dette århundrede kommer man tæt
på miljøet, illustreret ved uddrag af inter
views og erindringer, bidrag fra private fo
toalbums etc. I glimt anes mønstret af et
kvarter, der - med Johs. Møllgaards ord var både domicil og domæne for arbejder
livsformen.
Men efter den fornøjelige læsning sidder
man alligevel tilbage med en følelse af
manglende helhed. Det kan undre, at to musumsfolk har stillet sig tilfreds med en så ka
lejdoskopisk fremlæggelse - når der dog i
nabobyer er givet gode eksempler på kvar
terhistorie, der både har sammenhæng og
perspektiv og dog er alment læseværdige
(Den gamle By: Frederiksbjerg-publikationen, og Vejle Museum/Arkiv: Vejle Vestby
undersøgelserne). Bare lidt perspektiv på
kvarteret som et stykke arbejderkultur (Al
derslyst-barnet Julius Bornholt kunne nok
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have inspireret), lidt om kvarterets forhold til
hele byen, lidt perspektiv på kollektivt bolig
byggeri i årene efter 1941, osv. ... Så kunne
bogen have været til mere end lokal huskerdu?-erindring og dermed endnu et bidrag til
det nu ikke mere helt så forsømte miljø,
forstædernes, historie.
Peter Dragsbo

Steen Holmgren og Ole Svensson:
Byarkitektur i kommunens planlægning

SBI - Byplanlægning 62, København, Sta
tens Byggeforskningsinstitut, 1991. 95 s., ill.
Kr. 396,50.

Hvor registrering af bevaringsværdier indtil
for få år siden i høj grad bestod i fremlæg
gelse af enkeltbygninger, evt. suppleret af
et oversigtligt forord, har helhedsperspekti
vet på byer, kvarterer og gader med begre
bet »byarkitektur« i dag fået en hel anderle
des central placering, først og fremmest ved
den praktiske anvendelse i Planstyrelsens
rullende »kommuneatlas«-arbejde.
Sideløbende med Planstyrelsens udvik
ling af begrebet har Statens Byggeforsk
ningsinstitut i 1990-1991 haft et projekt kø
rende, som, med Roskilde som eksempel,
har prøvet at udvikle nogle almene arbejds
metoder. I publikationen af dette forsøg gi
ves der først en introduktion til en række be
greber i »byarkitekturen«, og det understre
ges, hvorledes byer behandles som en hi
storisk betinget helhed, og der peges på
nytten af et tæt samarbejde med de lokale
museer, arkiver og bevaringsforeninger.
I resten af »vejledningen« afprøves en vi
suel arbejdsmetode til beskrivelse af byarkitektur/helhedspræg på »mellemniveau«: de
enkelte gader og pladser. Med rig brug af
kortmateriale og tegninger i CAD-CAMstreg prøver man at oprationalisere propor
tioner og hushøjder, gadebredder og plads
rum osv., så man derudfra kan uddrage
nogle »spilleregler« for nybyggeri, »infill«, re
tablering af husrækker osv.
Fint nok - vi trænger til rekonstruktion af
»die Stadt an sich« efter funktionalismens
opløsning. Kun kan man som kulturhistori
ker måske bemærke, at den meget visuelle
angrebsvinkel indebærer en fare for, at man
gør ethvert kvarters mellemproportional til
reglen, hvorved der sker en (tidsbundet)
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harmonisering, som overser, at vore bymil
jøer også rummer en lang række historisk
betingede brud og kontraster. Kontraster,
der netop indeholder en synlig fortælling om
en historie, der ikke bare var harmonisk og
entydig. Mange renoveringer af bykvarterer
har fjernet en række af de spændende sam
menstød og det »skidt i krogene«, som viste,
at kvarteret havde været og var et led i en le
vende virkelighed.
Peter Dragsbo

Kirsten Geertsen: Dannet ung pige søges

Kvinder på kontor 1900-1940. Holme Olstrup, Akademisk Forlag, 1990. 367 s., ill.
ISBN 87-500-2942-8. Kr. 248,-.

»Dannet ung pige søges« fortæller om kvin
dernes indtog på kontorerne i begyndelsen
af 1900-tallet og den kønsbestemte arbejds
deling, som blev udviklet.
Kontorfolket har altid haft svært ved at bli
ve placeret - og endnu sværere ved at pla
cere sig - i klassesamfundet og ved at finde
et fagligt og politisk ståsted. I bogen kobles
dette bl.a. til de ansattes forventninger til
kontorarbejdet. Afgørende for forholdene
på kontoret var naturligvis også arbejdsgi
vernes forventninger til arbejdskraften og
også deres kvindesyn - og synet på en pas
sende løn. De samme spørgsmål tages op i
forbindelse med fagorganisationernes kvin
depolitik og set fra kvindernes egen synsvin
kel i spørgsmålet om faglig organisering og
kamp.
Kirsten Geertsen gør rede for, hvordan
der inden for de ansatte kvinders rækker var
forskel på behovet for at forsørge sig selv og
forsørgelsespligt over for andre og dermed
på krav til ansættelse, løn og engagement i
faglig og politisk henseende.
Noget af det mest spændende for ikkefagligt interesserede er antagelig kapitlerne
om giftermål og om dagliglivet på kontoret.
Det er sådanne afsnit, som får en til at
ønske, at bogen vil få videre udbredelse end
en snæver fagkreds.
Ved vejs ende er det altid godt at kigge
endnu en gang på forord, afslutning og no
ter for at få svar på nogle af de spørgsmål,
som har rejst sig under læsningen.
Efter endt realeksamen begyndte forfat
teren, der kom fra en småborgerlig familie, i

1944 som 16-årig på et sagførerkontor i en
provinsby. Hun fortæller i forordet til bogen,
hvordan hun senere undrede sig over, hvor
dårligt hun og de andre unge piger fra sam
me samfundslag var rustet til at forstå deres
eget arbejdes samfundsmæssige betydning
og sammenhæng; arbejdet og uddannelsen
inden for kontorets verden var de særdeles
godt rustede til at klare. Samtidig undrede
det hende, at hun ikke lærte noget om disse
samfundsmæssige sammenhænge af de
unge kvinder, som kom fra arbejderklassen.
At disse spørgsmål nævnes i indlednin
gen må opfattes som den direkte tilskyndel
se til at gå i gang med undersøgelsen og bo
gen, der har som mål at klarlægge det
mønster, som blev lagt i de første tiår af vort
århundrede. Der sondres altså fra begyndel
sen klart mellem kvinderne fra småborger
skabet og fra arbejderklassen. Hvilke »red
skaber« fik de første med hjemmefra, og
hvilke måtte de finde frem til i kontorets nye
verden. Hvordan klarede de unge arbejder
kvinder tilpasningen til kontorets krav om at
optræde som dannede, unge piger. En
spændende programerklæring, som giver
mod til at kaste sig over bogens næsten 400
sider.
Der er lagt lige stor vægt på offentligt som
på privat ansatte kontormedhjælpere (til
trods for at de privatansatte var 9-10 gange
så mange) for at se, om der er forskel. Det
virker naturligt at ville undersøge denne for
skel, men det retfærdiggør ikke nødvendig
vis vægtningen. Spørgsmålet er, om det vir
kelig var nødvendigt for at få materiale nok.
Der er så godt som udelukkende brugt
skriftligt materiale, hvad der naturligvis får
en etnolog til at begræde alle de gode oplys
ninger og nuancer, som er gået tabt ved ikke
at gribe fat i levende mennesker og høre
deres fortælling. Ens første tanke som an
melder er, at det ville være uretfærdigt at
bedømme en historiker ud fra en etnologisk
tænkemåde. Men det fremgår faktisk af
oversigten over materialet, at forfatteren
gerne ville have benyttet interviews, hvis det
havde været muligt. Så skal det i stedet
fremhæves, at der er lagt vægt på både
»den store historie« og »den lille historie«, og
at klasse og køn har været de vigtigste ana
lyseredskaber.
Undersøgelsen er finansieret af Statens
humanistiske Forskningsråd som et led i et

nordisk historikersamarbejde. Det fælles
mål har været at belyse sider af tidligere ge
nerationers kvindearbejde i og uden for
hjemmene og dets betydning for kvinderne
selv, for deres familier og for samfundet.
Det er velgørende at læse oversigten over
det materiale, forfatteren ikke har benyttet
»- af mangel på tid og penge«. Velgørende
på den måde, at det naturligvis ville have
været dejligt, hvis hun faktisk havde haft
mulighed for at benytte HK’s lokalafdelin
gers arkiver, statsansatte kvinders kontor
foreningsarkiver samt interviews, men det
er i hvert fald ærlig snak at gøre opmærk
som på det, og ikke søge at skjule det bag
fine ord og skinargumentationer. Og måske
en kvindelig måde at forholde sig til sin vi
denskab på? Tak for det og for den yderst
velskrevne og indholdsrige bog.
Anne-Lise Walsted

Bent Thestrup og Oscar Udsholt:
Reerslev Kirkebog 1736-1856

Udgivet af Dragsholm Lokalhistoriske For
ening. u.å. 300 s., ill. ISBN 87-88481-08-5.
Kr. 135,-.

