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Folk - Folkelig - Folkelige 
musikinstrumenter i Danmark

Af Mette Müller

Hvad handler det om?
De fleste forskere i dag kan enes om, at et folkemusikinstrument er et in
strument, hvorpå man spiller folkemusik. Det er en enkel og praktisk brugs
definition, som afstår fra forestillingen om, at der nødvendigvis skulle fin
des specielle former for instrumenter til dette formål. På den anden side 
medfører det i princippet, at et stort Steinway-flygel under visse omstæn
digheder kan komme til at fungere som et folkemusikinstrument - for nu at 
gå til yderligheder. Mange vil slå sig i tøjret og mene, at her er noget, der 
ikke stemmer, og rent galt bliver det, når man for at fastlægge disse omstæn
digheder går videre til det besværlige spørgsmål: hvad er folkemusik?

Begrebet er et barn af romantikken, og det er opstået blandt borgerska
bets lærde i den vestlige verden. Man ledte efter den anonyme folkesjæl, det 
naturlige, det gamle og derfor også oprindelige og det nationale. Man fandt, 
hvad man søgte blandt bondebefolkningen, hvis musik blev gjort til gen
stand for indsamling og fortolkning. Fænomenet genkendes fra mange an
dre områder, som folkloristikken traditionelt har beskæftiget sig med. Der
for skal jeg her kun ganske kort minde om de træk, man gennem tiden har 
udvalgt som kriterier for en folketradition i modsætning til, hvad man kun
ne kalde den lærde musikkultur: Et vel afgrænset og socialt lagdelt samfund 
med »folket« i bunden; musikken er integreret i dette nederste lag; instru
mentet bygges i lokaliteten - typisk af musikeren selv; musikken er ofte be
stemt af samfundsmæssige funktioner; traditionen videregives gennem 
mundtlig overlevering; der sker ingen teoridannelse; milieuet er præget af 
stabilitet og kontinuitet; fornyelse sker gennem variation af det kendte; mu
sikken har karakter af anonym oprindelse som udtryk for en kollektiv erfa
ring. Intet af alt dette kan i længden holde til at forliges med de mange gensi
dige kulturimpulser, som vi kan konstatere i fortid og nutid. By-folkloren er 
forlængst inde i billedet, og betydningen af »folk« er for øjeblikket så rum
melig, at man er tilbøjelig til at afskaffe begrebet. En af de mest fascineren
de skikkelser indenfor dansk musiketnologi, Thorkild Knudsen, har formu
leret sig om emnet således: »Folkemusik strukturerer en folkelig situation«.
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Udsagnet giver plads for politiske undertoner og er unægtelig et ganske godt 
udtryk for, hvor vide fortolkningsmulighederne er.

Men hvis man som Thorkild Knudsen bruger udtrykket »folkelig«, så er 
der sket en lille drejning væk fra den umulige, rene vare - denne abstrak
tion, som kaldes »folkemusik«. Samtidig lurer naturligvis det grundtvigske 
lige om hjørnet, og det er ikke meningen her. Folkelig forstås af mig som 
bredde i modsætning til elite uden binding til noget specielt program iøv- 
rigt: når Tyrolerferdinand i 1880’erne fra sin tribune på Bakken underhol
der med skillingsviser, der dagen før er trykt hos Strandberg, så er situatio
nen folkelig. Det kan uden videre akcepteres, at publikum ikke med 
sikkerhed består af mennesker fra et ensartet socialt lag. Nok var Dyrehavs
bakken ikke ligefrem et sted for aristokratiet, men et velnæret borgerskab af 
håndværkere og handlende gik på Bakken, ligesom studenten, soldaten, tje
nestepigen, gadedrengen og tyveknægten gjorde, hvis de fik chancen. Tyro
lerferdinand bliver akkompagneret af guitar, triangel og harpe, en instru
mentering, som mange af tilhørerne måske kun har mødt i den forbindelse. 
Der er intet nærmere kulturelt fællesskab mellem gøgleren og gæsterne, så
ledes som det var forudsat af de gode gammeldags kriterier for folkemusik. 
Vi nærmer os bal-repertoiret og det, vi nu kalder populærmusikken. Skellet 
mellem dem og Tyrolerferdinand går gennem et svært bestemmeligt, gråt 
område. Muligvis er det kun massekommunikationens internationalisering 
og ensretning af repertoire og instrumenter, der berettiger mig til at sætte 
grænsen netop her, for også i middelalderen har folk ladet sig underholde af 
musikere udenfor deres eget milieu. Ofte havde man ikke andet tilovers for 
dette farende folk end den karakteristiske blanding af beundring, misundel
se, frygt og foragt.

I slettelandet Danmark med de lange vandveje har musikalske kulturud
vekslinger gennem mange hundrede år været intense - kirken, skolen, mi
litæret, herremanden og de omvandrende entertainere bidrog med hver sit. 
Hos os leder man forgæves efter den uberørte, uskyldige folkemusiker og 
hans instrument, men man finder ikke så sjældent en lokal prægning og fan
tasifuld forvaltning af et materiale, der ofte kom udefra. I det følgende vil 
jeg give et par eksempler på noget, der uden altfor megen skelen til kompli
kationerne kan betragtes som »folkets« instrumenter, hvadenten det drejer 
sig om en håndskåren skalmeje fra vikingetiden eller harmonikaen, der vit
terligt fra sin første begyndelse i 1800-tallet var et tysk industriprodukt be
regnet for borgerskabets damer. Til gengæld vil jeg udelade spillemandsmu
sikkens mest almindelige instrumenter, som f.eks. violin, klarinet, tvær
fløjte og kontrabas, selvom de repræsenterer den tradition, der har overle
vet længst hos os. Der findes mange gode fremstillinger om deres brug, og 
jeg skal i denne sammenhæng kun nævne to forhold af betydning for vort 
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emne: For det første er violinen et fremragende eksempel på, at et musik
instrument kan indtage en prominent plads både hos folket og hos samfun
dets øverste lag. For det andet kendetegnes spillemandsmusikken i Dan
mark ved sin stærke tradition for skriftlig overlevering af musikken gennem 
de mange bevarede nodebøger, og de må jo genere enhver, som anser den 
mundtlige tradering for et bærende princip i folkemusikken.

Kilder
Da man i Danmark begyndte at opsøge folkets musik, var det den vokale 
tradition, der blev indsamlet og tolket. Instrumentalmusikken blev overset, 
og ingen interesserede sig for at bevare instrumentet i almuens brug. Det 
var straks noget helt andet med historiske relikvier som broncelurer og 
guldhorn fra en fjernere fortid - ædle og opsigtsvækkende monumenter, 
som en Oehlenschlæger kunne bruge i den gryende nationalromantiks regi. 
At man på dette tidspunkt ikke engagerede sig i studiet af folkemusikkens 
genstande er blevet skæbnesvangert for vor viden om dansk folkelig instru
mentalpraksis, fordi traditionen hos os ebber ud langt tidligere end i de 
øvrige skandinaviske lande. Dette forhold skal jeg straks vende tilbage til i 
det følgende.

Når talen er om alt det, som man ikke kan opleve i dagens Danmark, og 
selve instrumenterne er gået tabt, må forskeren søge sin viden gennem alle 
tænkelige former for skriftlige belæg lige fra referater af retshandlinger og 
ordbøger til erindringer og ren fiktionslitteratur, suppleret med billedstof. 
Det er et materiale af meget varierende dokumentationsværdi, og der er 
rige muligheder for at komme til at bøje kildernes udsagnskraft i den ret
ning, man helst selv vil gå. Vore kalkmalerier for eksempel har måttet illu
strere megen dansk middelalderlig musikhistorie, som de muligvis ikke kan 
sige noget præcist om, blandt andet fordi den, der udsmykkede en kirke ofte 
er gået til opgaven med et lager af fremmede forlæg som bagage. Diskussio
nen om kalkmalerierne er stadig i fuld gang. Ældre, lidt forsigtige folk som 
nærværende forfatter, stiller sig skeptisk an, mens f.eks. sækkepibens advo
kat, Ole Munch-Pedersen, finder det usandsynligt, at man skulle have ud
smykket de danske kirker med et billedstof, som ikke var en del af menig
mands hverdag. Når de fleste af os alligevel i større eller mindre udstræk
ning regner med kalkmalerierne, skyldes det mest af alt, at der ikke er så 
meget andet at stille op. Desuden kan man vel med nogen ret hævde, at hvis 
det har været skik at spille på drejelire og sækkepibe i det nuværende Tysk
land, så taler meget for, at vi også har gjort det, i betragtning af vor stadige 
kontakt med den sydlige nabo. Forlader vi middelalderen og vender os til 
billedkunsten fra de efterfølgende århundreder, virker det næsten påfalden
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de, hvor fattige på folkelige musikmotiver de danske tegninger og malerier 
er i 17- og 1800-tallet. Oven i købet må man sætte spørgsmålstegn ved genre
maleriets troværdighed. Kunstnerne havde åbenbart af og til et noget løsag
tigt forhold til virkeligheden, blandt andet fordi nationalromantikken fore
trak en konventionel, landlig idyl fremfor mere barske realiteter.

Tidsmæssigt eksisterer der altså et stort hul i vor adgang til at doku
mentere folkemusikkens instrumenter. I mange tilfælde strækker dette tom
rum sig fra renaissancen frem til slutningen af 1800-tallet, og derved adskil
ler som nævnt den danske situation sig fra tilstanden i de øvrige nordiske 
lande, hvor traditionen - formentlig på grund af landenes helt anderledes 
natur og samfærdselsforhold - har kunnet leve relativt uforstyrret i visse 
områder. Det har givet musiketnologen ganske andre arbejdsvilkår, i hvert 
fald, hvis vi holder os til de kriterier for folkelig kultur, som blev skitseret i 
indledningen. Dette forhold medfører også, at vi befinder os i en lidt aty
pisk situation når det drejer sig om materialets alder. Normalt interesserer 
man sig ofte for, hvor langt bagud et bevis kan føres, bl.a. fordi det kan bi
drage til at indkredse vort forhold til andre kulturer. Hos os ville en solid 
dokumentation af f.eks. sækkepibens brug i 1700-tallets danske landsby
samfund være langt mere opsigtsvækkende end den vikingetids-skalmeje, 
som - måske - kan dokumentere, at sækkepiben fandtes på Falster i det 11. 
århundrede.

Forskning
Vor første egentlige instrumentforsker og til dato den mest betydelige, vi 
har haft her i landet, er Hortense Panum, hvis store 3-bindsværk om mid
delalderens strengeinstrumenter og deres forløbere i oldtiden (1915-31) sta
dig nyder så megen international anseelse, at det i 1971 blev udsendt på en
gelsk i en revideret udgave. Panum var historiker - ikke etnolog. Hendes 
betydning for studiet af folkemusikkens instrumenter ligger først og frem
mest i, at hun har samlet og beskrevet et stort skriftligt og ikonografisk ma
teriale som også belyser det folkelige europæiske instrumentarium. Hendes 
samtidige, musikforskeren Angul Hammerich, tog initiativet til oprettelsen 
af Musikhistorisk Museum 1898. Her er instrumenterne sat i centrum, og 
Hammerich publicerede samlingerne i sit beskrivende katalog fra 1909 
(tysk udgave 1911). I den samme periode grundlagde forretningsmanden 
Carl Claudius sin instrumentsamling, hvis katalog ved hans død 1931 forelå 
i manuskript og publiceredes ved Godtfred Skjerne. Man kan sige, at Pa
num, Hammerich og Claudius hver ud fra sin specielle baggrund skabte 
nogle væsentlige forudsætninger for dansk instrumentforskning, men først 
efter afslutningen af 2. verdenskrig og gennem fornyede kontakter på inter- 
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nationalt plan kom der gang i de metodemæssige overvejelser med hensyn 
til undersøgelser af specielt folkemusikkens instrumenter i Danmark. En 
væsentlig inspiration til at beskæftige sig med dansk folkelig instrumental
praksis blev grundlæggelsen 1962 af projektet »Handbuch der Europäi
schen Volksmusikinstrumente«, hvis første bind (om Ungarn) udkom 1967 
(i det følgende kaldet håndbogen). Sideløbende har »Study Group on Folk 
Musical Instruments« under The International Folk Music Council udgivet 
bidragene fra de efterhånden talrige seminarer, som gruppen har afholdt i 
forskellige europæiske lande. Det er blevet til en anselig række tema-bind 
under en lang latinsk overskrift (se litteraturlisten). Håndbogens skandina
viske bind lader stadig vente op sig, men det kollegiale fællesskab har altså 
sat sig spor på anden måde, og Danmark er på vej, selvom vor indsats stadig 
må siges at hænge efter de øvrige skandinaviske landes. Dertil kommer, at 
nogle væsentlige arbejder, som inkluderer danske forhold, er resultatet af 
udenlandske, navnlig svenske, forskeres indsats. På Musikhistorisk Mu
seum i København har man dog i stigende grad beskæftiget sig med en 
dansk folkelig tradition, som museet har formidlet til offentligheden i form 
af særudstillinger og kataloger. En væsentlig del af grundmaterialet fra 
dette arbejde findes registreret og bevaret på museet under betegnelsen 
»MUS.E.U.« (museets etnologiske undersøgelser) og kan stilles til rådighed 
for interesserede. Af praktiske (og diplomatiske) grunde følger håndbogen 
aktuelle statsgrænser, selvom det ofte kulturhistorisk set kan forekomme 
helt urimeligt. Færøerne og Grønland er holdt udenfor min fremstilling, 
som beskæftiger sig med det Syd-Danmark, hvis grænser har ligget fast si
den 1920.

Traditionen tro
Først skal vi se på en lille gruppe, som mere eller mindre passer ind i den 
gamle skabelon. De har deres rod i landsbysamfundet, hvor de opfyldte 
funktioner af praktisk eller rituel art: older mandshornet, by hyrdens horn, 
bytrommen og rumlepotten. I Norge og Sverige kan man fra jernalderen 
frem til vort århundrede dokumentere bukke- eller kohorn med fingerhul
ler. Etnologen har iagttaget den særlige spilleteknik, som kombinerer bru
gen af fingerhuller med dækning af hornets munding for at frembringe en 
rigt ornamenteret melodi. De findes mange bevarede byhorn fra 17- og 
1800-tallet på danske museer. Ofte har skiftende oldermænd skåret deres 
initialer og årstal ind i hornets side, og det hænder, at man også har udsmyk
ket instrumentet med en udsparet vulst eller et enkelt ornament. Tilsynela
dende har man i Danmark foretrukket at bruge et kohorn uden fingerhuller, 
og jeg har ikke set nogen beskrivelse, som godtgør, at man har fået mere end
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Jødeharpe. Härkeberga kirke, Uppland; slutningen af1400-tallet.
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Moderne 
jødeharpe.

en enkelt tone ud af, hvad ofte betegnes netop som »tudehorn«. Vi kender 
overhovedet kun tre danske horn med fingerhuller: to udaterede mosefund 
af bukkehorn og et horn, som har været brugt af Kollunds byhyrde i 1800- 
tallet. Oldermandshornet var fremfor alt et tegn på lederens værdighed - 
hyrdens horn var et signalinstrument, hvis lyd fik kvæget til at forlade stal
den for at følge flokken ud til overdrevet. Også bytrommen fungerede som 
signal. Den ligner en militær marchtromme - ofte er der faktisk tale om 
genbrug med et rigsvåben udhamret i messingcylinderens side, men f.eks. 
Thisteds gamle bytromme er fremstillet specielt med byens våben i 1803, 
mens folkene i Systofte klarede sig med noget, der ligner en forhenværende 
smørdrittel. Rumlepotten tilhører det ritual, som udspillede sig omkring 
Helligtrekonger eller Fasten. Trommeskindet er en præpareret svineblære - 
en sidegevinst fra slagtetiden på den enkelte gård - kroppen er en lerkrukke 
fra pottemagerens værksted. Rumlepotten er en gnidetromme: midt i skin
det er fastbundet et strå eller en afpillet fuglefjer, som gnides med fugtige 
fingre. Dette princip for lyddannelse er kendt over store dele af kloden. Hos 
os blev rumlepotten i nyere tid børnenes instrument. Man har muligvis un
dervejs glemt - eller undertrykt - de stærkt seksuelt betonede associationer, 
som stadig er forbundet med gnidetrommen f.eks. i Afrika.

En anden gruppe med lokalt præg og fremstilling tilhører tidsfordrivet, 
selvom også disse instrumenter i en fjernere fortid kan have haft både rituel 
og praktisk betydning: pilefløjte, knoglefløjte, piv-i-røv fløjte, jødeharpe og 
skalmeje. Pilefløjte må laves påny hvert forår, når safterne stiger i planten, 
hvis bark forsigtigt skal frigøres for at danne fløjterøret. Den er en spal
tefløjte ligesom de middelalderlige fløjter af fåreknogler, som arkæologen 
finder alle steder i Danmark, hvor jorden er rig på kalk. Mange af dem er 
velbevarede med fingerhuller og i den ene ende et lidt større firkantet eller
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Nyckelharpa. Musikmuseet, Stockholm, 1800-tallet.

ovalt hul, som afslører, at det er en blokfløjte, vi har med at gøre. Fløjten er 
stum, fordi selve blokken af træ eller voks er gået til. Hvis man former en 
blok af plasticine og tilpasser den ind i knogleenden bag det store hul, med 
en smal spalte opad mellem knogle og blok, får man pludselig - efter talrige 
justeringer af spalten - en fin oplevelse: fløjtens klare tone klinger frit for 
første gang, siden en eller anden tabte den for måske 7-800 år siden. Piv-i- 
røv fløjten er dokumenteret i Danmark siden 1200-tallet. Den er pottemage
rens domæne, og leret lader sig forme til alle tænkelige figurer, hvis skikkel
se i høj grad er lokalt bestemt. I hovedtræk har man i Jylland piv-i-røv 
hesten og swallerhønen, mens Sjælland har bidraget med to særprægede 
fløjter: dels vandfløjten »nattergal«, et navn der svarer til fløjtens triller, 
selvom den udadtil optræder i ugleform - dels fingerhuls-fløjten »fløjtehø
ne«, hvis ydre svarer til navnet, selvom fløjten lyder som en gøg. Disse 
fløjter blev endnu o. 1900 fremstillet efter traditionen i Danmark. Klari
netskalmeje har vi truffet to steder. Den ene er et arkæologisk fund fra o. 
1050 på Falster. Den har formentlig tilhørt en mand, der arbejdede på et vi
kingetidsskibsværft og lavede sig et instrument af en udhulet hyldekvist 
med 5 fingerhuller, affasede tappe ved begge ender og et enkelt rørblad i den 
ene. Et ganske tilsvarende fund er gjort under byudgravninger i Lund. Der 
kan være tale om hornpiper, eller måske står vi overfor melodidelen til to 
sækkepiber, i så fald de ældste overhovedet fra skandinavisk område. Den
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anden klarinetskalmeje stammer fra det nordlige Jylland. Den består af to 
tilpassede halvdele, som er bundet sammen med snore. Rørbladet er skåret 
ned i den øverste del, der er udstyret med et varierende antal fingerhuller. 
En særlig variant, hvor instrumentets dele er samlet med et kile-system, 
blev konstrueret omkring 1900 af Peer Gaardsted fra Lihme i Jylland. Den
ne model begyndte og sluttede stort set med sin skaber, men han lavede et 
eksemplar til Jeppe Aakjær, som gav Peer Gaardsteds klarinet et evigt liv i 
sangen om at være som den lille hyrdedreng: »Jeg slænger skalmejen for 
munden - jeg drager så langt dens lyd«. Jødeharpen, eller mundgigen, kan i 
Danmark tidligst dokumenteres gennem fund fra 700-1100-tallet, men igen 
må vi erkende, at brugen døde ud, før nogen gav sig til at registrere repertoi
ret. Anderledes i Norge, hvor traditionen fra 1800-tallet fortæller om spil til 
dans, - og i Sverige, som kan prale med en ualmindelig fræk jødeharpe- 
gøgler der i slutningen af 1400-tallet blev malet på hvælvingen lige overfor 
prædikestolen i Härkeberga Kirke. Endelig er der et ældgammelt folkeligt 
markedsinstrument, som stadig i utallige variationer fremstilles af den, der 
skal underholde med sang og gøgl: rumsterstangen. Hovedideen består i 1) 
en mandshøj stang, 2) en tromme der sættes forneden på stangen, 3) bække
ner der fastgøres foroven, 4) en tyk streng eller snor der går fra øverst til ne
derst og hviler på trommeskindet ved hjælp af en stol fra et strygeinstru
ment. Stangen dunkes i gulvet (stortromme), strengen stryges med en 
savtakket stok (lilletromme), og bækkenerne øverst klinger af sig selv, som 
det de er. Derudover kan man gøre, hvad man vil ved at supplere med alle 
tænkelige lydgivere lige fra cykelklokker til båthorn - kun fantasien sætter 
grænser. Rumsterstangens lidt enklere forgænger er den europæiske bum
bas, hvis alder er uvis. Men vore dages rumsterstang er måske det nutidige 
danske instrument, som bedst lever op til de traditionelle forestillinger om 
»folk«.

Folkemusikinstrumenter med stort F
Overskriften går på en række instrumenter, som af de fleste forbindes med 
en bestemt lokalitet: skotsk sækkepibe, fransk dr ejelire, svensk nyckelharpe, 
norsk hardingfele og langeleik, finsk kantele og irsk harpe. Det er de store 
klassikere blandt folkets instrumenter. De er til at få øje på, ofte er de smuk
ke eller mærkelige at se på, og det er blandt andre dem, som har fået natio
nalkarakteren hæftet på sig. Det er også disse instrumenter, som er blevet 
genopdaget af grupper, der dyrker folkemusik på nye vilkår i vor egen tid. 
Sandheden er, at de alle i flere hundrede har været brugt i Skandinavien. 
Det, man kan diskutere, er, om de også i Danmark har fungeret i en folkelig 
sammenhæng.
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Langspil. Rynke
by kirke på Fyn, 
o. 1560.

Kantele og hardingfele kan vi udelukke helt. Sækkepibens folkelighed er 
dokumenteret gennem spredte belæg frem til o. 1720, hvorefter instrumen
tet ikke melder sig igen, før vi møder det i hænderne på omvandrende ita
lienske musikere fra o. 1875. De optræder alene eller som et lille ensemble 
bestående af oboskalmejen chiaramella og sækkepiben zampogna, og de har 
vandret overalt i landet. Den sidste af dem, Guiseppe Verrichio, døde i 
1924 i Maribo, og hans zampogna findes i dag i Lolland-Falsters Stiftsmu
seum. Dette instrument dokumenterer naturligvis ikke dansk sækkepibe, 
men nok en folkelig sækkepibe i Danmark. Harpens historie i Norden er 
meget gammel, og i Norge kan man påvise en ejendommelig folkelig variant 
fra 16- og 1700-tallet. Som nævnt i indledningen deltager harpen hos os i 
1800-tallets markedsunderholdning, og den såkaldte »gadesangerharpe« 
var en del af det københavnske folkelige milieu. Den norske langeleik er en 
lokal variant af det europæiske langspil med melodistrenge og borduner. 
Det samme gælder Danmarks humle, og her er det nok værd at nævne kalk
malerierne i Rynkeby Kirke, hvor man finder den ældste billeddokumenta
tion af denne instrumenttype, dateret til o. 1560. I 1600-tallet hører man i 
Danmark om spil på humle til underholdning og dans. Hos os synes humlen 
især at være forbundet med et maritimt milieu. Vi træffer både instrumen
ter og omtale af dem fra navnlig to steder i landet: Dragør og Fanø. I begyn
delsen af 1900-tallet blev humlen stadig spillet på Fanø, når man dansede en 
sønderhoning, og interessen for instrumentet fastholdes på øen af en yngre
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Humle. Musik
historisk Museum. 

Depot fra National
museet.

generation, som har haft forbindelse til den navnkundige musik-familie 
Brinch - humlens fornemste udøvere i nyere tid. Tilbage står at kom
mentere to fantastiske stykker musikalsk værktøj: nyckelharpa og dr ejelire, 
som begge er strygeinstrumenter, hvis melodier spilles ved hjælp af et kla
viatur i stedet for direkte med fingrene, som det foregår på violinen. Clavis 
er latin for »nøgle«. Svenskerne har oversat udtrykket direkte, og fra Dan
mark melder den lærde teolog og skolemand, Hans Mikkelsen Ravn, at »det 
folkeinstrument, som af os kaldes lire eller nøglef eile, er endnu ikke gået ud 
af brug« (Heptachordum Danicum, 1646). Udtrykket »lire« tyder på, at det 
Ravn taler om, må være drejeliren, hvis strenge stryges af et roterende hjul, 
som sikrer musiker og tilhører, at lyden ikke på noget tidspunkt afbrydes. 
På det område minder drejeliren meget om sækkepiben, og denne uvilje 
imod pausen i det hele taget går igen blandt andre af de folkelige instrumen
ter, der her er omtalt, således både jødeharpen og f.eks. humlen, hvis bor- 
dunstrenge hele tiden klinger med. Drejeliren er ganske godt dokumenteret
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Drejelire. Rynke
by kirke, o. 1560.

i Danmark gennem hele 1700-tallet og et stykke ind i det følgende århun
drede. Blandt andre Holberg refererer til den i 4 af sine skuespil, og vor 
måske første »billed-reporter«, Peter Cramer, der fandt sine motiver blandt 
samtidens bønder, håndværkere og gadesælgere, har o. 1770 malet markeds
musikeren Fætter Mikkel, mens han synger sin berømte »Uglevise« og ak
kompagnerer sig selv på drejeliren. I baggrunden ser vi en luder, der venter 
på kunderne, og ingen kan være i tvivl om, at drejeliren var en sag for sam
fundets nederste udskud. Den blev aldrig i Norden genstand for aristokra
tiets flirt med hyrdelivets yndefulde naturlighed, således som det foregik in
denfor Frankrigs overklasse på denne tid.