På forunderlig vis mødes nyt og gammelt,
når man - som her - benytter etb med dtpfaciliteter til udgivelsen af kildemateriale fra
1700- og 1800-årene. Klart og tydeligt, med
flittigt brug af fed, kursiv, og skiftende
punktstørrelser gengives de mange person
oplysninger, der ellers fordrer timers arkiv
arbejde med transkription af gammel gotisk
håndskrift. Ingen tvivl om, at der er gjort en
stor indsats med at fravriste de gamle pro
tokoller deres mange data, men heller ikke
den nye teknik kan løse alle problemer ved
en kildeudgivelse. Et eksempel er den
manglende overensstemmelse mellem af
snitsbetegnelserne i indholdsfortegnelsen
og inde i bogen. Et andet er omfanget af ud
giverkommentarer. Selvfølgelig kan man
nok gætte, at afsnittet »Fødte mandkøn« på
s. 56 skal svare til indholdsfortegnelsens
»Dåb (drenge) 1814-1856« og »Register for
trolovede og viede« efter udgivernes me
ning i indholdsfortegnelsen kan kaldes »Viel
sesregister« (s. 194), men det er små ting,
der nok mere falder i øjnene, når man benyt
ter den nye teknik. Den væsentligste anke
må nok være mangler på supplerende oplys
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ninger fra udgiverne. Det strækker sig fra
den lille detalje, at det nok for mange læsere
ville være rart med en angivelse af sognets
placering på Danmarkskortet - som be
kendt er der mere end ét Reerslev sogn - til
det helt fundamentale, at det af bogens ind
ledning ikke fremgår, hvilke kirkebøger, der
er transkriberet. Som bekendt skulle der fra
1814 føres såvel en hovedministerialbog,
som en kontraministerialbog. Derfor kan der
være tale om tre mulige løsninger, hvor en
gennemgang af alle protokoller med angi
velse af forskelle mellem hoved- og kontra
ministerialbøgerne selvfølgelig må anses for
den optimale løsning.
Sammenfattende kan det dog siges, at
transkriptionen virker pålidelig, og selvom et
samlet personregister savnes, så vil den fo
religgende udgave gøre god gavn, indtil der
måske ad åre kunne laves en revideret ud
gave med en mere grundig og præcis ind
ledning.
Tommy P. Christensen

Nina Fabricius:
Vestjyske småbyer i udvikling
eller afvikling?

Skovlund, Gårde og Strellev
Ølgod Museum 1991.106 s., ill.
ISBN 87-983110-206. Kr. 80,-.
Nina Fabricius:
Vi byggede selv vores samfund

Odder Museum 1991. 84 s., ill.
ISNB 87-98255-65-7. Kr. 95,-.
De to bøger udgivet henholdsvis af Ølgod og
Odder museer er fine eksempler på, at de
kulturhistoriske lokalmuseer tager deres
forskningsforpligtelse seriøst. Der er i
begge tilfælde tale om undersøgelser af
småbyer i museernes virkeområder, og i
deres form henvender de sig til en bred
læserskare i den hensigt at skabe debat om
udviklingen.
Etnologen Nina Fabricius, der har foreta
get begge undersøgelser, har med bogen
om de tre vestjyske småbyers udvikling gen
nem de sidste fyrre år givet et konkret ek
sempel på, at variationer i økonomiske og
sociale vilkår, der rækker tilbage til sidste
halvdel af 1800-tallet, har betydning for,
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hvordan et lokalsamfund reagerer på foran
dringer i nutiden.
Der er udvalgt tre byer i Ølgod kommune,
men trods den ringe indbyrdes afstand og
den fælles vestjyske baggrund, har vilkåre
ne og mentaliteten udviklet sig vidt forskel
ligt de tre steder. Skovlund er opstået efter
hedeopdyrkningen i 1880-erne. Hedebruge
ne blev delt ved generationsskifte, og byen
fik en socialt homogen og relativt velståen
de befolkning af gårdmænd. Byen Gårde,
der er vokset op omkring et trinbrædt på
jernbanen mellem Ølgod og Tistrup, blev
derimod præget af husmænd og arbejdere.
Strellev er vokset op i 1920-erne på et sted,
hvor der i forvejen lå mejeri, forsamlingshus
og skole. I dag er Skovlund en by i fremgang,
medens de to andre er præget af forret
ningslukninger, skolenedlæggelse osv. For
fatteren ser årsagen til disse forskelle i de
enkelte byers lokale strukturer og individu
elle ånd, der skabte forskellige traditioner
for at handle i fællesskab. Undersøgelsen er
med til at understrege, at selv lokalsamfund
inden for samme region kan udvise store va
riationer - og at det ikke nytter at drive cen
traliseringen så vidt, at planlægningen sker
uden hensyn til disse variationer.
Undersøgelsen for Odder Museum har
landsbyen Ålstrup nord for Horsens fjord
som udgangspunkt. Hvor indfaldsvinklen i
undersøgelsen af de vestjyske småbyer var
de sidste fyrre års udvikling, er det her op
bygningen af landsbyens institutioner, der
står i centrum.
Tre små bygninger i Alstrup symboliserer
en tid, hvor opgaverne blev løst lokalt af be
boerne selv: transformatortårnet fra 1929
som et synligt tegn på den organisation,
som bragte elektriciteten ud i de små sam
fund, her i form af elektricitetsselskab.
Vandværket fra 1934 var et helt lokalt fore
tagende organiseret som andelsselskab.
Værket blev nedlagt i 1986, og vandforsy
ningen overtaget af kommunen. Den tredje
lille bygning er frysehuset, bygget i 1947 og i
funktion til o. 1970, da hjemmefrysere blev
almindelige. Frysehuset var hele sognets og
var ligeledes organiseret som et andelsfore
tagende. De tre bygninger søges nu bevaret
på Odder Museums initiativ.
Nina Fabricius trækker dog linierne
længere tilbage og påviser, hvor glidende
overgangen fra fællesskabets bylaug til sog-

neråd, andelsforetagender og foreninger
har været. Langt oppe i vores århundrede
har bymændene haft opgaver som f.eks.
den fælles smedje, der først blev nedlagt i
1963. Sognerådet delegerede opgaver ud snerydning, kørsel for kommunen osv. Det
betød, at mange flere end sognerådsmed
lemmerne selv var direkte involveret. Til nye
opgaver valgte man andelsformen eller for
eningen. Fælles for alle disse foretagender
var, at landsbyens anliggender blev styret
lokalt og med en reel indflydelse for de folk,
de angik. I vore dage trækkes mere og mere
over i kommunalt regi, og der er større af
stand mellem den enkelte og beslutningsta
gerne. Der bliver ikke længere holdt de utal
lige møder og generalforsamlinger, som var
med til at bringe folk sammen og fungerede
som »lokalsamfundets lim«, - og hvor langt
kan centraliseringen drives, før et lokalsam
fund som Alstrup falder fra hinanden. Ende
lig stiller forfatteren spørgsmålet, om den
århundredgamle tradition for et aktivt nær
demokrati bliver værdsat tilstrækkeligt?
Til begge undersøgelser er Nina Fabricius
hentet udefra og har været ansat på et musum til at løse en afgrænset opgave. En
sådan ansættelse har selvfølgelig både for
dele og ulemper - erfaringer fra lignende
projekter kan sættes over for ulempen ved
et manglende lokalkendskab,som det kræ
ver en stor indsats fra værtsinstitutionen at
kompensere for. Det er ikke i nogen af de to
bøger oplyst, hvor lang tid forfatteren har
haft til at udføre sine undersøgelser. Umid
delbart synes det, som om tiden har været
meget knap i Alstrupprojektet - der er irrite
rende mange oplysninger, som der helt ty
deligt ikke har været tid nok til at kontrollere
og tidsfæste. At det ikke rokker ved tilliden
til bogens konklusioner, er en anden sag.
De to bøger fremtræder i stort set samme
lay-out og er illustreret med forfatterens
egne fotos, suppleret med ældre fotografier
samt tegninger og kortskitser af Peter
Dragsbo. De er begge forsynet med en kort
litteraturliste, der omhandler mere generel
litteratur. Derimod mangler de helt kildehen
visninger, og man kan nok diskutere, om det
er hensigtsmæssigt. En sådan dokumenta
tion ville ikke have tynget fremstillingen der er i begge tilfælde tale om velskrevne og
lettilgængelige bidrag til debatten om lands
byerne.
Margit Baad Pedersen

Olga Pedersen: Aastrup sogn

Bd. 1: Fra enevælde til udskiftning 16601790, Esbjerg 1985, 83 s., ill. ISBN 87982045-1-3. Kr. 96,50 indb.
Bd. 2: Fra udskiftning til andelsbevægelse,
Esbjerg 1990, 251 s., ill. ISBN 87-982045-21. Kr. 134,- indb.
Udgivet af Olga Pedersen, Glejbjerg.