To outsidere - og dog!
Til slut lidt om to, der har fundet deres plads som folkelige musikinstru
menter uden på nogen måde at opfylde bare halvdelen af de betingelser,
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som endnu under nærværende forfatters studietid i 1950’erne var vejleden
de kriterier:

Harmonikaen var fra første færd i 1830’rne et instrument, som skulle 
imødekomme den borgerlige musikkulturs ønske om det romantiske ud
tryk, der blandt andet består i hyppige forandringer aflydstyrken. Alt andet 
lige vil tonehøjden på et blæseinstrument normalt stige sammen med styr
ken, og musikeren må bevidst modarbejde dette med sin spilleteknik. Men 
den særlige gennemslående fritunge, som findes i harmonikaen, er usæd
vanlig stabil under ændret lydtryk, og det ny instrument skulle være løsnin
gen på alle problemer. I samlingerne på Jægerspris Slot findes et nydeligt lil
le instrument, der kan dokumentere denne første, borgerlige fase af 
harmonikaens historie. Kronprins Frederik, den senere Frederik VII, købte 
denne harmonika 1844 hos Urban Hansen i Odense. Det viste sig imidler
tid, at de små harmonikaers toneforråd var helt utilstrækkeligt til periodens 
værker, og deres succes forblev både betinget og kortvarig. Til gengæld blev 
harmonikaen derefter fremstillet som masseprodukt til et andet befolk
ningsgrundlag, der både havde brug for den billige pris og sans for harmoni
kaens kvaliteter: bas, melodi og rytme i ét og samme instrument, som 
ovenikøbet ingenting fylder. Instrumentets store lunge, bælgen, har helt 
specielle muligheder for det rytmiske »sug« i en folkelig vals med tryk på 
første og tredje slag. I Danmark begynder harmonikaen sin sejrsgang, da 
fabrikant Hans Petersen 1839 åbner en forretning på hjørnet af Pilestræde 
og Klareboderne i København. Som firmaet Petersen & Steenstrup udgav 
man 1849 en harmonika-skole, og siden er i tusindvis af instrumenter og 
nodehæfter blevet solgt gennem postordre-kataloger. Harmonikaen har fra 
midten af 1800-tallet tjent den danske befolkning effektivt både til høstbal
ler på landet og underholdning i hovedstaden. Undervejs blev den lille vek- 
seltonige énrader med 2 basser udviklet til det moderne 5-raders instru
ment med 120 basser, som fik indpas i café- og forlystelseslivets orkester
musik.

Mandolinens folkelige historie i Danmark tilhører arbejderbevægelsen. 
Da DSU blev dannet i 1920 havde initiativtagerne et helhedssyn på, hvor
ledes den unge socialdemokrats liv skulle forme sig både arbejdsmæssigt og 
kulturelt. Ud fra ideologiske betragtninger, som vi overtog fra den tyske ar
bejderbevægelse i disse år, opbyggede man et sæt af le veregler, der bl.a. for
kastede blæseorkestre, som udpræget hørte til militærmusikken, og i stedet 
anbefalede strengeorkestret. Det forhindrede ikke, at man selv hurtigt dan
nede et harmoniorkester - blæserne er nu engang mere naturlige at marche
re til under en 1. maj demonstration. Men strengeorkestret bed sig fast både 
i København og provinsen, og helt op til slutningen af 2. verdenskrig spille
de mandolinen en stor rolle i denne sammenhæng.
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Siden er det gået stærkt tilbage for den folkelige mandolin, som ikke sva
rer til den musik, der har tag i dagens unge, politisk engagerede mennesker. 
Der findes i København 10 orkestre, som med én undtagelse overvejende 
består af ældre medlemmer, og som oftest dyrker et repertoire af transskrip
tioner fra den klassiske musiks lettere værker. Mandolinen er et godt ek
sempel på et forhold, som også kan belyses gennem nodearkiver fra et par af 
arbejderbevægelsens kor: man starter ud fra et fagligt/politisk ståsted med 
dertil svarende tekster og musik, som slides op uden en tilsvarende fornyel
se. Man ender med at synge og spille et bredt borgerligt repertoire, som kan 
træffes alle vegne, og som man først og fremmest dyrker på grund af musi
kalske præferencer.

De åbne spørgsmål
Med udgangspunkt i mandolinens skæbne burde man sikkert ifølge Thor
kild Knudsens definition indlade sig på at tage stilling til, hvor den »folkeli
ge situation« holder op, og den borgerlige amatør begynder. Nærværende 
forfatter tænker med nogen forvirring på alle de former for »folk«, vi i dag 
er omgivet af, og har desværre måttet opgivet at finde et bare nogenlunde 
holdbart svar på dette spørgsmål, som iøvrigt ikke er det eneste, man kunne 
tænke sig at få opklaret. Der er f.eks. en påfaldende forskel på den alminde
lige bevidsthed om folkemusik i traditionel forstand, når det gælder Dan
mark sammenholdt med de andre nordiske lande. Mange har sikkert under 
ophold i udlandet oplevet en underlig forlegenhed ved at blive bedt om at 
synge en dansk folkesang. Man gennemløber desperat i tankerne Højskole
sangbogen eller Lystige Viser: hvad med »Dronning Dagmar« eller måske 
»Jeg gik mig ud en sommerdag at høre«, men hvordan med teksten, når vi 
kommer til 2. vers??? Alt imens har svenskerne for længe siden med den 
største selvfølgelighed intoneret »Uti vår hage ...«

Og nu til instrumenterne: Hvorfor har vi ikke et nationalinstrument lige
som Norges hardingfele, Sveriges nyckelharpa og Finlands kantele? Hvor
for har vi ikke sådan ét helt for os selv - det nytter ikke noget at komme med 
broncelurerne. De er forhistoriske, og blev ikke spillet ude på landet for 100 
år siden. Måske er spørgsmålet forkert stillet - tyskerne har heller ikke no
get nationalinstrument - de ligger centralt midt i Europa og har altid anset 
lokalkoloritten for at være et karaktertræk, der hører hjemme i »randområ
derne«. Måske er vi så tæt på dem, at vi for længe siden holdt op med at 
være et randområde? Jeg tror, at dette er, hvad man nu om dage kalder et 
godt spørgsmål.
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Summary
Folk and folklore - Folk musical instruments in Denmark
The title echoes the need to distinguish between two different types of »folk« concepts - a nar
row and a more comprehensive one. The initial paragraphs propose a definition of the folk in
strument as one on which folk music is performed. This implies then that all kinds of musical 
instruments theoretically can have that function.

The concept of folk music is described as an offshoot of National Romanticism which grew 
from a geographically well defined and clearly stratified society where the people - typically 
the peasants - constituted the lowest level. The difficulties we’re facing today in our attempt to 
uphold the traditional criteria for an absolute definition of »folk« in relation to other levels of 
society is discussed with particular emphasis on Denmark, whose history is characterized by a 
multitude of cultural impulses socially as well as geographically.

Following a description of the Danish source material and general research history comes a 
discussion of the various instruments. The instruments of the country dance, i.e., violin, clari
net, flute and double base, have, however, been omitted from this presentation. The other 
examples are presented in chronological order group by group starting with instruments speci
fically related to ancient village life; examples are cattle horn, friction drum, vessel flute, Jew’s 
harp, folk clarinet and humle-zither, and ending with the urban folklore of the 19th and 20th 
century that count instruments like the accordion and the mandolin. Included is a discussion 
of the great classics of folk music known throughout the Nordic countries: bagpipe, langeleik- 
zither and harding fiddle, harp, kantele psaltery, keyed fiddle and hurdy-gurdy; traditionally 
they are often associated with specific national locations.

In closing a number of questions are raised pertaining to the situation in industrialized Den
mark toward the end of the 20th century: Where do we draw the line between folk music and 
bourgeois amateurism? Why are Danes less conscious of folk music than are the other Nordic 
populations? Why does Denmark not have a national instrument comparable to Scotland’s 
bagpipe, Ireland’s harp, Norway’s harding fiddle, Sweden’s nyckelharpa (keyed fiddle) and 
Finland’s kantele psaltery? The author acknowledges her incapacity to provide the answers 
but offers the following suggestion: The country’s geographical location and general accep
tance of southern cultural impulses for centuries appears to have weakened at a relatively early 
stage the need to demonstrate a national identity - even within the area of something as imme
diate and effective in its artistic expression as music and its objects: the folk music instru
ments.
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Urter i familiens sygdoms
behandling ca. 1860 - ca. 1920

Af Anna-Elisabeth Brade

Den folkemedicinske sygdomsbehandling omfattede mange elementer, 
som uden skarpe grænser gled ind i hinanden. Blandt disse elementer ind
gik både en rationel viden om såvel vegetabilske som animalske medika
menter, tekniske færdigheder som f.eks. kopsætning og endelig folketro, 
således som den kom til udtryk i bl.a. remser og signelser.

I den hidtidige forskning er en stor og betydningsfuld behandlergruppe, 
familien, blevet glemt. Kun sporadisk træder den frem i historie- og folke
mindeforskningen, aldrig i medicinhistorien. Emnet for min afhandling (1) 
var derfor en undersøgelse af den del af sygeligheden, som blev behandlet 
inden for hjemmets rammer, af familien selv. Det var her, beslutningerne 
blev truffet, når sygdom kom til huse, og det var her, man besad den del af 
den folkemedicinske erfaring omkring sygdomsbehandling, som var alles 
ejendom: husrådene (2).

Sygdom var hver mands herre, og på Lolland sagde man, at »Sygdom 
springer paa og kryber af, og blev man skidt tepas, saa gik man og hev om 
sig for at se, om man ikke kunde komme sig; og kendte man eller kunde 
man opspørge et godt Middel mod Syen, prøvede man det; og hjalp det 
ikke, prøvede man et andet. Der var i Regelen nok at vælge imellem. Som 
oftest blev man rask, men det kunde jo ogsaa hænde, at en eller anden blev 
ligje. Det tog man som en Tilskikkelse. Var det ens Helsot, bar man sin 
skæbne med stoisk Ro. At hente Læge var der som Regel ikke tale om, og at 
komme paa Sygehuset tænkte de fleste - særlig ældre Mennesker - paa med 
Rædsel. Blev der Tale om det, tog Omgivelserne det som Tegn paa, at nu vil
de Patienten snart glide af« (3).

Citatet fortæller noget centralt om periodens folkelige sygdomsbehand
ling: man hjalp sig selv!

Det »farmaceutiske« arbejde
Folk havde »Forstand paa at samle Urter og lave Medisin« (4).
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Indsamling
For at imødegå sygdom sørgede familien først og fremmest for i tide at få 
indsamlet et forråd af lægeurter. På alle områder var man meget selvhjulp
ne ude på gårdene, og det selvhjulpne fandt udtryk i princippet: selv at 
fremstille så meget som muligt og købe så lidt som muligt - kun det aller
mest nødvendige til trods for, at det var opgangstider med en begyndende 
ændring af de økonomiske strukturer fra selvforsyning til pengeøkonomi. 
Men når apotekeren i byen gerne købte de af landbefolkningen indsamlede 
vilde planter for siden i bearbejdet form at sælge dem som mediciner fra sit 
apotek, hvorfor skulle man dog så ikke spare udgiften hertil ved selv at til
berede dem, således som man altid havde gjort?

Hvem var »man«? Hvem inden for familien var ansvarlig for indsamling, 
konservering og tilberedning af medicinerne? Kildematerialet giver et klart 
svar: »Arbejdet med Indsamling af Urter og Bær paa Ejendommen foreto
ges stadig af Husmoderen og hendes kvindelige Medhjælp, som der paa det
te Tidspunkt var rigelig af« (5), og »vi Børn plukkede sammen med Moder« 
(6). Pigerne skulle jo oplæres, uanset om de var interesserede eller ej, hvil
ket ikke udelukkede, at drengene også deltog, men for dem var det måske 
mere som en kærkommen skovtur, »alt paa Mors Foranledning« (7).

På mark og i skov, ved søer og åer, på grøftekanter og i moser - overalt 
blev der indsamlet. Man bjergede i almindelighed kun det hjem, som man 
»ansaa for nødvendigt til Aarets Forbrug« (8), og »nogle gik langt for at 
komme til de bedste Steder« (9). Indsamling til salg synes at have været et 
udpræget fattigfænomen og som sådant accepteret af landbefolkningen, der 
derimod med dyb foragt anså byboernes plukninger som konkurrence, som 
utidig hamstring.

I statsskovene skulle der som regel tilladelse til og betales for at indsamle 
(10), mens der i de større privatejede skove var mere varierede forhold. 
Nogle steder blev der i perioden indført direkte forbud, hvilket beboerne i 
Felsted sogn »halvvejs betragtede som en Fornærmelse« (11) - en gammel 
sædvane var brudt. Men skovejerne udnyttede selv skoven økonomisk til 
brugstømmer, og ved overdreven plukning frygtede de en nedtrampning af 
underskoven, som dels betingede overskovens vækst, dels gav ly for vildtet 
og således betingede jagten. »Flere plukkede ogsaa uden at spørge om For
lov« (12) - det var for fristende. Andre lodsejere gav dog gerne tilladelse, 
navnlig i småskovene (13), og det var store mængder af bl.a. skovhindbær, 
der på legal eller illegal vis blev tilført hjemmene. »Thi også efter at de dyr
kede, større bær vandt frem, ansås skovhindbær for mere aromatiske og 
tiltrækkende« (14).

Der måtte også indhentes tilladelse til at indsamle på anden mands hede 
og undertiden betales herfor. Hedearealerne kunne lodsejerne selv udnytte:
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Hyld - mod 
forkølelse. (Fra: 

Simon Paulli: 
Flora Danica, 

1648).

lyngen gav materiale til tagdækning og stopning af alkover samt til koste og 
kurve, der kunne afsættes på markedet, ligesom de eftertragtede blåbær og 
tyttebær var gode salgsvarer i byerne.

Vilde planter på marker og grøfter, i skel, småkrat og vådområder betrag
tedes derimod som allemands eje. Det var marginaljorder, som ejeren ikke 
kunne udnytte økonomisk, og vigtige lægeurter som bynke, følfod, hareklø
ver, kalmus, kommen, kvikgræs, mælkebøtte, perikon, rejnfan og vejbred 
havde her ideelle betingelser for at spire, blomstre og bære frugt.

Nemmest var det naturligvis at hente det, der voksede på gårdspladsen, i

23 



haven og på kålgårdens gærde. Kamillen skød op overalt, og humlerankerne 
havde man mange andre steder omkring husene. Malurten hentede man på 
diget eller i grøftekanten, mens hylden skød op overalt ved haven, hushjør
ner og stendiger.

Konservering
Til husmoderens kompetence hørte også konservering og opbevaring af 
lægeurterne - et arbejde, der stillede krav om viden, erfaring og omhygge
lighed, for at urterne ikke skulle mugne eller miste kraften. Soltørring på pa
pir- eller lærredsunderlag var den mest anvendte konserveringsmetode af 
blomster (hyld, kamille), blade (salvie) og rødder (kalmus). Processen tog 
lang tid og var arbejdskrævende. Når duggen faldt, eller det blev regnvejr, 
måtte materialet omgående flyttes ind hvortil kom, at urterne skulle vendes 
og løftes op/luftes mindst én gang om dagen, for at de ikke skulle rådne eller 
mugne i bunden.

Snapseplanterne perikon og malurt gennemgik en tilsvarende konser
veringsproces. Straks efter tørringen blev perikonblomsterne »lagt ned i 
Brændevinen for at denne kunde udtrække Saften af Blomsterne. For at Pe
rikummen skulde have den rigtige Aroma, skulde den henstaa i en Flaske, 
der var henstillet i et Vindue, [så solen] rigtig kunde skinne paa den; og Ind
holdet i skulde have en grønlig Farve for at have den rigtige Styrke og Aro
ma« (15). Malurten skar man sig en god kost af og hængte den til tørre på 
stuehusets sydside. »Det skulde være Sydsiden, hvor Solen kom mest. Naar 
Malurtkosten var godt Vejret og tør, tog man den ind og gemte den tørt, saa 
den kunde være ved Hånden til Årets forskellige Formaal« (16). Skorstenen 
eller et søm i en hanebjælke var et udmærket, tørt sted både for malurten og 
de andre tørrede urter. »Naar den [malurten] skulde bruges, blev der taget 
nogle Stilke; de blev skyllet rene for Støv og Spindelvæv, stukket i en Pægl 
helst vid eller klar Flaske, som saa blev fyldt med Brændevin; efter nogle 
Dages Lagring var det færdig til Brug. Flaske og nogle store Snapseglas hav
de sin Plads i Jørneskabet ved Bordenden, hvortil almindeligvis kun Hus
bunden havde adgang; det kunde være saa gennemført, at han laasede og 
gik med Nøglen i Lommen. Glassene, der blev drukket af, blev sjælden eller 
aldrig vasket; var de særlig snavsede, kunde det ske, at den, der skulde drik
ke af Glasset, dyppede en ikke særlig ren Tommelfinger i Munden, stak den 
i Glasset og drejede nogle gange rundt; saa var det klaret; det var Hygiejne 
den Gang; skete det nu [1955], vilde Menneskene uddø, men vi andre lever 
endnu; det er der ikke noget mærkværdigt ved, idet alt skravlet Døde som 
smaa eller lidt større Børn; nu skal der holdes liv i dem« (17). Brændevin 
var - ren som krydret - et universalmiddel, som man altid havde i huset.

Af andre konserveringsmetoder for lægemidler kan nævnes saft- og syl-
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tetøjskogning samt nedkuling af f.eks. kartofler og hvidkål, mens gulerød
derne blev lagt i kasser med fugtigt sand eller gemt i den sanddynge, der el
lers blev brugt som strøsand på gulvene (18). Grønkålen blev blot stående i 
haven og havde kun godt af frosten.

Fremstilling
Bortset fra brændevinsprodukterne og saft/syltetøj blev medicinen først til
beredt, når sygdom opstod i familien. Råmaterialerne blev så hentet frem, 
og husmoderen fremstillede sin medicin som:

Afkog - hvor råmaterialerne blev overhældt med kogende vand og ser
veret som te eller suppe.

Udtræk - hvor råmaterialet blev kogt med vand, øl eller vin og serveret 
som saft eller suppe.

Pulver - hvor råmaterialet blev stødt eller hakket meget fint og serveret i 
en te- eller spiseske som en tykt flydende masse, rørt op med honning eller 
sirup.

Syltetøj - hvor råmaterialet blev kogt ind med kandis eller sukker og ser
veret i en te- eller spiseske som en tykt flydende masse.

Salve - hvor råmaterialet blev rørt op med fedt, talg, tyk fløde og lign, og 
lagt på ondet.

Grød - hvor råmaterialet blev kogt med vand eller mælk og lagt på ondet 
som omslag.

Fremstillingsprocesserne var enkle og svarede til husmoderens daglige til
beredning af fødemidlerne. Den eneste mere »farmaceutisk« specifikke 
produktion var fremstillingen af salver - piller og infuser nævnes aldrig i 
det anvendte kildemateriale.

Det »lægelige« arbejde
»Om det hjalp - Ja, begribeligvis hjalp det; for det er, som a siger; der er 
mange af disse gode, gamle Hjemmeraad, der er meget bedre end dem, man 
køber hos Doktor og Apoteker« (19).

Forebyggelse
At sygdom kunne forebygges, var ikke et ukendt fænomen i familien, og 
som midler hertil nævnes:

Bellis (20) - mod koldfeber.
Kalmus (21) - mod smitte.
Kastanie (22) - mod gigt.
Kål (23) - som alment forebyggende.
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Malurt (24) - mod gigt.
Sne (25) - mod frost.
Viol (26) - mod koldfeber.

Karakteristisk for disse forebyggende midler er, at de i modsætning til de 
sygdomsbekæmpende fortrinsvis anvendtes mod én sygdom som f.eks. den 
frygtede koldfeber (malaria). Indtil midten af forrige århundrede var den en 
af de mest udbredte infektionssygdomme i Danmark (27), navnlig på Lol
land, Langeland og Midtsjælland samt ved Silkeborgsøerne og Lyngby nord 
for København. Omkring år 1900 var sygdommen næsten forsvundet, men 
dr. Otto Helms mødte mindet om den: det var »ingenlunde uddødt i Be
folkningen; sagde man, at en Patient havde Feber, blev det altid opfattet 
som Koldfeber, og man lærte, at man skulde sige, at Temperaturen var 
forhøjet« (28). Andre midler blev brugt mod gigt - dengang et samlebegreb 
for rheumatiske smerter i muskler og led. Sygdommen var udbredt, ofte in
validerende og at gå med kastanier i lommen som forebyggelse mod lidel
serne var - er vel endnu - kendt over hele landet. »Mor sagde, at en stor 
grønkålshave holder æ doktor fjern, og der er noget derom« (29). Skærtors
dagsskålen, der bestod af syv eller ni slags grønne urter, ansås for et vigtigt 
alment forebyggende middel. Det var ikke så vanskeligt at finde de grønne 
urter, når påsken faldt sent, »men kommer den tidlig, kan det knibe med at 
finde de ni slags kål. Det gælder da om ikke at være kræsen; et græsstrå, et 
blad af skarntyde eller en knop af piletræet har... fundet vej til middagsgry
den på Skjærtorsdag (30).

Bekæmpelse
Men til trods for alle forebyggende midler blev folk syge - og hvad så?

Først ventede man lidt og så tiden an, om sygdommen, således som 
århundreders erfaringer havde vist, dog ikke af sig selv skulle slides af (31). 
Gjorde den ikke det, tyede man til de gamle, prøvede husråd.

I et samfund, hvor en så basal infrastruktur som samfærdslen og dermed 
kørsel efter udenbys hjælp i vanskeligere sygdomstilfælde var uhyre vanske
lig bl.a. på grund af vejenes tilstand, og hvor kloge folk og i endnu højere 
grad lægerne boede meget spredt, var det væsentligt at vide, hvorledes man 
selv f.eks. standsede diaré, fik bugt med en slem forkølelse, og hvorledes 
man behandlede et sår. Men det var ligeså væsentligt at kunne gribe ind 
overfor de alvorligere sygdomme som tuberkulose og gigt. Enhver sygdom 
på gården svækkede den arbejdsindsats, som var nødvendig for familiens 
eksistens, og man var i sygdomsbekæmpelsen som på alle livets områder 
ansvarlig overfor sin egen hverdag.

Hvem i familien var »man«? Almindeligvis ville svaret være: husmode-
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forkølelse. (Fra: 
Simon Paulli: 
Flora Danica, 
1648).

ren. At det var hende, der indsamlede, konserverede og tilberedte planterne 
fremgår af kildematerialet. At hun tillige har plejet de syge, kan vel ses som 
en naturlig del af hendes almene omsorgsrolle i familien, men var det også 
hende, der behandlede? Det anvendte kildemateriale giver kun sparsomme 
svar på spørgsmålet. Enkelte er helt klare: »Røde Ribs brugdte Olde, fra
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gammel Tid; æ Saft skulde rense æ Blod. Febernedslaaende, Blodsættendes 
... At Kamille er en Lægeplante, ved vi. Jeg brugdte den til alt mulig ... Ol
demor tog noget tyk Spindelvæv og lagdte paa et blødende Rift« (32). En 
nærlæsning og analyse af andre tekster, hvor de i stedet for det specifikke 
ordvalg: bedste, mor, jeg, vi brugte/gjorde er anvendt et mere generelt ord
valg: man brugte, lader forstå, at når det var husmoderens opgave at frem
stille medicin, var det også hende, der serverede den, altså behandlede. 
Men det anvendte kildemateriale meddeler intet om, hvorvidt det tillige 
var hende, der havde kompetencen til at gribe ind/til at bestemme om og 
hvornår, sygdommen krævede behandling og i så fald af hvem: hende selv, 
de kloge folk eller eventuelt en læge.

Mange husmødre har uden tvivl haft god erfaring i behandling af forskel
lige onder og navnlig haft stor viden om naturens planter og brugen deraf. 
Men et idag så selvfølgeligt hjælpemiddel i et ethvert hjem som et legems
termometer fandtes ikke (32). Ofte har husmødrene kunnet bringe lindring, 
undertiden har de været i stand til at helbrede: »Havde vi et meget slemt 
saar paa Arme eller Been, saa var det glimrende at skrabe den grønne bark 
af en frisk Hylde Gren, og koge den i en lille porsjon fløde til en salve; og 
naar den blev kold, blev en lille ren klud døbbet i Salven og lagt paa Saaret 
med rænt papir over for at holde det fugtigt og ellers bebundet, saa det sad 
godt; næste dag var alt betændelse trugget fulstændig ud og saaret lægtes 
flodt, (et udmærket raad)« (33). Husrådene blev anvendt individuelt ud fra 
den enkelte husmoders erfaringer og har kunnet skade, navnlig hvor der er 
tale om kraftige giftstoffer som f.eks. bulmeurt. Den største risiko har dog 
uden tvivl ligget i, at alvorligere sygdomstilfælde ikke kom under kyndig be
handling. Men husmødrenes hensigter og mål var nøjagtig de samme som 
lægernes: at lindre og helbrede - to begreber, som det for lægmanden altid 
har været vanskeligt at holde ude fra hinanden. Hvilken patient/behandler 
vil ikke gerne mene/tro, at det lægemiddel, som har bragt lindring, også har 
bragt helbredelse - symptomerne er jo væk.

Hvorfor brugte husmødrene netop det bestemte middel mod den bestem
te sygdom? Formodentlig ville de selv hertil have svaret, at det var noget, 
de havde på fornemmelsen (34). Men bag fornemmelsen lå en oplæring, ba
seret på mundtlig overlevering fra deres mor/bedstemor, et råd fra en nabo 
eller kloge folk, opskriftsbøger, kogebøger, populære lægebøger, almanakker 
og lign. Husrådene indgik som et naturligt led i den opdragelse, pigerne fik 
ved at vokse op i et landbohjem i en bestemt egn. Husmoderens behand
lingsmetoder hørte til den almene folkelige viden, som mundtligt blev over
leveret fra mor til datter - ofte ved sygesengen.

Husmoderens midler var overvejende, men ikke udelukkende, begrænset 
til det forhåndenværende (1). Afhængigheden af omegnens flora fremgår
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klart af kildematerialet, som viser variationer fra egn til egn. Således brug
tes i hedeegnene overvejende blåbær mod fordøjelsessygdomme (35), mens 
man andre steder i landet dels havde andre midler, dels et mere righoldigt 
udvalg mod lidelsen som f.eks. hør (36), kommen (37) og røllike (38).