»Bier er som bekendt et flygtigt materiale,
og de kan være svære at fastholde, dersom
de ikke selv ønsker at blive.
Grundlaget for al biavl i sognet blev lagt af
degnen Jens Christian Jermiin i Terpling.
Han var så heldig, at en stor bisværm i 1780
slog sig ned i hans have. Jermiin var ikke sen
til at tage dyrene til sig og kort efter begynd
te hans honningproduktion. De travle insek
ter forstod dog ikke helt, hvor de hørte til, og
snart fløj de over hegnet til naboen for at
hente nektar hjem til det bistade, degnen
havde sat op.
Da faldt det naboen ind, at når bierne hen
tede nektaren hos ham, måtte han have en
vis anpart i honningen. For at holde fred og
for ikke at blive nødsaget til at fjerne de nyt
tige bier igen, indgik Jermiin en aftale om, at
give den vanskelige nabo det halve af, hvad
et bistade kunne præstere.
Efter hvad Jermiin senere skrev til Land
husholdningsselskabet blev denne aftale
det egentlige grundlag for biavl i sognet.
Sammen med naboen fik degnen nemlig i
løbet af få år seks stader, og sammen solgte
de honning hver år.« De store handelshuse i
Ribe og Kolding betalte godt for denne lyng
honning fra Aastrup sogn.
Med glimt af humor tegner Olga Pedersen
således billeder af stort og småt fra livet på
den jyske hede nord for Ribe. Olga Peder
sen, der er leder af Aastrup sognearkiv, har
været store mængder af kilder igennem, og
materialet har hun samlet i to spændende
bind om menneskene i et sogn gennem tre
hundrede år.
I 1600-1700-tallet var der omkring et par
hundrede indbyggere, og man følger på tæt
hold udviklingen for disse mennesker. For
alle var det en kamp for at få ressourcerne til
at slå til. Forskellige arbejder blev kombine
ret med det magre landbrug på heden,
f.eks. brændte man tørvekul, teglsten og
(bl.a. hos præsten) brændevin. Og på heden
plukkede man den skæppe tyttebrær, gods
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ejeren årligt skulle have af hver fæstebonde.
Fattigdom, død og til tider krig havde man
nær inde på livet, men man kunne møde
hjælp og sammenhold i mange situationer. I
andre situationer derimod var der livslange
chikanerier og indædte stridigheder. Frem
skridt skete der også, og man følger bl.a.
begyndelsen til den første skole, hedeop
dyrkningen med det umenneskelige slid og
mejeriet, der kom kun to år efter landets
første andelsmejeri. De to bind tager også
temaer op som befolkningsudvikling, ægte
skab, fødsel, forsorg, gudstro og meget an
det.
Det er imidlertid ikke kun forholdene i sog
net, der skrives om. Sognet skildres som en
del af danmarkshistorien, også selv om alle
ændringer ikke nåede ud til Aastrup med
det samme. En lille ting der savnes, er et
kort, så læseren kan orientere sig om, hvor
sognet ligger. Stedforklaringen er ikke nok
for den læser, som ikke er lokalkendt. I
øvrigt kunne der måske være gjort mere ud
af det visuelle i bøgerne.
Der gøres let og ligetil rede for de lov
mæssige og formelle forhold (fæsteaftaler,
sogneveje, brandforsikringer eller hvad det
nu måtte dreje sig om), samtidig med at det
skildres, hvordan forordningene kom til ud
tryk i de faktiske situationer.
I mylderet af lokale oplysninger har Olga
Pedersen med sit overblik, sin brede viden
og sans for det rammende formået at give et
godt billede af et hedesogns udvikling.
Denne sogne-kulturhistorie er interes
sant, også for andre end lokale. Man kan
håbe, at der også kommer endnu et bind om
det sidste århundrede.
~ . D

Bennedicte Fonnesbech-Wulff: Ulkerup

Historien om en nedlagt skovlandsby i Ods
herred. Ebeltoft, Skov- og Naturstyrelsen /
Skipperhoved 1991, 84 s., 26 s. ill.
ISBN 87-89224-24-8. Kr. 148,-.
Ulkerup statsskov 6 km syd for Nykøbing
Sjælland raseredes i 1982 af en storm. Her
ved blev arealet med tomten efter den ned
lagte landsby Ulkerup frilagt. Man vidste
godt, at der engang havde ligget en landsby,
hvor der nu var skov. Efter stormfaldet be
sluttede skovrider og daværende frednings
styrelse at få området undersøgt for evt.
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værdifulde kulturhistoriske levn og under
søgt, om der fandtes et kildemateriale, der
kunne belyse landsbyens historie. Det viste
sig at være tilfældet, og en styringsgruppe,
skiftende arbejdshold og fagfolk har siden
foretaget undersøgelser, hvor man har kom
bineret arkæologisk, forstlig, etnologisk og
historisk viden og metode. Den foreliggende
publikation er det første spændende resul
tat af disse undersøgelser.
Det fremgår af bogen, at Ulkerup blev
nedlagt i 1782, da skovdriften på det konge
lige Odsherredske krongods udvidedes, og
beboerne i de 6 gårde og 9 huse flyttede til
Strandhusene lidt nord for som husmænd.
Teksten er skrevet i et moderne sprog
med passende forklaringer, uddybende be
skrivelser af sagsforhold og omskrivninger
af ældre fagterminologi, der formodes
ukendt for nutidsmennesker, hvilket gør bo
gen lettilgængelig for den almindelige læ
ser, der er nysgerrig efter at vide mere om
en egns kultur og historie. Odsherred er et
område med mange turister og interesse
rede, der vil kunne besøge landbytomten i
skoven.
Bogen præsenteres med et luftfotografi
af området på forsiden, og et kort over skov
området på omslagets inderside. Kortet er
af den type, der kendes så godt fra de infor
mationsfoldere, der findes over de forskelli
ge statsskove med turforslag m.m., oplys
ning om veje, stier, beplantning og interes
sante kulturhistoriske levn. Kortet viser Ul
kerup skovs udstrækning idag, gamle jord
diger, toftegærder og stengærders forløb.
En placering af de enkelte gård- og hustom
ter i selve landsbyen er vist på et særligt
kort. En rekonstruktionstegning af hele Ulkerups bebyggelse kort før nedlæggelsen er
vist s. 20 baseret på udskiftningskortet fra
1872, der gengives s. 35. Sidstnævnte kun
ne godt have været tydeligere, og selve
landsbyområdet herpå havde det været en
fordel at kunne se i sammenhæng med
oversigtskortet over det frilagte areal, lige
som gengivelse af det i teksten omtalte mi
nutiøst opmålte kort over landsbyområdet
med de frilagte gamle bygningers vægforløb
og arkæologisk undersøgte bagerovne
m.m. ville have rundet planmaterialet af. En
rekonstruktionstegning af planen for gård
nr. 3 viser dog beboelseslængden omvendt i
forhold til verdenshjørnerne. Det øvrige bil

ledmateriale er fotografier fra landsbyområ
det og tegninger, der udmærket illustrerer
selvhusholdningens årscyklus for de for
skellige arbejdsopgaver for mænd og kvin
der på en gård i 1700-årene. Men selvom un
dersøgelsen af den konkrete landsbytomt
har været udgangspunktet, skriver EFW at
bogen vil omhandle Ulkerups historie, især
de sidste årtier før nedlæggelsen. Den vil
berette om menneskene, deres dagligliv,
deres livsforløb og hvordan de boede. Der
for er det især de skriftlige kilder, der er be
nyttet.
Bogen er inddelt i 10 hovedkapitler: Om
byen og bogen; en landsby nedlægges; fra
fællesskab til statsskov; udsyn-udbytteudskiftning; bønder i Ulkerup; kirkebolet;
husmænd i Ulkerup; gårdmænd og hus
mænd; skovriderens gård; nedgang og kata
strofe. Et udmærket noteapparat med hen
visning til både utrykte kilder i arkiverne
såvel som litteraturhenvisninger giver læse
ren mulighed for selv at gå videre og retfær
diggør den bredt fortællende tekst. EFW har
gjort et stort kulegravningsarbejde i arkiver
ne og især udredningsarbejdet med de en
kelte gårdes og huses beboere og deres ind
byrdes forhold i landsbyen i de sidste 50 år
før 1782, men for nogles vedkommende i
100 år giver et sjældent konkret billede af
disse forhold, der oftest er blevet behandlet
skjult i statistik og generelle betragtninger.
For Niels Rasmussens gård nr. 10, udredes
hele anetavlen fra 1662 til 1776. Heraf frem
går, hvor almindelig det var, at man i fælles
skabstiden kunne overtage brugsretten til
en gård gennem ægteskab med enken, og
at fæstegårde ofte var i fæste i samme fami
lie i flere generationer.
I det generelle billede af samtidens lands
byer og med udvikling i landbrug, ejendoms
forhold og fæsteforhold i Odsherred, be
handles Ulkerup forfriskende konkret, så
ledes at det generelle og det specielle træ
der frem; bl.a. at Ulkerup havde et meget
lille agerareal, og at beboerne var meget
afhængig af de omliggende ressourcer: sko
vens produkter og de gode overdrev for
uden binæringer såsom humledyrkning og
honning. EFW giver et kort, men nuanceret
billede af dagliglivet og betydningen af, at
landsbyen var placeret i den kongelige vildt
bane. Det gav arbejde i forbindelse med jag
ten, ligesom tømmerhugst betød en del. Bil

ledet af landsbyens sociale struktur er også
differentieret. Det senere skarpe skel mel
lem bønder og husmænd eksisterede ikke.
Under betegnelsen husmænd skjulte sig
mange gode landhåndværkere, respekte
rede og nødvendige, for at få landsbysam
fundet til at fungere, smed, skomager, bød
ker osv., ligesom skrædderen var en bestil
ling, der skaffede handicappede et leve
brød. To rytterhuse var i en periode et
officielt indslag i Ulkerup, senere også skov
ridergården. Deres beboere og forhold be
handles også.
I udredningen af, hvad hver bonde og hus
mand fik i kompensation og hjælp for at op
give fæstegård eller hus i Ulkerup i form af
skattefrihed, eftergivelse af gæld, bygnings
tømmer m. m. for at flytte og blive husmænd
kommer EFW tæt på, og det er med nogen
forbavselse, at hun må konstatere, at be
boerne ikke opfattede disse indgreb som
noget negativt, men som at få en ny chance i
livet. EFW runder af med en beskrivelse af
skovridergården liggende østligst i lands
byen med dens beboere fra den første skov
rider 1694 til gården blev nedrevet 1829 og
erstattet af den nuværende skovridergård
liggende udenfor Ulkerup. Her giver EFW os
et indblik i, hvorledes bønder og folk med
anden social status som øvrighedspersoner
kom ud af det med hinanden. Ligeledes får
man også et sjældent beskrevet indblik i,
hvorledes arbejdet med de kongelige skove
på krongods var organiseret og hvorledes
andre befolkningsgrupper og professioner
end bønder og præser, selvom disse ikke
var så talstærke, dog befolkede landet og
var et vigtigt element for at få det danske
samfund til at fungere. Blandt skovriderne
fremhæves Niels Chr. Bang. Hans barne
barn var N. F. S. Grundtvig. Flere forfattere
og professorer på landbohøjskolen hører
også til slægten Bang. Til afslutning reflek
teres over nedgang og katastrofe, om balan
ce, overlevelse, tidsåndens regler og accept
af udnyttelse af ressourcer, om ondet kvæg
pesten, der var et gode for skoven. Det er
her en forfriskende gennemgang af den ge
nerelle historiske udvikling konkretiseret
ved en landsby fra et område af landet, der
sjældent har været valgt som eksempel på
grund af områdets særlige status som kron
gods med vildtbane og dårligt agerland.
Men nyere historiske undersøgelser i områ
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det, bl.a. omkring Højby og den vågnende
interesse for økologisk balance, skovenes
og overdrevenes betydning som ressource
og for sammenhæng i de gamle landsby
samfunds totaløkologi har givet fornyet
interesse for denne type undersøgelser af
en lokalitet, hvor arkæologiske levn og historisk-kulturhistorisk kildemateriale sup
plerer hinanden, men som selvom den star
tede for en menneskealder siden med især
Axel Steenbergs undersøgelser i Store Val
by er den oftere udført som en etnologisk
historisk undersøgelse af en gård eller et
hus, f.eks. Karen Schousbo’s og Bjarne
Stoklunds.
De skriftlige kilder, EFW har valgt at give
Ulkerup krop og liv med, har været rige, og
der er kommet et interessant og læseværdigt stykke kulturhistorie ud af det. Bogen vil
være godt baggrundsstof for folk, der selv
besøger landsbytomten, der er gjort tilgæn
gelig for offentligheden. Men skulle guide
tanken have været gennemført, kunne man
måske have ønsket en bredere tværviden
skabelig fremstilling, hvor det arkæologiske
materiale blev mere synligt og et kulturhi
storisk stof, som f.eks. områdets byggeskik
og den viden, skovens folk og skov- og na
turstyrelsen har om området, var blevet ind
draget. Men der kommer sikkert flere un
dersøgelser og bøger om Ulkerup, efter at
landsbytomten er frilagt, gadekæret reta
bleres og spor af fægang m. m. ved skovens
pleje med nyplantning af egetræer osv. er
foretaget af statsskoven. Men historien om
Ulkerup by der blev til Ulkerup skov er fasci
nerende læsning.
Grith Lerche

Ann Vibeke Knudsen: Bornholmernes mad

- en kulturhistorisk kogebog om madtradi
tioner på Bornholm 1870-1950. 80 s., ill.
Rønne, Bornhom Museum, 1991. ISBN 8788179-30-3. Kr.
Bornholmernes mad - en kulturhistorisk ko
gebog blev i slutningen af 1991 udgivet af
Bornholms Museum. Første oplag blev re
vet væk og et nyt oplag skal nok også få ben
at gå på. Mad er en god indfaldsvinkel til kul
turhistorien, den er konkret og den kommer
godt rundt om såvel erhverv som handel og
levevis.
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Det er Ann Vibeke Knudsen, der har stået
forden bornholmske bog. Hun har fornuftig
vis koncentreret sig om perioden 18701950, en tid hvor såvel det mundtlige som
det skriftlige kildemateriale er righoldigt. Og
hun har valgt at skildre og give opskrifter på
det, vi i dag forstår ved gammeldags mad.
Altså både mad, som er almindeligt kendt
og det, som er specielt for Bornholm. Dertil
kommer yderligere et afsnit om den mad,
som de svenske indvandrere i slutningen af
forrige århundrede bragte med sig.
Af særlig interesse er afsnittene om sild
og om fisk (og det er på Bornholm det sam
me som torsk). De røgede sild er en delika
tesse beregnet for det københavnske mar
ked, og de går ikke længere tilbage end
slutningen af forrige århundrede. Så langt
vigtigere var de saltede sild - og er det den
dag i dag for den sags skyld. Gastronomisk
er det opskrifterne på sild, der bærer prisen.
Men også opskrifterne på torsk, bl.a. med
Gudhjemsdyppe har kvaliteter.
Bogen afspejler et køkken præget af øens
erhverv og råvarer. Der er paralleller til an
dre Østersø-egne, men på Bornholm møder
man hverken konservering af fisk ved gæ
ring eller med lud, som den kendes fra Sve
rige og Finland.
Bogen er rigt illustreret med gamle fotos,
tegninger og en række stemningsfulde far
vefotos, optaget i dag i Melstedgårds køk
ken og stuer. Bogen supplerer derved på
glimrende vis den oplevelse, det er at besø
ge landbrugsmuseet på Melstedgård, men
den kan sagtens stå alene. Det er en helt
igennem fornuftig bog, der ikke puster sig
op på kokke-niveau, men redeligt gengiver
den husmoder-fornuft, som er det bærende
i det danske køkken.
Else-Marie Boyhus
Bent Holm: Solkonge og månekejser

Fossards teaterbilleder.
København, Gyldendal, 1991. 272 s., ill.
ISBN 87-01-09562-5. Kr. 385,-.

På forsiden stråler solkongen os i møde i et
overdådigt og elegant kostume. På bagsi
den bliver vi præsenteret for månefyrsten,
omtrent lige så flot udstyret. Dermed er te
maet for Bent Holms bog slået an, allerede
inden læseren har vendt det første blad.