En del urter anvendtes dog over hele landet som f. eks. brændenælde mod 
gigt (39) og vejbred mod bylder/betændelser (40) og sår (41), hvilket ikke 
udelukker, at hvert af disse midler tillige blev anvendt mod andre sygdom
me med klart forskellige symptomer, således:
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Brændenælde - mod bulne fødder (42), hoste (43) og stensmerter (44). 
Vejbred - mod gigt (45), ørepine (46) og nyresten (47).
At samme middel kunne anvendes mod flere sygdomme er et for folke

medicinen og dermed husrådene meget karakteristisk træk. Husrådene 
fremtræder da også i høj grad som individuelle kure, baserede på den enkel
tes erfaringer.

Sygdomme
Som kildematerialet foreligger i arkiverne er det hovedsagelig opdelt efter 
midlerne, men omhandler naturligvis også de sygdomme, som husrådene 
blev anvendt imod. For at få et overblik over disse, er stoffet struktureret 
efter meddelelsernes sygdomsbetegnelser (1). En transkription til moderne 
sprogbrug - endsige til lægevidenskabelig nomenklatur - vil være behæftet 
med for stor usikkerhed, der bl. a. er forårsaget af, at så mange sygdomme er 
benævnt med samlebegreber som f.eks. ildebefindende og maveonder. Her
til kommer, at mange sygdomsnavne er udsprunget af symptomer som 
f.eks. hoste, der kan dække over flere forskellige sygdomme: forkølelse, 
bronkitis og tuberkulose. Men omvendt kan flere sygdomsnavne dække 
over én og samme sygdom. Bag betegnelserne: brystsyge, kirtler, tæring, 
svindsot, bronkitis og gammel hoste kan den netop i denne periode så 
hærgende tuberkulose skjule sig. Også her ses symptomerne, bl.a. vægttab 
og hoste i navnet.

I hjemmet har husmoderen stort set taget sig af alle dagligdagens skrøbe
ligheder, som også i dag udgør langt de fleste sygdomstilfælde og klares i fa
milierne uden lægens indblanding. Men modsat i dag har husmoderen også 
kendt råd mod og behandlet alvorlige sygdomme som f.eks. blodforgift
ning, gigtfeber, tuberkulose, gulsot, sukkersyge, lungebetændelse og mange 
flere.

I forhold til samtidens lægevidenskab omtales imidlertid et forholdsvist 
lille antal forskellige sygdomme, og mange sygdomme, som lægevidenska
ben anså for alvorlige, nævnes slet ikke i kildematerialet. Da mange af disse 
sygdomme har så karakteristiske symptomer, og da vi fra andet materiale, 
bl.a. lægejournaler ved, at de fandtes, må befolkningen have betragtet disse 
lidelser om ikke som betydningsløse så dog som ikke-behandlingskrævende 
eller ikke-behandlingsmulige med husråd, hvorfor der ikke fandtes midler 
herimod. Således nævnes f. eks. barselsfeber og sindssyge ikke i optegnelser
ne, og andre sygdomme er vel faldet ind under udtalelsen: »Maskineriet er 
slidt op, der nytter intet« (48) - og er derfor ikke blevet betragtet som syg
dom overhovedet.

Man interesserede sig fortrinsvis for de sygdomme, som i kortere eller 
længere tid gjorde patienten uarbejdsdygtig som f.eks. gigt, maveonder,
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forkølelse, feber/koldfeber, tandpine og sår/brandsår, imod hvilke man 
brugte et utal af forskellige midler. Desuden var man særdeles opmærksom 
på småting, som lægevidenskaben næppe ænsede, hvad de mange husråd 
mod f.eks. vorter og ligtorne vidner om.

Kildematerialet giver ingen oplysninger om landbefolkningens meninger 
om sygdomsårsager eller dens sygdomsfølelse - det niveau, hvor et familie
medlem mente sig syg og måtte have hjælp af sine nærmeste for at komme 
ud af den tilstand. Ud fra udtalelser som: »Ja, de gamle var sejge Hunde« 
(48), kan vi ane, at sygdomstærsklen har ligget højt. Sygdom var en del af 
ens skæbne - en del af livet - og hvad der ikke kunne være anderledes, af
fandt man sig med. Hertil kom, at det gav agtelse blandt naboer at tage fat 
og gøre udholdenhed overfor legemlige skavanker og smerter til en dyd. At 
have sine naboers agtelse og at blive anerkendt som syg både i familien og 
lokalsamfundet, når man var syg, var af væsentlig betydning. Ellers fik man 
prædikatet: doven.

Slutning
Husrådene måtte, navnlig efter år 1900, vige for de mange nye, effektive 
lægevidenskabelige behandlingsmetoder, hvis terapeutiske resultater fra da 
af blev de folkelige kurmetoder overlegne. Det lægevidenskabelige system 
kunne nu håndtere flere medicinske opgaver end folkemedicinen/husråde- 
ne, hvilket viste sig ved, at talrige, før håbløst syge og af helsoten mærkede, 
nu blev raske. Og med disse resultater, formidlet ud til befolkningen, bl.a. 
gennem skoler og dagspresse, ændredes landbefolkningens sygdomsbegreb 
og nærmede sig lægernes. I det første årti af dette århundrede kunne lægerne 
overtage mere og mere af husmoderens virke som sygdomsbehandler, mens 
apotekeren/medicinalindustrien samtidig overtog mere og mere af hendes 
virke som producent af lægemidler. Men hendes tredje ansvarsområde: at 
pleje familiens syge, beholdt hun!

Noter:
1 Brade, Anna-Elisabeth: Kloge folk, lærde folk og familierne. Indsamling og brug af lægeplan
ter og familien som behandlergruppe ca. 1860 - ca. 1920. Utrykt Ph.D. afhandling, 1992. Bra
de, Anna- Elisabeth: Behandlersystemet i Danmark ca. 1860 - ca. 1920.1: Dansk medicinhisto
risk Årbog 1992, s. 91-118. Ph. D. forelæsning. 2 Som førstehåndskilder er anvendt: a) 
Nationalmuseets Etnologiske Undersøgelser. Spørgeliste nr. 20: Indsamling af planter og bær. 
Udarb. af Ole Højrup. 1955. Herefter forkortet NEU + arkivnummer, b) Dansk Folkeminde
samling. Arkivgruppe: Sagn og Tro. Herefter forkortet DFS + arkivnummer, c) E. Rostrups no
tater til danske Plantesagn 1866-1878. Danmarks Veterinær- og Jordbrugsbibliotek. Hdskr. 
8,4,2. II 84:2. Til supplement og korrektion er som førstehåndstradition anvendt et oriente
rende materiale, omfattende folkemindeskildringer, topgrafiske beskrivelser og andre beret-
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ninger om landbefolkningens liv. 3 DFS 1906/23:1153. 4 NEU 14.685. 5 NEU 12.147. 
6 NEU 12.190. 7 NEU 18.899. 8 NEU 12.144. 9 NEU 12.951. 10 NEU 12.007. 
11 NEU 13.408. 12 NEU 12.230. 13 NEU 16.985. 14 NEU 12.022. 75 NEU 12.147. 
16 NEU 12.385. 18 NEU 12.318. 19 Aakjær, Jeppe: Fra min Bitte-Tid. Kbh. 1928:20.
79 DFS 1906/23:2615. 20 NEU 30.292. 27 NEU 12.056, 12.173, 14.332, 14.685. 
22 NEU 12.214, 16.771. DFS 1906/23:194, 808. 23 NEU 12.321. 24 NEU 19.188. 
25 NEU 30.296. 26 Rostrups notater. 27 Hansen, Carl Adam: Epidemiologiske Un
dersøgelser angaaende Koldfeberen i Danmark. Kbh. 1886. Møller-Christensen, Vilh.: De sto
re sygdomme. Kbh. 1963. Eriksen, Knud Rieverts & Niels H. Rieverts: Malaria i Skandina
vien. I: Bibliotek for Læger/Medicinsk Forum 1989:142 ff. 28 Helms, Otto: Fra Doktorsto
lenes Tid. I: Asklepios’ Tjenere. Danske Lægememoirer. Udg. af Anker Aggebo. Kbh. 1936. 
Bd. 1:201. 29 NEU 30.292. 30 Skattegraveren. Udg. af Dansk samfund til indsamling af 
Folkeminder. Ved Evald Tang Kristensen. Kolding 1885:123. 31 Feilberg, H. F.: Dansk Bon
deliv som det i vore oldeforældres tid førtes, navnlig i Vestjylland. Kbh. 1952:461. 32 NEU 
30.292. 33 NEU 19.659. 34 Strange, Helene: I Mødrenes Spor. Nordfalsterske Kvinders 
Arbejde gennem halvandethundrede Aar. Udg. af J. S. Møller. Kbh. 1945:188. 35 NEU
12.022, 15.446 m.fl. 36 NEU 12.024,12.306, 31.152. 37 NEU 12.045. 38 NEU 12.269.
39 NEU 12.321, 14.685, 21.807 m.fl. DFS 1906/23:294. 40 NEU 12.057, 16.771, 18.573
mfl. DFS 1906/23?: 289. 41 12.500, 28.699, 28.979 m.fl. Rostrups notater.
42 12.306. 43 NEU 12.056. 44 NEU 12.056. DFS 1906/23:3341. 45 NEU 12.209,
12.317. 46 NEU 12.214. 47 NEU 30.050. 48 NEU 30.292.

Summary
Herbs in household medicine 1860-1920
The subject of the article covers the realm of ailments treated at home by family members. Pre
viously research has only marginally touched on the family as therapist, even though it was 
within the family group decisions were made once disease occurred, and it was the family as 
well that possessed general knowledge of popular medicine and experience in treating various 
ailments with household remedies. The departure point of this investigation is questionnaire 
number 20 from The National Museum’s Ethnological Surveys (Nationalmuseets Etnologiske 
Undersøgelser), records from The Danish Folklore Archives (Dansk Folkemindesamling) as 
well as printed material in the form of folklore portraits, topographical descriptions, recollec
tions, etc.

In order to prevent disease the family had to gather in advance a sufficient supply of medici
nal herbs. The responsibility for this rested with the mistress of the house. Herbs were gathered 
throughout the country and from all the various types of vegetation - usually just the amount 
required to last for one year; exceeding that limit was considered hoarding. Gathering herbs 
with a view to further sale appears to have been practiced only by the poor. A competent 
housewife was also responsible for preserving and storing the medicinal herbs - an exacting 
task that required knowledge, experience and great care. The two most commonly used 
methods were sundrying and preservation with aquavit (distilled spirits).

Apart from the products preserved with spirits and juices or jam, the medicine was not pre
pared until illness occurred within the family. It was then once more the responsibility of the 
skilled housewife to prepare the herbs as extract, infusion, powder, ointment or porridge - pro
cedures that parallelled her daily preparation of the meals.

Fighting disease meant both prevention and cure. By contrast to the curative medicines that 
were applied to a specific disease, the preventive drugs were characterized by general applica
tion. To be able to treat both serious illness and minor ailments within the family was of signi
ficant importance in a society where communication was extremely difficult and, hence, the 
doctor difficult to reach - if one resided in the region at all. Self-help was of the essence if one
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were to survive. The elements of the household remedies vary greatly in content and quantity 
from region to region, dependent on the wealth or scarcity of the local vegetation. Added to the 
general care for her family was thus the housewife’s duty to nurse the sick and administer me
dication. However, the sources of this article do not indicate, whether she also carried full 
responsibility for deciding if and when illness required treatment and, if so, by whom.

After the turn of the century the physician, the pharmacist and the medical industry gradual
ly took over the housewife’s functions as therapist and manufacturer of medicine. She was, 
however, still left with her third area of responsibility: the care of the sick members of her 
family.
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Spøgeriet på Enggården
En vendsysselsk poltergejsthistorie 1919-20

Af Kirsten Dausell Klemmensen

Min mors familie kunne nogle hårrejsende spøgelseshistorier, som gik til
bage til 1920’erne, da min mor var barn. Hendes barndomshjem var Lille 
Møllegård, der ligger i Ugilt sogn på Hjørring egnen. Disse historier omtalte 
især spøgeriet på Enggården, en stor proprietærgård, der ligger i synsafstand 
fra Lille Møllegård, men hører under nabosognet Astrup.

Spøgeriet på Enggården bestod i, at genstande som brændeknuder, tekan- 
der og lignende fløj gennem luften og foer efter tjenestepigerne, der ef
terhånden nægtede at opholde sig på gården. Pølser og frikadeller hoppede 
af panden og landede de mest upassende steder, og når pigerne skulle mal
ke, kom mælkespanden dansende dem i møde. Til sidst, fortalte man, blev 
det så slemt, at ejeren bad præsten komme hen for at mane spøgelset i jor
den. Om det lykkedes, melder historien ikke noget om, men senere fik 
præstens kone tvillinger, hvilket man bestemt mente skyldtes pastorens 
oplevelser på Enggården.

Denne historie fik jeg lyst til at undersøge nærmere, og det viste sig til 
min store forbavselse, at Dansk Folkemindesamling havde en større sam
ling udklip om fænomenet (1). Dette var nemlig ikke kun blevet omtalt ved 
petroleumslampens skær i Vendsyssel, men i mange af landets aviser. Jeg 
vil i det følgende prøve at se på, hvad der egentlig skete på Enggården, og 
hvad folk fik ud af denne historie både i Vendsyssel og i det øvrige land. 
Desuden vil jeg se på, hvordan det kunne gå til, at spøgelseshistorien nåede 
så langt rundt, som den gjorde.

Præstens undersøgelser
Det er vanskeligt at få oplysninger om spøgeriet fra de mennesker, der ople
vede det på nært hold, da ingen af beboerne på gården selv har skrevet om 
begivenhederne. Den nærmeste kilde jeg har kunnet finde, er den »manen
de« præst, dr. theol. Jens Kure fra Ugilt sogn.
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Pastor Kure var en ven af Enggårdens ejer, proprietær A. Beck (2), og 
havde selv flere gange opholdt sig på gården og overværet spøgeriet. Pastor 
Kure giver i Nationaltidende (3. og 4.2.1920) en detaljeret redegørelse for 
begivenhederne (3). Disse startede i begyndelsen af december 1919. På 
første sal i Enggårdens stuehus lå pigeværelset, hvor to piger, Marie og Jen
ny, sov. Pigeværelset stødte til den ene side ud til et loft og til den anden 
side op til »skolestuen«, hvor huslærerinden, som underviste proprietærens 
børn, havde sit værelse. En aften begyndte det at banke på en af dørene til 
pigeværelset. Pigerne formodede, det var karlene, der lavede sjov, og klage
de over det, men karlene nægtede pure, at det var dem, der lavede ballade. 
Bankningen fortsatte de følgende aftener og nætter, men den hørtes kun, 
når begge piger var til stede i værelset.

Torsdag den 11. december var der selskab på gården, og tyve personer be
gav sig op til pigernes værelse for at undersøge fænomenet. Der var lys i 
både skolestue og pigeværelse (petroleumslys - der var på dette tidspunkt 
endnu ikke indlagt elektrisk lys på egnen). Men til trods for lyset og de man
ge gæster bankede det på døren. Selv da Beck tog døren af, blev bankningen 
ved.

To dage før jul satte proprietær Beck sig for at undersøge fænomenet. Pa
stor Kure og hans kone blev tilkaldt sammen med Becks bror, som var svo
ger til Kure. Desuden indfandt der sig en proprietær, en dyrlæge og sognets 
egen præst, hr. Møller, med hustru. Pigerne blev sendt op på værelset kl. 
22.30 og skulle sende besked, når bankningen begyndte.

Det varede ikke længe, før de meldte, at det var begyndt. Selskabet gik nu 
derop og stillede sig i skolestuen, hvor der var lys. Pigerne sad i mørke inde i 
deres værelse på en seng ved døren til skolestuen. Bankningen lød som tre 
slag på døren ud til loftet. Pastor Kure forsøgte at banke på døren til skole
stuen, og bankningen flyttede nu herover. Kure og »ånden« bankede nu et 
stykke tid til hinanden, ånden så kraftigt, at døren rystede. Kure forsøgte nu 
at gå ind til pigerne, der sad i mørke. Bankningen fortsatte stadig. Da piger
ne på et vist tidspunkt gik ud ad loftsdøren, fulgte bankningen med. Kure 
lod nu pigerne stå ude på loftet sammen med en del af selskabet, der var ud
styret med en lampe, og blev selv tilbage i værelset. Det bankede stadig, og 
da Kure ville gå, fik døren sådan et slag, at nøglen røg af. Selskabet gik derpå 
nedenunder igen.

Nytårsaften, som var en onsdag, havde den ene af pigerne fået sin seng 
stillet ind i skolestuen med et par bænke til at holde sengetøjet. Hun hørte 
da en kradsen som af negle på bænken.To dage efter hørte pigerne slæbelyde 
op ad døren. De følgende dage fortsatte bankningen, der nu også hørtes i 
spisekammeret og spisestuen.

Torsdag den 8. januar begyndte det at fløjte, når pigerne gik forbi hinan-
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den, og om natten klagede de over, at nogen råbte: »Åh« og »Hjælp mig«. 
Samme dag begyndte ting at flytte sig af sig selv. Tørv fra tørvekurven fløj 
op og ramte pigerne i ryggen. En fodermester, der kom til hjælp, blev også 
ramt. Brænde fra loftet foer efter pigerne ned ad trappen. Pigerne og flere 
andre beboere ramtes af stød i ryggen. En lysedug fløj op og havnede på ho
vedet af den ene af pigerne. Gyngestolen begyndte at gå og gyngede af sig 
selv en times tid. En støvle fløj fra soveværelset ind i spisestuen. En mes
singklokke kom farende og ramte pigerne i ryggen. Flere andre genstande 
flyttede sig også på mystisk vis.

Fredag den 9. var det vaskedag, men vasketøjet fløj fra den ene pige til 
den anden. Senere foer et porcelænsfad hen på den ene piges ryg, mens hun 
vaskede gulv. Om aftenen så både Beck og lærerinden genstande flyve rundt 
i værelset.

Om lørdagen foer en sild op af spanden og ramte begge piger. En tepotte 
fløj hen på ryggen af en afpigerne og hældte te over hende. Pigerne hørte 
ofte råb om hjælp. Pastor Kures kone, der var på besøg, hørte, hvordan kla
veret spillede af sig selv.

Om søndagen (11.1.20) var både pastor Kure og pastorinden på Enggår
den. De blev overrasket af snefog og måtte overnatte i gæsteværelset, der 
stødte op til skolestuen. Da de var gået til ro, hørte Kure efter midnat uro i 
pigeværelset og gik derind. Pigerne græd og klagede over, at nogen nu i en 
halv time havde råbt: »Hjælp, hjælp mig da, åh.« De var bange for at være 
alene. Kure anbefalede dem at bede fadervor. Han havde ikke selv hørt no
get, men mente, at pigerne, der først var kommet i seng kl. 24 og skulle op 
kl. 5, havde andet at lave end at lege spøgelser.

Næste dag skete der det mærkelige, at nogle genstande placerede sig i en 
rundkreds på gulvet midt i pigeværelset. Man forsøgte at rydde op, men tin
gene flyttede tilbage igen. Efter denne dag begyndte der at falde ro over 
gården igen.

Dyrlægens beretning
Det var dog ikke alle vidner til spøgeriet, der var så positive overfor fæno
menet, som pastor Kure. Allerede den 29.1.1920, altså en uge før Kures ar
tikler i Nationaltidende, kunne man i Vendsyssels Venstreblad læse dyrlæge 
C. Riisagers beretning under overskriften »Er det Enggaardens Piger selv, 
der banker«. Han havde som nævnt også været med til undersøgelsen den 
22.12.1919, men gav en lidt anden fremstilling:

Riisager gik med selskabet op til pigeværelset for at høre bankeånden. De 
stod uden for døren til pigeværelset inde i skolestuen med en lampe. Begge 
piger sad på sengen lige ved siden af døren. Der skete intet. Først da pigerne 



foreslog, at døren skulle lukkes, begyndte bankelydene, der lød som om 
man bankede med en kno på en dør. Riisager prøvede på hurtigt at åbne 
døren, for eventuelt at overraske en pige i at banke på døren, men han så in
tet. Kure begyndte nu at banke med »ånden«, som hver gang svarede med 
det samme antal bank, som Kure bankede. Riisager foreslog nu at binde pi
gerne på hænder og fødder, men det ville selskabet ikke gå med til. Kure gik 
derpå ind til pigerne, der sad på hver sin seng. Han påstod bagefter, at han 
havde hørt bankelyde, men Riisager havde intet hørt.

Pigerne fortalte nu selskabet, at det ofte bankede, når de stod ude på lof
tet. De blev derpå ført ud på det mørke loft og proprietær Fausbøll gik med 
for at kontrollere. Dyrlægen ville også gerne være gået med, men de øvrige 
mente, at hans vantro forstyrrede ånden. Det begyndte nu at banke på 
døren, der vendte ud til loftet. Kure »snakkede« igen med ånden, og døren 
fik nu sådan et slag, at nøglen røg af. Dyrlægen og pastor Møller sneg sig nu 
ud på loftet med en lampe og så da, at pigerne stod henne ved døren, hvor 
det bankede, mens forpagteren stod et stykke derfra. Dyrlægen tog nu en 
pige i hver hånd og slukkede lampen. Nu skete der intet. Dette mente sel
skabet skyldtes, at han ikke troede på ånden. Selskabet begav sig nu neden
under, men da de gik, lød der nogle høje dump.

Lidt efter kom pigerne ned og klagede over bankelyde. Selskabet gik 
derop igen, men nu skete der intet. Da selskabet flyttede sig, så en af piger
ne, der lå i en træseng, ikke kunne iagttages, begyndte det at banke. Riisager 
mente bankelydene kom fra sengen og derfor måtte være pigens værk. 
Dyrlægen sluttede sin beretning med at erklære, at han principielt troede, at 
der fandtes ånder, men at dette her var fup, og at han havde rådet fru Beck 
til at tage den ene af sine piger alvorligt i skole (4).

Doktor Faustinus’ undersøgelse
Pastor Kure ønskede nu at få fænomenet bedre belyst og inviterede trylle
kunstneren og parapsykologen, dr. Faustinus til at se på mysteriet. Fausti
nus (1868-1940) (5) hed oprindelig Faustinus Edelberg. Han begyndte som 
ung at studere tankelæsning og hypnose og optrådte i årene 1886-96 i Dan
mark, Skandinavien og Tyskland. Han fortsatte sine studier i spiritisme og 
okkultisme, og stiftede 1905 sammen med professor Alfred Lehmann (6) 
»Selskab for psykisk Forskning«, og grundlagde i 1914 »Institut for psykisk 
Forskning« med laboratorium og bibliotek. Faustinus holdt foredrag ved 
flere udenlandske universiteter. Efter afsløringen af nogle medier som fup
magere, blev han kritisk overfor spiritismen og afslørede mange bedrag. 
Han plejede at udføre magiske handlinger, som forbløffede publikum. Bag
efter afslørede han dem selv som fup.
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Faustinus troede da heller ikke på ånden på Enggården (7). Efter sine un
dersøgelser på stedet i slutningen af januar kom han frem til følgende »re
konstruktion« af begivenhedernes forløb:

Det starter med, at pigen Marie, der af Faustinus beskrives som under
fundig og fuld af barnestreger, har villet skræmme den troskyldige Jenny. 
Hun har banket på døren og så bildt Jenny ind, at det var karlene. Da Beck 
bliver vred og mistænker Marie, begynder hun at påstå, at det var et spøgel
se, og hun har ikke kunnet stoppe, da pludselig et helt selskab kommer for at 
høre om spøgelset. Faustinus er således enig med dyrlæge Riisager i, at det 
bankefænomen, Kure beskrev, kan være lavet af Marie.

Faustinus tror heller ikke på de livløse genstande, der påstås at fare rundt 
i rummene - »levitationerne«, som han kalder dem. Disse begyndte først at 
ske, efter at Kure havde fortalt Beck, at han huskede fra sin læsning i Psy
kisk Forskning (et parapsykologisk tidsskrift), at bankefænomener plejede 
at blive fulgt af levitationer. Faustinus mener derfor, at levitationerne kan 
forklares ved, at Marie har kastet tingene, og vidnerne har stået sådan, at de 
ikke har kunnet se, at det var hende. Da Faustinus gik vidnerne efter, viste 
det sig således ofte, at de ikke havde set genstanden flyve, men kun havde 
hørt Marie påstå, at hun havde set det. Da Faustinus havde bebrejdet piger
ne deres påfund og forklaret dem, at det var alvorligt, hvis gården fik 
spøgelsesry, var Marie begyndt at græde.

Resultatet af sine undersøgelser fremlagde Faustinus i Politiken (inter
view den 31.1.20 og artikel den 1.2.20). Men pastor Kure kunne ikke godtage 
denne rekonstruktion og reagerede med en ny artikel i Nationaltidende 
(10.2.20) direkte vendt mod Faustinus, »Fandens Overmand«, som han iro
nisk kalder ham (8). Kure mente ikke, at Marie kunne have banket så længe 
og intenst, uden at det ville have kunnet ses på hendes hånd. Han mente 
heller ikke, at Marie kunne være så dygtig en tryllekunstner, at hun kunne 
narre alle Enggårdens beboere med falske levitationer.