Mytologien omkring Louis XIV, opfattet
som solkonge, er velkendt. Allerede fra
fødslen bliver Louis kaldt Dieudonné, den
gudgivne. 16 år gammel spiller han rollen
som Kong Sol i balletten La Nuit, og fra det
te tidspunkt opbygges systematisk solmy
ten. Ligesom solen er det livgivende cen
trum i universet, udstråler kongen magt og
indflydelse overalt i sit rige. Næsten alt,
hvad han foretager sig, iscenesættes: fra
indtoget i Paris 1660, formet som et ro
mersk triumftog gennem diverse triumfbuer
med allegoriske betydninger - over rytter
dramaet le Carousel i 1662, hvor kongen be
finder sig i centrum for en række imperier,
hvis ryttere rider rundt - og den gigantiske
fest i Versailles maj 1664, hvor det gastrono
miske, drama og musik, gøgl, karruseller,
mekaniske arrangementer og fyrværkerier
går op i en højere enhed, alt ladet til briste
punktet med symbolske betydninger - til
Flora-balletten i 1668, hvor Louis optræder
som Apollon.
Som modbillede til solkongen optræder
månefyrsten Harlequin le roi. Bent Holm
følger Harlequin-figuren helt tilbage til Orderik Vitalis’ Kirkehistorie (nedskrevet ca.
1125). Her møder vi for første gang Herlechin i en beretning, der går tilbage til 1091, i
spidsen for »den vilde skare« af de dødes
ånder. I et digt fra sidste del af 1200-tallet
skaber Hellequin opstandelse sammen med
heksen Luque og et tusindtalligt optog, der
hærger og plyndrer, inden de drager til hel
vede for at holde stort bryllup. Adam de la
Halle’s majspil Jeu de la feuillé fra ca. 1260
viser igen Hielekins skare som repræsen
tanter for »den anden verden«.
I Roman de Fauvel (ca. 1315) optræder
Hellequin i forbindelse med det béreømte
charivari-optog, hvor personerne er klædt i
dyreskind, vrangvendt tøj og sække, mens
de spiller på larmende instrumenter og køk
kenredskaber til Fauvels bryllup. Den ikono
grafiske fremstilling viser Hellequin udstyret
med hanevinger på hovedet, som minder
om både Merkurs hat og djævelens horn.
Forbindelsen til karnevals-optoget, f.eks.
som Bruegel skildrer det på maleriet Faste
lavns og fastes strid (1559), er nærliggende.
Og Bent Holm følger figuren frem til den får
sin »klssiske« skikkelse i den italienske com
media dell'arte tradition.
Først med de seneste ikonografiske frem

stillinger er vi fremme ved Fossards tid og
hans samling fra slutningen af 1600-tallet. I
grunden er det meget lidt af det ikonografi
ske materiale i de to afsnit om solkongen og
månefyrsten, der stammer fra Fossards
samling. Beskæftigelsen med den virker
langt hen ad vejen som et påskud for de te
matiske analyser af Louis-le-Grand og især
Harlekin-figuren.
Bent Holm forsøger at skabe en sam
menhæng til Fossard og hans omfattende
samling af billedmateriale ved at placere
musikeren, musikarkivaren og samleren
Fossard, der arbejder ved Louis XIV’s hof,
som en lille planet i kongens univers. Med
en lidt hårdttrukken parallel taler han om, at
Fossard i sin funktion som samler gentager
kongen i en imitatio regis.
I det afsluttende kapitel når han endelig
frem til en gennemgang af stikkene i Fos
sards samling, som er interessant, ikke kun
fordi en væsentlig del af samlingen findes
på Det kgl. Bibliotek i København. Såvel kon
gemytologien omkring Louis XIV som den
folkelige kultur omkring Harlekin og karnevallets udfoldelser afspejler sig i samlingen
på en måde, som gør det muligt at trække li
nier fra de de tidligere kapitlers tematiske
gennemgange.
Solkonge og månekejser er oprindeligt
blevet til som en afhandling, der i marts
1990 blev antaget som doktorafhandling ved
Århus Universitet og forsvaret i juni 1991.
Trods denne lærde sammenhæng flyder
sproget let og veloplagt, også selv om de
franske og italienske citater nogle steder
truer med at tage overhånd. Undertiden bli
ver formuleringerne og de paralleller, der
drages, dog for letkøbte, f.ex. hvor Holm la
der Louis XIV mødes med Harlekin i en vi
sion kort før kongens død, eller hvor han
med en brander siger, at man skulle tro,
Fossard hed Recueil og ikke Francois, fordi
der altid tales om Recueil Fossard.
Enkelte kritiske bemærkninger og indven
dinger skal dog ikke skygge for en flot udsty
ret og illustreret bog, der er spændende og
inspirerende, specielt i de dybdeborende
analyser af mytologien omkring solkongen
og af Harlekin-figuren i sammenhæng med
charivaris og karnevalsoptog.
Leif Søndergaard
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Jens Christian V. Johansen:
Da Djævelen var ude ...

Trolddom i det 17. århundredes Danmark.
Odense Universitetsforlag. 1991. 327 s., ill.
ISBN 97-7492-766-3. Kr. 248,-.

Hvor finder man inspiration til en doktordi
sputats om trolddom? Historikeren Jens
Christian Johansen fortæller, at det skete i
Vester Bio på Vesterbrogade. Med film som
»heksejægeren« og »heksejægerens tortur
kammer« blev interessen for hekse og hek
seforfølgelser vakt. Så stort kan springet
være fra en aften i biografen til udformnin
gen af et hovedværk inden for hekseforsk
ningen.
For et hovedværk er det. Det er tydeligt,
at der ligger års videnskabelig fordybelse
bag. Derfor ærger man sig lidt over noget så
grundlæggende som titlen. Hvorfor skrive
det 17. århundredes Danmark, når det alle
rede i indledningen pointeres, at de afgøren
de arkivalier kun er bevaret i Jylland? J. C. Jo
hansen er selv den første til at beklage
dette. Men hvorfor har forfatteren så ikke
valgt en anden titel? Dette bliver mere klart
henimod afhandlingens slutning. Pointen er,
at den omfattende gennemgang af 494 jy
ske processer udgør grundlaget for en dis
kussion omkring de danske processers op
hør. Afhandlingens mere overordnede for
mål er således ikke alene »at forstå de
socio-økonomiske og mentale sammen
hænge, der konstituerede processernes dy
namik«, men også at trænge ind i nogle ide
historiske forudsætninger for de danske
processers opståen, omfang og ophør.
Den indgående beskrivelse af de mange
processer giver mulighed for at fordybe sig i
en lang række grundtemaer. Ved hjælp af
skemaer, eksempler og ikke mindst minutiø
se oversigter i bilagene, får vi på et viden
skabeligt grundlag indblik i et kapitel af Dan
markshistorien, som for mig at se er langt
mere dramatisk og menneskeligt vedkom
mende end biografmørkets faktion om dæ
moniske og overnaturlige hændelser. Først
og fremmest understreges betydningen af
trolddomsrygtet og akkumulerede anklager.
Herefter går vi endnu tættere på de enkelte
sager. Hvilke situationer og problemer
handler anklagerne om, og hvordan ser til
ståelserne ud? Tegner der sig nogle
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mønstre omkring køn, alder, civilstand og
regional fordeling?
Her slutter historikeren. Desværre. No
gen kulturanalyse vover J. C. Johansen sig
ikke ud i, selv om en af undersøgelsens ud
talte formål var at »forstå mentale sam
menhænge«. Vi leder forgæves efter en ana
lyse af befolkningens forestillingsverden,
f.eks. omkring lykke og værdighed, selv om
disse aspekter utvivlsomt har spillet en af
gørende rolle for de rygtedannelser, som
førte til henrettelsen af 245 troldfolk i Jyl
land.
Derfor mangler vi stadig et hovedværk om
trolddom og hekse i Danmark, hvor de folke
lige erfaringsverdener tages alvorligt ud fra
et kulturanalytisk perspektiv. Ses de danske
forestillinger i et mentalhistorisk perspektiv
bliver det også vigtigt at undersøge, hvilke
bånd der kan knyttes mellem forfølgelser
nes tid og de efterfølgende århundreder
(1700- og 1800-tallet). Begge perioder ken
detegnes ved rygtespredning og vandresagn om hekse (trolddomsrygtet), kloge
folks modtrolddom og ikke mindst en vidt
udbredt angst for forgørelse. Men i nyere tid
er det kun i enkelte tilfælde at dette blusser
op til dramatiske episoder med et retsligt ef
terspil. Ser vi på trolddom ud fra befolknin
gens perspektiv, er det et ubesvaret spørgs
mål, om der kan påvises de store mentalhi
storiske forskelle mellem de to perioder. Det
der helt grundlæggende adskiller de to pe
rioder er derimod kildematerialet og det er
kun de retshistoriske arkivalier, som udgør
skelettet i J. C. Johansens afhandling. Dansk
Folkemindesamlings arkivmateriale er over
hovedet ikke anvendt. Dette er altså den
egentlige årsag til afhandlingens begræns
ninger: geografisk, historisk og tematisk.
Den handler om Jylland i 1600-tallet, men
hverken om Sjælland, 1700- og 1800-tallet
eller folkelige hekseforestillinger. Men hvor
for så ikke sige dette lige ud? At det handler
om et kildestudium. Fremragende ovenikøbet. Men netop ikke om en mentalhistorisk
fremstilling af noget så sammensat og van
skeligt tilgængeligt som »trolddom«.
En af undersøgelsens interessante kon
klusioner er, at de danske trolddomsproces
ser fortæller to historier. Den ene handler
om konflikten mellem befolkning og kirke.
Befolkningens ønske om at få troldfolk
udryddet, fik sit mest voldsomme udtryk i

Jylland mellem 1617 og 1625. 60% af alle de
jyske processer fandt sted i denne periode.
For J. C. Johansen er dette samtidig en afgø
rende årsag til den afmatning, som sætter
ind i årene efter. Han mener, at der simpelt
hen var færre folk tilbage med et omfatten
de trolddomsrygte, som havde overlevet
forfølgelserne.
Den anden historie handler om kirken og
brydningerne mellem en moderne og en
mere gammeldags tankegang. Her taler J. C.
Johansen om en uudtrykt alliance mellem så
umage parter som befolkningen og den teo
logiske elite med deres udfarende kontinen
taleuropæiske forestillinger. Deres fælles
ønsker om at forfølge - hekse, katolikker el
ler calvinister - mener han ikke, de danske
sognepræster kunne gå ind for. De holdt sig
efter hans mening iøjnefaldende passive,
medens forfølgelserne stod på deres høje
ste. For præsterne skyldtes ulykker ikke
Djævelens værk, men Guds retfærdige straf
for menneskers utallige synder. J. C. Johan
sen når derfor frem til den konklusion, at an
tallet af bål i Danmark ville være blevet langt
større, hvis det var gået som befolkningen
eller eliten ønskede. Nu sejrede »fortidens
besindige overvejelser«, men kun i kraft af
de konservative sognepræster.
Birgitte Rørbye

Gustav Henningsen:
Heksejægeren på Rugård

De sidste trolddomsprocesser i Jylland
1685-87. Ebeltoft, Skippershoved. 1991.
ISBN 87-89224-280. Kr. 169,-.
Søren Kirkemann er mester for bogens
omslag og årstallet 1685 slår tonen an. Som
et kors tegner den fastbundne heks sig mod
himlen, medens røgen fra heksebålene går i
et med skyerne og driver hen over et lillarødt
landskab. Lige så dramatisk er Gustav Henningsens fortælling om godsejeren på Ru
gård, som blev heksejæger. Så fremfusende
og voldsom var Jørgen Arenfeldts fremfærd,
at han også selv kom alvorligt i klemme. Sa
gen gik helt til Højesteret, og det var kun
med nød og næppe, at adelsmanden undgik
at miste sin ære og ende på Holmen som
straffefange på livstid. Onsdag den 15. sep
tember blev dommen afsagt. Arenfeldt mi
stede retten til at dømme ved den lokale bir

keret. Samtidig fik han en enorm bøde, som
omregnet til moderne penge svarer til en
halv million kroner. Han skulle også betale
modpartens sagsomkostninger og den 3.
november måtte han på Viborg Landsting
offentligt afgive en undskyldning.
Men onsdagsmødet i Højesteret handle
de ikke alene om adelsmanden. Side om
side med den 42-årige Jørgen Arenfeldt stod
en af hans ofre, den knap 30-årige Anne
Sørensdatter. Blommen, som folk kaldte
hende, var efter forhør og dom på Rugård
blevet dømt til bål og brand på Viborg
Landsting. Hendes mor og flere andre kvin
der var allerede blevet brændt som trold
kvinder. Men nu satte skandalen omkring
Rugårdsmanden en stopper for denne op
blussen af de offentlige hekseforfølgelser,
som heksejægeren og hans kreds havde sat
igang. Den 21. juli 1686 blev det bestemt, at
enhver dødsdom for trolddom fremover
også skulle påkendes ved Højesteret i Kø
benhavn, og dette betød i praksis, at henret
telserne hørte op i Jylland. Anne blev dømt
for sin løgnagtige bekendelse og sin virk
somhed som klog kone til kagstrygning og
landsforvisning. Men højesteretsdommerne
frifandt hende for trolddom, og derfor slap
hun med livet i behold. Blommens held var,
at Arenfeldt gik for vidt. For at undgå tortur
kunne Rugårdsmanden få hende til at sige
og gøre hvad som helst. Men da hun i sine
bekendelser anklagede nogle indflydelsesri
ge borgere, gik de til frontalt modangreb.
Det var Arenfeldt, de var ude efter, men den
unge bondekone havde de heller ikke meget
til overs for. Det har Gustav Henningsen til
gengæld. Hele undersøgelsen bærer præg
af hans fascination.
Langsomt bygges dramaet op. Gustav
Henningsen leger med vores nysgerrighed
og medlidenhed. Hvordan vil det gå dem:
Anne, Dorete, Peder og alle de andre? Ud
faldet kender vi ikke, før henimod slutningen
af bogen. Scenen befolkes med helte og
skurke, feje medløbere og ikke mindst ofre
ne og ofrenes ofre. Som de største skurke
møder vi de adelige godsejere. Peder Mad
sen Lerche gjorde sit til at genoplive hek
sebålene som dommer ved Viborg Lands
ting. Den værste var dog Jørgen Arenfeldt.
Han udsatte de anklagede for fysisk og psy
kisk tortur under forhørene og foranstaltede
ulovlige hekseprøver, hvor kvinderne i nø
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gen tilstand blev smidt i Rugårds voldgrav,
for at tilskuerne kunne se, om de kunne syn
ke. Til de mere foragtelige roller hører nogle
af de lokale præster, som går Arenfeldts
ærinde. Vi glemmer ikke så hurtigt midda
gen på Rugård Helligtrekongersdag 1686.
Helte er der færre af, men i slutningen af
bogen, møder vi en af dem. Præsten Frede
rik Thomsen, skriver Gustav Henningsen,
synes at have været en fornuftig mand. Da
der fremkommer nogle hekseribeskyldnin
ger mod en ung pige hjælper han selv pi
gens far med at gå til modangreb. Præsten
er altså fornuftig, fordi han opfatter hek
seanklagen som ondsindet sladder og hek
sen som en syndebuk. Bogen indeholder
slet ikke så få af den slags stimulernede me
ningstilkendegivelser. Men er det nu også
helt så enkelt? Var nogle af syndebukkene
ikke selv sladdervorne, arrige og ondsinde
de? Og hvor tydelig er grænsen egentlig
mellem de kloge folk og heksene? Holder vi
os til Gustav Henningsens undersøgelse, el
ler til de mange sagn optegnet af Evald Tang
Kristensen, ja så kan det siges ganske kort.
Heksen og den kloge kone var ofte en og
samme person, men udlagt i forskellige si
tuationer og af forskellige mennesker. Både
trolddom og modtrolddom handler om vold
og hævn. De glidende overgange mellem
lykke, straf og lidelse afhænger af øjnene,
der ser. Når Frederik Thomsen i vore øjne
handlede »fornuftigt«, skyldes det måske
snarere, at begivenheden forgår tre år efter
Rugårdskandalen.
Fornuft har altså noget med kultur at
gøre, og for 300 år siden var ingen i tvivl om,
at ulykker ikke uden videre skete af sig selv.
Ulykker og vanskæbne betød noget. Om de
var forvoldt af Gud, folks egen syndefuldhed, djævelen, onde mennesker, overnatur
lige væsener, etc. - det herskede der til
gengæld stor uenighed om. Mange af de
dømte hekse har tydeligvis også selv været i
tvivl om deres egen rolle. Nogle forsøger at
forsvare sig ved at sige, »at de ikke kan
trolddom«, andre svarer, at de ikke har fore
taget sig det, de beskyldes for, ikke var til
stede eller giver det, vi idag kalder for en na
turlig forklaring. Men de anklagede hævder
aldrig, at ulykker ikke skyldes trolddom. Set i
et kulturanalytisk perspektiv var forestillin
gen om trolddom forsåvidt fornuftig nok i
1600-tallet.
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Det hører til bogens mange fortjenester,
at provokationerne giver læseren mulighed
for at tænke selv. Vi får ikke påduttet nogle
fastlåste holdninger. Gustav Henningsen er
nemlig først og fremmest socialhistoriker.
Han er dybt optaget af at rekonstruere og
udlægge det, der skete. Derfor boltrer han
sig i uddybende kilder, forklaringer og inspi
rerende toner. Vi ved mere om periodens
retssystem, økonomi, dagligsprog, ja hver
dagslivet i stort og småt, når vi har læst den
ne bog. Det socialhistoriske panorama er
fyldt med levende og kloge overvejelser. Lad
mig nævne et typisk eksempel: Gustav Hen
ningsen diskuterer vidt og bredt om Mette
Nielsdatter var tater eller ej, for så til sidst at
konstatere, at han slet ikke selv synes, det
er så vigtigt endda. Så kan vi andre gøre os
vore egne tanker. Kilderne er lagt frem. Det
er formodentlig også helt enestående, at vi i
forordet tilbydes et helt kompendium med
transkription af bogens utrykte kildemate
riale. Forbilledligt efter min mening.
Noget af det mest tankevækkende i bo
gen er for en kulturforsker Gustav Henning
sens indledende diskussioner om lykke
begrebet. Men det undrer mig, at Gustav
Henningsen fremhæver, at folk i 1600-tallet
kan kaldes »bikulturelle«, fordi de står med
et ben i den officielle, kristne kultur og det
andet ben i en folkelig, magisk kultur. Hvor
dan finder han denne modsætning? Jeg har
svært ved at se, hvordan vi kan udskille det,
der betegnes som »autentisk« folketradition« fra mere hverdagsagtige erfaringsdan
nelser, for slet ikke at tale om de kristne fo
restillinger, som optræder i mange varian
ter. I anden sammenhæng har Gustav Hen
ningsen netop så udmærket fremhævet at
»folketro« ikke udgør et samlet system, men
tværtimod består af forestillinger hidrøren
de fra vidt forskellige og ofte hinanden mod
sigende tankebygninger. Modsigelserne op
leves imidlertid ikke af traditionsbærerne
selv, fordi de er knyttet til hverdagssituatio
ner og sjældent aktualiseres samtidigt.
(Dansk kulturhistorisk Opslagsværk 1991).
Gustav Henningsen har beskrevet et gru
opvækkende kapitel af Danmarkshistorien.
Det er der kommet en fornem bog ud af. Den
er spændende og let at gå til, hvis det er det,
vi vil have. Men den er også fuld af mulighe
der, fordi Gustav Henningsen er så fascine
ret af sine kilder og det socialhistoriske pa-