Fænomenets ophør
Efter dyrlægens og Faustinus’ afsløringer og Kures gensvar var aviserne tav
se om spøgelset. Dog bragte Vendsyssel Tidende året efter en overraskende 
artikel af Faustinus (9). Han hævdede, at det på en noget usædvanlig måde, 
var lykkedes ham, at få Maria til at tilstå, at det var hende, der havde ageret 
spøgelse. Faustinus havde arrangeret en såkaldt borddans. Denne foregik 
ved, at nogle personer lagde hænderne på et bord. Efter en tid begyndte bor
det at blive uroligt og dets ben begyndte at støde mod underlaget. Et stød 
kunne betyde et a, to stød et b osv. (10). Faustinus havde samlet Maria og 
Jenny og hr. og fru Beck. Han spurgte nu: »Er det en mand, der spøger på
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Enggaarden?« Bordet svarede »nej«. »Er det så Jenny?« Igen svarede bor
det »nej«. Faustinus fortsatte: »Er det da -«. Her brød Maria sammen og 
tilstod, at det var hende, der havde lavet spøgerierne. I den samme artikel 
benægtede hr. og fru Beck dog Faustinus’ påstand. Han havde ganske vist 
arrangeret en borddans, men den havde ikke vist noget. Maria var begyndt 
at græde fordi hun blev bange, men havde ikke tilstået noget. På en interna
tional kongres for psykisk forskning 1921 kunne pastor Kure i sin redegørel
se meddele, at fænomenet forsvandt, da pigen Jenny kort efter døde af en 
hjernesygdom, men at det efter hans opfattelse aldrig blev opklaret (11).

De nærmeste iagttagere af spøgeriet beskriver det alle som nok foruroli
gende, men dog fredsommeligt. Rygterne om fænomenet er straks meget 
værre. Faustinus refererer nogle historier, han havde hørt i toget på vej til 
Hjørring (12). F. eks. skulle pastor Kure være blevet slået så alvorligt af 
spøgelset, at han måtte søge læge. Proprietær Fausbøll var blevet fundet be
svimet af skræk på loftet, og inspektør Rasmussen fra herregården Bøgsted 
lå syg efter de forfærdelige ting han havde set. Proprietær Beck skulle være 
rejst fra gården og ønskede at sælge den. Pastor Kure mente, fænomenet 
stammede fra en ukendt psykisk kraft, og hr. Beck mente, det skyldtes mag
netisme. Beboerne på gården mente det var en tidligere ejer, der gik igen. 
Ham kunne der fortælles en »affære« om. Denne affære har jeg desværre 
ikke fundet nærmere oplysninger om. Der var dog også folk, der forsøgte at 
finde en »naturlig« forklaring på fænomenet. Den ene af pigerne havde en 
kæreste, der var elektriker. Han blev mistænkt for sammen med pigerne at 
have lavet spøgeriet med en slags elektricitet (13).

Om pastor Kure sagde rygtet også, at han havde været ovre for at mane 
spøgelset i jorden. Det nærmeste, han kom dette, var at bede pigerne bede et 
fadervor. Jeg har tidligere nævnt, at ånden også holdtes ansvarlig for, at fru 
Kure fik tvillinger (14). Også den stakkels tjenestepige skulle det være gået 
ilde. Jens Rasmussen fra Hirtshals berettede, at en pige blev beskyldt for at 
være skyld i begivenhederne. Hun måtte rejse, og døde kort efter. Rasmus
sen oplyste ikke, hvem pigen var, men fra Kure ved vi, at det var Jenny.

Spøgeriet havde vakt så megen opsigt, at det også inspirerede direktøren 
for sommerteatret i Hjørring, Rein Meyer, til at lave et indslag om fænome
net. Herfra stammer følgende sang skrevet af Sophie Eskildsen:

Længe nok har jeg her paa Gaarden vaaren, 
jeg har faaet nok af dette hersens Spøgeri, 
hver Nat det spøger fælt helt til den lyse Maar’en, 
og jeg faar aldrig mine Øjne lukket i.

Se første Nat 
troede jeg, at
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det var Lars Peter, som vild’ spille Avekat,
jeg langed’ ud 
efter hans Tud, 

da var det Dævlen selv, li’som han gik og stu’ed.

Klipfisk og Spegesild, Kartofler, Tørv og Brænde, 
fløj hen i Ryggen paa mig, jøsses hvor det sved! 
Al mulig Dævelskab begyndte saa at rende 
rundt her i Kammeret, bestandig op og ned.

Jeg tog paa vej, 
jøss’ , hvor jeg skreg!

Da var der én som raabte: Maren, det er jo mig!
Jeg maatte glo 
ja saa min Tro, 

det var Lars Peter, som ved Si’dn af Sengen sto’!

Siden den Nat tør jeg ej længer ligge ene, 
hvis jeg vil ha’min gode Nattesøvn og Ro, 
Dævlen kan man ogsaa meget bedre genne, 
siger Lars Peter, naar man barestens er to.

Ja I kan tro,
Lars Peter er go’,

han vaager over mig hver nat fra 12 til 2, 
han er saa snild, 
føjelig og mild

og han maa spøge med mig, li’saa tit han vil (15).

Revyens forfattere så åbenbart ikke så alvorligt på spøgeriet som lokal
befolkningen.

Spøgeriet inspirerede også mange mennesker til at fortælle andre spøgel
seshistorier. Pastor Kure hævdede, at han selv var forfulgt af spøgelser (16). 
En clairvoyant ven af Kure havde fortalt, at en afdød Ugiltpræst gik igen i 
præstegården og var vred på Kure, fordi han også var der som præst. Vend
syssel Tidende beretter om, at et ægtepar fra egnen havde oplevet en lignen
de banken som den på Enggården. Manden søgte at opklare fænomenet, 
men forgæves. De solgte derpå huset. Deres efterfølgere hørte det samme, 
blev bange og solgte også huset, som derpå blev revet ned (17).

En gammel Sindalbo beretter om en mand fra samme landsby, der gik un
der navnet »Danseskrædderen«. Når han gik ud i loen, kunne hakkelses
kisten løfte sig op fra gulvet, og negene flyve gennem luften. En dag, han sad 
og arbejdede, fløj saksen op fra bordet og skar ham i ansigtet. Også her
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forsøgte præsten, pastor Ishøj, at undersøge sagen og fænomenet ophør
te (18).

Direktør Heilesen fra Hjørring fortalte, at i hans unge dage hørte man 
bankelyde i et fæstehus ved hans hjem. Det blev heller ikke opklaret, og hu
set var nu revet ned (19).

Spiritisterne var imidlertid ikke tilfredse med Faustinus’ undersøgelse. 
De ønskede at sende forfatteren Hohlenberg, der var positiv overfor spiri
tisme, op at se på fænomenet (20). Desværre har det ikke været mig muligt 
at se, om denne undersøgelse blev gennemført, og hvad den eventuelt mun
dede ud i.

Hvad var Enggårdspøgelset egentlig?
Der kom aldrig nogen opklaring på, hvad Enggårdspøgelset egentlig var for 
et fænomen. Spøgeri af denne art er ikke ualmindeligt i den parapsykologi
ske verden. Fænomenet kaldes en poltergeist. Det ses sædvanligvis i nærhe
den af et ungt menneske i pubertetsalderen og følger sit offer fra sted til 
sted. I nærheden af den »angrebne« smækker dørene i, der lyder knirkende 
trin, jammer og klage, skrig og latter, møbler vælter eller bevæger sig rundt 
igennem stuen, lysekroner svinger, og ting farer igennem luften (21). Denne 
beskrivelse passer jo meget godt på Enggårdspøgelset. Dog tyder meget på, 
at Faustinus fik hæftet en rationalistisk forklaring på ved at beskylde Marie 
for bevidst eller ubevidst at have lavet numre.

Hvorfor vakte spøgeriet sådan opsigt?
Man kan i dag undre sig over, at denne spøgelseshistorie, der måske ikke 
var andet end en overspændt tjenestepiges kunster, fik sådan omtale så sent 
som i 1920. Imidlertid er det ikke mærkeligt, at historien fik stor omtale i lo
kalmiljøet. Spøgelser var absolut ikke et ukendt fænomen i det vendsyssel- 
ske landbomiljø. Når landboerne om aftenen samledes, var det almindelig 
underholdning at fortælle spøgelseshistorier. Ikke om fjerntliggende eller 
navnløse gårde, men om ejendomme, der lå i nabolaget. Små børn blev ikke 
skånet for disse hårrejsende beretninger; det kunne endda ske, at barne
pigen lagde halvstore børn i seng med en gyser uden at tage hensyn til, at 
mindre søskende lå ved siden af og ikke fik lukket et øje den nat (22).

Miljøet var også yenligere overfor spøgelser dengang. Det elektriske lys 
var endnu ikke nået ud på landet i Vendsyssel, og selv en god stor petro
leumslampe kunne ikke indeholde petroleum nok til at brænde en hel vin
teraften. Bedst som gyserne var på det mest hårrejsende sted, gik lampen 
ud, og det har sikkert ikke forringet stemningen, at selskabet skulle sidde
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ved stearinlys og vente på lampen. Efter en sammenkomst skulle folk hjem 
til deres respektive gårde. Igen med flakkende, utilstrækkeligt lys, hvor fan
tasien har haft noget at arbejde med.

Spøgelserne forsvandt da også med det elektriske lys og ved at store dele 
af befolkningen flyttede ind til byen. I dag er spøgelseshistorierne desværre 
blevet glemt. Selv om mine spørgsmål angående Enggården har vakt erin
dringer, er det få andre spøgelser, jeg har kunnet få noget at vide om.

At historien derimod vakte interesse i de landsdækkende aviser, kan un
dre mere (23). Det var absolut ikke agurketider i 1920. Både Sønderjylland 
og krigen i Sovjetunionen må have været mere interessante end et spøgelse i 
Vendsyssel. En grund kan være, at der mellem de to verdenskrige var stor 
interesse for okkulte bevægelser og ditto personligheder i kulturlivet (24). 
Denne interesse, der kan sammenlignes med vore dages astrologi- og new 
age-bølge (25), gjorde, at overnaturlige fænomener var godt stof. For ek
sempel fik en international kongres i psykisk forskning i København dag- 
til-dag-dækning i de store aviser, som en fodboldbegivenhed ville få det i 
dag. På denne kongres aflagde Kure beretning om Enggårdspøgelset (26). 
Okkulte fænomener fik i det hele taget god dækning i aviserne. For eksem
pel blev der i den periode, jeg har gennemgået, jan.-feb. 1920, omtalt tråd
løse signaler fra Månen eller Mars, spiritisme, teosofi og trolddom (27).

To af de okkulte retninger, som var oppe i tiden, kan også have fået inter
essen for ånder til at stige. Den ene var Rudolf Steiners bevægelse, den an
den spiritismen. Rudolf Steiner (1861-1925) var doktor i filosofi i Wien og 
blev interesseret i mysticisme og teosofi. Hans okkulte retning var baseret 
på en blanding af hinduisme, buddhisme og europæisk okkultisme. 11902 
blev Steiner generalsekretær for den tyske afdeling af teosofi, men 1912 brød 
han med teosofferne og stiftede sit eget selskab, »Antroposofisk Selskab«. 
Steiner brød dog ikke helt med teosofien, men beholdt forestillingen om 
karma, reinkarnation og mange af elementerne fra den europæiske okkul
tisme. Steiner var desuden meget optaget af Goethes tanker og var siden 
1890 bosat i Weimar. Inspireret af Goethe opfandt han en kristen trosret
ning. Han mente, mennesket eksisterede i tre verdener, en legemlig, en 
sjælelig og en åndelig. Når man døde, trådte man ind i den sjælelige verden, 
og gennem udvikling nåede man den åndelige. Det var muligt for åndelege
merne at antage materiel form. Steiners bevægelse bredte sig hurtigt til det 
øvrige Europa (28).

En anden åndelig retning, der havde stor fremgang i mellemkrigsårene, 
var spiritismen. Den bygger på den overbevisning, at menneskesjælen er 
udødelig, at den overlever det fysiske legeme. Det er muligt for de levende 
at komme i kontakt med ånderne. Dette sker som regel ved at anvende per
soner med særlige psykiske evner, de såkaldte medier. Spiritismen byggede
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i vid udstrækning på tanker fremsat af den svenske filosof og videnskabs
mand, Emmanuel Swedenborg (1688-1772). Han var begyndt med at være 
videnskabsmand og opfinder, men 1745 frasagde han sig alle sine embeder 
og levede resten af sit liv som mystiker og sandsiger. Han havde adskillige 
mystiske oplevelser og mente, at han havde forbindelse med de dødes ånder 
og højere verdener. Der opstod sekter i flere lande, blandt andet i Danmark. 
Omkring 1850 havde spiritismen en opblomstring som følge af nogle my
stiske fænomener med »bankeånder« i USA (29), og efter 1. Verdenskrig 
kom der mange nye tilhængere, fordi familier til krigens ofre prøvede at 
komme i kontakt med de døde (30).