norama. Bogen fortjener, at vi fordyber os,
lader os rive med, og hist og her bliver pro
vokerede. Som mennesker og som fagfolk.
Med beskrivelsen af forfølgelserne og skan
dalerne for 300 år siden kommer vi tæt på
hverdagslivet dengang. Men vi kommer
også lidt tætteren på vores egen nutid og os
selv.
Birgitte Rørbye

Inge Adriansen: Ivan fra Odessa

Krigsfanger i Nordslesvig og Danmark
1914-20. Fra Als og Sundeved - Bind 69.
Sønderborg, Historisk Samfund for Als og
Sundeved, 1991.136 s., ill. ISBN 97-153-114.
Kr. 148,-.

Titlen stammer fra Martin N. Hansens digt
om krigsfangen Ivan, som flygtede over
grænsen og blev skudt - og glemt. Han var
en af de mange militære krigsfanger, som
under første verdenskrig af tyskerne blev
sendt til Nordslesvig (som altså var tysk
endnu) for at arbejde ved landbruget - og
derved kompensere for de mange mænd,
som var væk i krigen. Der var tale om russe
re, englændere, franskmænd og belgiere,
men det er mest russerne, eller måske ret
tere østslaverne, der skrives om. De var me
get populære hos lokalbefolkningen - mod
sat de andre nationaliteter, som faktisk kul
turelt stod os nærmere - nok især fordi de
var bønder som »erhvervskulturelt« passede
bedre på de sønderjyske gårde end engel
ske industriarbejdere. Og de var glade og til
fredse, for de kendte ikke deres rettigheder
fra Haagkonventionerne om landkrig. Det
gjorde de vesteuropæiske fanger.
Bogen beretter om forholdet mellem fan
ger og lokalbefolkningen og deres fælles
modsætningsforhold til de tyske myndighe
der, som søgte at holde dem adskilt og at
holde krigsfangerne på samme levefod som
de tyske fanger i allierede lejre, men også
om flugt nordpå til Danmark og om mislyk
kede flugtforsøg. Sidstnævnte vidner bl.a.
en del gravsten på de sønderjyske kirkegår
de om.
Inge Adriansen lægger stor vægt på, hvor
gnidningsløst samarbejdet mellem fanger
og befolkning forløb og understreger, at
udover at det var bønder blandt bønder, var
der tale om folk, som ikke (på de danske

gårde) blev betragtet som fjender. Og an
melderen kan vel tilføje, at man jo var klar
over, at det ikke var noget, der varede evigt
- selv om en lille del blev hængende.
Blandt dem, som blev hængende, var de
fleste nok dem, der endte som flygtninge,
altså ikke fanger i Danmark. Der var til dels
tale om krigsfanger, som var stukket over
grænsen (eller Østersøen) hertil, dels om
syge krigsfanger, som Danmark havde taget
til sig med begge de krigsførende parters
velsignelse. De blev indkvarteret i to til
formålet byggede lejre, Horserød i Nord
sjælland og Hald ved Viborg. Der var 272
tyskere og 1235 østrig-ungarer i Hald og
2340 russere og rumænere i Horserød.
Der var i begyndelsen en del uro omkring
Hald, for »sidste gang der havde været ty
ske soldater så langt nordpå var i 1864«,
men det stilnede efterhånden af. Til gen
gæld kom der problemer i Horserød, da man
hørte nyhederne om revolutionerne i Rus
land. Mange menige slutttede op om det
nye styre og nægtede at adlyde officererne,
også de danske. Ved pressens hjælp blev
sagen blæst op og stemningen mod lejren
fjendtlig. Men i 1918 blev de alle sendt hjem,
bortset fra 25, som frygtede for deres liv; de
fik, i strid med de aftaler, den danske rege
ring havde indgået ved oprettelsen af lejren,
lov til at blive.
Bogen er spændende og beretter om no
get for mange ukendt. Den er ikke blevet til
alene ved arkivstudier, men er udbygget
med materiale, mundtligt og skriftligt, ind
samlet i Sønderjylland - også mange-foto
grafier. Og med citater fra breve, sendt fra
tidligere fanger til deres værter og fra inter
views med de familier, som opstod af »glem
te« fanger, som feks. kunne finde sig en
ukrainsk roepige, er den blevet mere men
neskelig end andre bøger om lignende em
ner.
George Nellemann

Historikergruppen Fempas: De gamle

Træk af alderdommens historie. Køben
havn, Fremad, 1991. 64 s., ill. ISBN 87-5571642-3. Kr. 98,-.

Bogen er skrevet af de samme, som skrev
»Det arbejdende folks kulturhistorie« og
hænger for så vidt sammen med denne som
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forfatterne under arbejdet med den store
bog opdagede, at »alder« først sent bliver et
problem eller fænomen i sig selv. Længe var
det sygdom eller invaliditet: manglende
evne til at klare sig, det var det, man regne
de med. Det kunne så skyldes f.eks. alder,
men det er først sent, at alder i sig selv
nævnes - i Koldingrecessen 1558 - som an
ledning til at man kan få lov til at tigge til li
vets opretholdelse.
Men er dette noget, der ikke gælder læn
gere? Vi har haft en periode mellem fattig
gården og plejehjemmet, hvor vi havde »Al
derdomshjemmet«. I vore dage kommer
man ikke på »De gamles hjem«, som det hed
i det landsogn, hvor anmelderen boede som
barn. Og da det blev bygget i 30’erne sagde
bønderne, at nu bygger man paladser til fat
tiglemmerne. Det palads var dog utrolig
spartansk.
Bogen forsøger at favne vidt, fra I Iliaden til
Efterlønnen, så vidt man nu kan på 64 sider.
Der gives hele tiden en redegørelse for den
samfundsmæssige baggrund for, hvordan
gamles forhold er - med jævnlige beklagel
ser over, at man ikke ved nok fra de histori
ske kilder om, hvordan de, der var uden et
socialt netværk klarede sig som gamle og
uarbejdsdygtige - hvis de da overhovedet
klarede sig.
»For os« skriver forfatterne i forordet »er
historien en moralsk fortælling, der afspejler
historikerens egen holdning«. Det er en dej
lig ærlighed, som retfærdiggør, at fremstil
lingen ikke skjuler de mange skønhedsplet
ter, der har været i skiftende tiders lovgiv
ning og fremhæver de nordiske socialdemo
kratiers velfærdssamfund og kritiserer de
senere års forringelser der, efter forfatter
nes mening er gennemført af den borgerlige
regering på Fremskridtspatiets inspiration
og med besparelser og effektivisering og
skattenedsættelser som begrundelse. Og
med stigende skatter og dårligere service
som resultat.
I efterskriftet fremhæves faren for, at der i
fremtiden vil blive en endnu større forskel
mellem pensionister end der er idag, fordi
nogle har haft mulighed for at spare op til at
supplere folkepensionen, mens andre må
klare sig med den alene. Der er en risiko for,
at vi får to grupper, A- og B-pensionister,
med større klasseforskelle end dem, der
var, da de var i arbejde. Var bogen kommet
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et år senere, ville der have været rig anled
ning til at fundere over C-holdets indsats og
muligheder. Der er mange vælgere, og der
bliver forholdsvis mange flere, som er pen
sionister. Og dem vil man ikke kunne fratage
stemmeretten, som man i gamle dage kun
ne gøre det med folk, som havde modtaget
»fattighjælp«. At dette begreb blev afskaffet
var en lykke.
Bogen er første af en serie småskrifter fra
»Fremad«, der skal supplere »Det arbejden
de folks kulturhistorie«. »Træk af betalings
midlernes historie« bliver den næste.
George Nellemann

Tone Saugsted Gabrielsen og Marie-Alica
Séférian (red.):
Hvor danske er danskerne?

København, Amanda, 1991.180 s. ISBN 8789537-28-9. Kr. 248,-.
Jens Bing (red.): Danskere

København, Museumsrådet for København
og Frederiksberg, 1992. 142 s., ill. ISBN 87980750-6-3. Kr. 98,-.
To ting har accelereret den danske navlebeskuen i de senere år: at nogle tror, at
»danskheden« er truet af EF-unionen, og at
andre tror, at truslen kommer fra fremmede
indvandrere. Det har fået mange til at stille
spørgsmålet: hvad er danskheden. Svaret
er forsøgt givet ved udstillingen »Dansk,
danskere ...«, der vistes i Nicolai kirke i
København i foråret 1992, ved en stor lysbil
ledserie lavet til EXPO’92 i Sevilla, og også
ved (endnu) to bøger.
Forlaget Amanda har i bogen »Hvor dan
ske er danskerne?« leveret 12 bud på et
svar, alle skrevet af veluddannede, velinte
grerede udlændinge, og Museumsrådet har
i »Danskere. 17 tanker om danskere og
danskheden« aftrykt en række indlæg, der
går i samme retning, men knap så direkte,
for det er en anden type mennesker, man
har henvendt sig til.
Amanda-bogen er, som nævnt, skrevet af
12 indvandrere, som har boet i Danmark i en
længere årrække. De er alle højt uddanne
de, flere af dem i samfunds- og kulturviden
skabelige fag. Der er derfor tale om »faglige
artikler«, ikke sjældent med henvisninger til
den internationale litteratur. Ikke uventet er

disse forfattere gennemgående bedre ori
enterede om dansk kultur end gennemsnits
danskeren, og som opvoksede i andre kultu
rer har de en mulighed for, ved sammenlig
ning, at blotlægge træk ved det danske, vi
ikke selv så let bliver opmærksomme på.
Museumsrådets bog, som knytter sig til
udstillingen i Nicolai, burde nok have heddet
»Danmark«, for store dele af den handler
ikke om menneskene. Den er skrevet af 15
danskere og en naturaliseret polak. Nr. 17 er
uddrag af en indisk bog om en jysk landsby.
De skribenter, museumsrådet har invite
ret til at udødeliggøre deres tanker er, for de
flestes vedkommende, af en anden slags
end Amanda’s. Det er nok forkert at sige, at
de alle er politikere, men de fleste kendes
fra den politiske debat - og naturfrednings
sager er da også politik.
Fire gode artikler om natur(-fredning) og
landskabsplanlægning er illustrerede med
Kirsten Kleins meget fine landskabsfotogra
fier.
De malerier, den polskfødte kunsthistori
ker har valgt at bringe til at illustrere sin op
fattelse af, hvad der er danskhed, er også
dejlige - måske for dejlige. De viser især
mennesker, og er valgt for at vise det upate
tiske, hun betragter som typisk dansk: Chr.
Købke, L. A. Ring, Ejnar Nielsen, Ham
mershøj og Fritz Syberg.
De mest politiske kapitler fremhæver, at
den nationalstat, nogle er bange for at mi
ste, enten er ganske ung, dvs. fra efter 1864,
eller slet ikke har eksisteret, for der er jo
grønlændere, færinger og lidt tyskere. At de
førstnævnte to, store grupper »danskere«
har holdt sig udenfor det frygtede fælles
marked nævnes dog ikke. Meningen med
dette, at nationalstaten ikke har betydet så
meget, og med omtalen af kommunesam
menlægningernes velsignelser for lokal
samfundene er helt klar: Stem roligt Ja til
Den europæiske union 2. juni. Den er der in
gen risiko ved.
Bogens redaktør har sikkert givet de ind
budte bidragydere frie hænder, men der er
nok mange læsere, der vil finde, at en valg
propaganda for ambitiøse levebrødspoliti
keres præstigeprojekter er malplaceret i en
bog med titlen »Tanker om danskerne og
danskheden«. Men henvender man sig til et
medlem af EF-kommissionen, må man være
forberedt på en miljøskade.

I begge de to bøger er der korte indlæg af
en skønlitterær forfatter (til bl.a. Gittes mo
nologer). I Amanda-bogen skriver han foror
det »Det lånte blik« - til de integrerede frem
medes betragtninger. I museumsbogen
skriver han, ganske kort, om »Dansk identi
tet«. De skønlitterære forfattere kan nu no
get, som de faglitterære ikke kan. Han er
nok på sin vis mest enig med den polske
kunsthistoriker: danskerne er upatetiske og måske er der også mange der finder, at
hans, på alles vegne, selvironiske form er
noget specielt dansk.
Og til slut et par ord om det typografiske.
Det er naturligvis ikke retfærdigt at sammeligne en stor bog på glittet papir med en lille
på mat. Men en lille bog på mat papir kan
også laves smuk - men næppe flot. Den sto
re bog, museumsrådets, er flot. Den er til
rettelagt af en museumsinspektør. Den lille
er hård, sort og ubehagelig, og den er tilret
telagt af professionelle bogtilrettelæggere.
Oven i købet dem, som har formgivet Folk
og Kultur. Så de kan altså godt.
George Nellemann

Replik til Gustav Henningsens anmeldelse
af Nord-Nytt nr. 40. Tema: Folkelig religiø
sitet. Folk og Kultur 1991.

Gustav Henningsen skriver i forbindelse
med omtalen af min artikel om Hare Krishna-bevægelsen: »at kalde det en »bevægel
se« er direkte diskriminerende«.
Denne misopfattelse må bero på en for
overfladisk læsning af artiklen. Det officielle
navn er ISKCON, men i daglig sprogbrug ta
ler medlemmerne selv om »Krishna-bevægelsen«, så for dem er der intet diskrimine
rende ved betegnelsen.
I religionssociologien er en »bevægelse«
en religiøs organisationsform med bestem
te karakteristika. I denne sammenhæng er
der altså heller ikke tale om nogen form for
diskrimination.
Inge-Lise Overballe

Rettelse til en boganmeldelse i Folk og
Kultur 1991

I D. Yde-Andersens anmeldelse af Bodil Ole
sen: Et kvarter og Dets Mennesker. Frede
riksberg Øst, Århus. Købstadsmuseet »Den
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gamle By«, side 139, skriver Yde-Andersen i
sin, for mig meget glædelige, positive an
meldelse af bogen at (citat) - Bogens forfat
ter, historikeren Bodil Olesen, har stået for
markedsundersøgelserne, hjulpet af arki
tekt Finn Bøtteher, der også har optaget ho
vedparten af bogens billeder. Jeg må korrigere dette, som det også
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fremgår af bogens titelblads bagside er bo
ligudvælgelserne, materialeindsamlingen
og bearbejdningen foretaget i samarbejde
med arkitekt Frode Mahnecke.
Fotos: Frode Mahnecke og Finn Bøtteher.
(Finn Bøtteher var »Den gamle By«’s faste
fotograf).
Frode Mahnecke
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