Pastor Kures rolle i spøgeriet
En vigtig årsag til, at spøgerisagen fik så stor omtale, som den gjorde, var 
sandsynligvis sognepræsten, dr. phil. Jens Kure. Han var en meget speciel 
personlighed i den danske folkekirke. Kure blev født 1877 på Bornholm og 
1902 blev han cand, theol. (31). Kure havde dog ikke lyst til at blive præst og 
valgte i stedet at studere russisk og tjekkisk (32). Dog bibeholdt han interes
sen for teologien. 11912 blev han dr. phil. på en afhandling om sprogforske
ren Thomas Carlyle og hans hustru (33). Imidlertid kunne Kure ikke leve af 
sine sprogarbejder, og da han i 1912 blev gift, så han sig nødsaget til alligevel 
at blive præst (34). Allerede på dette tidspunkt havde Kure gjort sig bemær
ket i folkekirken med skrifter og foredrag. Disse havde provokeret den teo
logiske og kirkelige verden så meget, at det var umuligt for ham at blive an
sat i en større by, hvor han nok ville være faldet bedre til end i det afsides 
liggende Ugilt (35). Mens han var i Ugilt, var Kure blevet grebet af Rudolf 
Steiners tanker, og hans prædikener begyndte nu at indeholde elementer, 
der var uforenelige med folkekirkens lære (36), for eksempel troede han på 
reinkarnation, hvorfor tanken om, at der eksisterede ånder, ikke lå fjernt. 
Kure påtog sig spøgelsesjagten, da proprietær Beck forgæves var gået til sin 
sognepræst i Astrup. Denne ville imidlertid ikke indlade sig på at mane. En 
anden præst, der ligesom Kure, var en bekendt af familien, betakkede sig 
også. Kure fik medlidenhed med Beck og påtog sig sagen (37). Han blev så 
begejstret for den, at han sendte de ovenfor omtalte to lange artikler om 
spøgeriet til Nationaltidende. Kure har sikkert ladet artiklerne trykke til 
glæde for sine spiritistiske bekendte i København. Også i lokalavisen Vend
syssel Tidende spillede Kure en væsentlig rolle. Det var Kures undersøgelse 
d. 22.12.1919, der rigtig fik avisen til at skrive, og senere refererede Vendsys
sel Tidende også Kures artikel i Nationaltidende.

Det var også Kure, der fik hentet parapsykologen Faustinus fra Køben
havn. Dette besøg vakte uden tvivl endnu større interesse for sagen, og da
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Faustinus forsøgte at aflive spøgelset, var det Kure, der blev ved med at hol
de liv i det. Uden pastor Kures hjælp havde Enggårdspøgelset højst sand
synligt fået samme skæbne, som de øvrige spøgelser på egnen, de omkring
boende talte om dem, når de mødtes, men de nåede aldrig at blive omtalt i 
de lokale aviser og slet ikke i de landsdækkende.

Pastor Kure blev da også senere kritiseret for sin rolle i sagen og kom 
mere og mere i strid med sit sogn. Han angreb fra prædikestolen personer i 
menigheden, som han ikke brød sig om, og især Indre Missionfolk (38). I 
1926 klagede menighedsrådet over ham til biskoppen. Blandt klagepunkter
ne figurerede også hans spøgelsesjagt, som blev stærkt kritiseret (39). Sagen 
endte med, at Kure blev afskediget med pension. Han forsøgte at starte sit 
eget trossamfund og holdt taler rundt omkring i landet og skrev artikler, 
men i 1933 blev han ramt af en hjerneblødning, der lammede hans højre 
arm og gav ham talebesvær (40). Dette satte en stopper for Kures offentlige 
virke. Han døde 1949 (41).

Konklusion
Det er med en vis undren, at man så sent som 1920 kan påvise et spøgelse, 
der bliver landskendt, og som en præst, ifølge rygterne, havde forsøgt at 
mane i jorden. Begivenheden fandt dog sted i et miljø, hvor tanken om 
spøgelser var almindelig. Der var vel at mærke ikke tale om spøgelser på 
fjerntliggende steder, men om at naboen så »den hvide dame«, da han kom 
hjem sidste lørdag. Det er derfor ikke mærkeligt, at fænomenet fik opmærk
somhed i lokalmiljøet. At det også fik opmærksomhed i det øvrige land, 
skyldtes højst sandsynligt, at den spiritistisk interesserede sognepræst 
sørgede for at gøre spøgelset kendt, og således bragte det spøgelset ud af det 
miljø, hvor det hørte hjemme. Da der også i København var interesse for 
det okkulte, var det godt stof for avisen, der villigt gav det spalteplads. Vel 
også fordi forfatteren både var pastor og dr. phil. På grund af sammenfaldet 
af disse omstændigheder lykkedes det Enggårdspøgelset, der måske kun var 
en forvirret tjenestepiges spøg, at skræmme store dele af landets befolkning.

Noter og henvisninger:
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ne, hvorfor jeg overalt har valgt at henvise direkte til avisartiklerne. 2 Nationaltidende d. 
3.2.1920 »Spøgeriet på Enggården 1.« 3 Det følgende stammer fra artiklerne i National
tidende, Dr. Kure: Spøgeriet på Enggården 1 og 2, d. 3.2. og 4.2.1920. 4 Vendsyssel Tidende 
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Summary
Ghosts at Enggården
In 1920 a series of mysterious events took place at Enggården near Hjørring in Northern Jut
land. The farm was haunted by a ghost that may best be described as a poltergeist. The pheno
menon began with knocks or taps on walls and doors; later on various objects would levitate 
and fly through the air. The phenomenon appeared to be linked to two servant girls, but they 
persistently denied any conscious participation. The phenomenon was not uncommon in a 
narrow sense as ghosts were very much part of the regional folklore. The unusual thing was that 
this particular ghost rose to national fame through articles in some of the country’s largest 
newspapers.

The frightened owners of Enggården had summoned one of their friends from a neigh
bouring parish, pastor Jens Kure. He had a keen interest in all types of spiritual matters; he 
even had contact to spiritualist circles in Copenhagen. Kure invited magician and parapsycho
logist Dr. Faustinus from »The Society for Psychical Research« that undertook investigations 
of supernatural phenomena. Dr. Faustinus investigated the ghost at Enggården and concluded 
that it was a fraud. Kure, however, did not accept his findings, and the two men subsequently 
engaged in a prolonged public debate with full page articles in the national newspapers. This is 
what brought the ghost at Enggården to fame. As occult subjects generally were quite popular 
with readers of the period, the ghost was of topical interest. The story apparently paved the 
way for many similar ghost stories that appeared in the press. The Enggården phenomenon 
was, however, never fully explained. It ceased completely when one of the servant girls died. So 
far investigations have shown that she died from natural causes.

47



Bonden i hovedet
Joachim Junges etnografi om 1700-tallets danske almue

Af Niels Jul Nielsen

Fugtigheden er undertiden saa stor, at Loftet drypper... Men 
at den udvendige Luft ikke skal trække ind, da lader han om
hyggelig alle Vinduer nagle og kline ... Ligesom Bonden er 
indtagen af alt det, som trodser af Styrke, saa er han og i Hen
seende til Farverne et Barn i sin Smag; han elsker derfor alt 
det, som giør et stærkt indtryk paa Sandserne ...Er han riig da 
finder han snart en eller anden omvandrende Apelles, der 
overmaler ham Vægge og Dørre og Hylder og Kister og alt 
med de meest contrasterende Farver.

Hver har vi vor mening om, hvordan et hjem skal lugte, hvor frisk luften 
skal være, hvor meget plads man skal have, hvor rent og ryddeligt man skal 
bo. Ovenstående er tydeligvis ikke formuleret af den bonde, der har levet i 
stuerne. Det er skrevet af én der ikke har følt sig hjemme - der er klamt, 
møblerne er for grove, farverne for skrappe.

Forfatteren er Joachim Junge - præst i Bloustrød sogn i Nordsjælland. 
Udsagnene stammer fra en bog han udgav i 1798: »Den nordsiellandske 
Landalmues Characteer, Skikke, Meeninger og Sprog« (1). Bogen er et 
enestående vidnesbyrd om et møde mellem forskellige kulturer. Den giver, 
over næsten tre hundrede sider, et fængslende indblik i, hvor svært det var 
for en øvrighedsperson med en akademisk baggrund at forstå almuens leve
vis. Junge ser hos bønderne en anden måde at opføre sig på, en anden ver
den - han beskriver dem næsten som en anden slags mennesker. Joachim 
Junge selv var søn af en glarmester og blev født i Odense 1760. Efter stu
dentereksamen tog han til København og blev i 1786 cand.theol. Hans 
københavnske omgangskreds var det akademiske borgerskab, hvor han var 
en anset skribent. En tilsyneladende lovende akademisk løbebane blev 
imidlertid afbrudt, da han i 1791 besatte præsteembedet i Bloustrød sogn 
med annekset Lillerød. Her blev han til sin død i 1823.

En meget stor del af den viden og forskning vi har om, hvordan »folket« 
eller såkaldt »almindelige mennesker« levede, tænkte og opførte sig, indtil
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dette århundrede, bygger faktisk på udsagn fra personer, der selv levede i 
helt andre sammenhænge, typisk i en borgerlig-akademisk kultur. Det er 
vigtigt at gøre sig klart, at en bog som Joachim Junges vidner lige så meget 
om hans egen kultur, som om de bønder, den explicit omhandler. I det 
følgende vil jeg derfor lægge hovedvægten på, hvad der egentlig er foregået 
inde i Junges hoved, førend han har sat pennen til papiret. Det er med an
dre ord ikke så meget bondekulturen i sig selv, men dens perception']^ vil 
lægge vægt på: Hvad har en øvrighedsperson som Junge følt og opfattet ved 
sit møde med bønderne? Hvordan er bøndernes fremmedartede livsmåde 
blevet »oversat« til forståelige sammenhænge i hans hoved? Hvilke forhold 
ligger udenfor hans synsfelt? Kort sagt: Hvordan er en så vigtig kilde til 
bondekultur i 1700-tallet egentlig blevet skabt?

Junges bog er en af de meget hyppigt brugte referencer om almuen. Bogen 
er genudgivet tre gange: I 1824, 1844 og i 1915. Kulturhistorikere betragter 
og bruger almindeligvis bogen som kildeskrift - som en samling af udsagn 
om bondeliv for knap to hundrede år siden, 50-100 år før klassikere af bl. a. 
H.F. Feilberg og E. Tang Kristensen. Et udtryk herfor er den hidtil sidste 
udgivelse fra 1915. Ved denne lejlighed forsynede udgiveren Hans Ellekilde, 
folkemindeforsker og mangeårig arkivar på Dansk Folkemindesamling, bo
gen med en fyldig indholdsfortegnelse (i Junges egen udgave var der ingen 
form for inddeling i afsnit). Ellekildes registrering af indholdet var et 
nærliggende initiativ til at forøge brugsværdien af bogen indenfor den her
skende historikertradition - opdelt i diverse underdiscipliner som dragt-, 
bygnings-, religionshistorie, senere også barndoms-, mentalitetshistorie 
osv. De forskellige specialforskere kunne gennem Ellekildes indholdsforteg
nelse hurtigt opsøge en 1700-tals præsts oplysninger om bonden på netop 
deres felt. Der er ikke nødvendigvis noget forkert i en sådan anvendelse af 
bogen, så længe man er sig bevidst, at de færreste udsagn uproblematisk kan 
hives ud af bogens sammenhæng og tages for pålydende. Det er bl.a. derfor 
jeg i det følgende, fremfor at focusere på bønderne, vil kaste lys på den per
son, der har formidlet sine indtryk til os.

Skal man trænge ind i Junges perception af bønderne, hans »konstruk
tion« af bondekulturen, er det nødvendigt at gøre to ting: For det første skal 
man have kendskab til de »redskaber« (begreber f.eks.) han har haft til 
rådighed i udvælgelsen og fortolkningen af det han har observeret - med an
dre ord hans forudsætninger for, på etnologisk vis, at give et billede af en 
ham fremmed kultur. For det andet må man drage de essentielle aspekter i 
bogen ud. Umiddelbart er bogen nemlig et virvar af oplysninger på forskel
lige niveauer og med forskellig relevans. Men bag den fuldstændige mangel 
på ydre systematik er der en implicit logik, en underliggende struktur, der 
binder de fragmenterede oplysninger sammen.
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Sindelagsetikken og det etnologiske projekt
Med »Den nordsiellandske Landalmues Characteer, Skikke, Meeninger og 
Sprog« ville Junge give et billede af bondens livsverden i sin helhed. Han 
ville ikke blot beskrive bondekulturens ydre fremtræden (»... Skikke, Mee
ninger og Sprog«), han søgte samtidig at forstå sammenhængen til et bag
vedliggende kompleks af normer, holdninger og livssyn (»Characteer«). 
»Karakter« er i mine øjne bogens nøglebegreb. Når Junge viste denne så 
stor interesse har det sammenhæng med hans placering i samtidens debat 
på især det religiøse og filosofiske område.

I anden halvdel af 1700-tallet var der i toneangivende kredse almindelig 
enighed om, at fremskridt var det overordnede formål med menneskelivet - 
men der var heftig strid om, hvad fremskridt konkret indebar. Som mange 
andre lagde Junge afstand til en »ren« rationalisme. Han indtog et kan- 
tiansk standpunkt, der både gjorde op med og tilpassede sig fornuftsfiloso
fien: Verden er ikke blot overladt til menneskets fornuftsbestemte handlen, 
og Gud blot en oprindelig skaber - Gud er et ideelt moralsk og fornuftsmæs
sigt billede, hvorefter mennesket skal leve. Det indebærer, at mennesket al
tid skal vurderes efter den overvejelse, der ligger bag dets handlinger (her
overfor ville rationalisterne blot vurdere virkningen - den ydre fremtræ
den). Det er på denne baggrund at Junge har så stor en interesse i sindelaget 
- det som han kalder »Characteeren«.

Junge søger således til stadighed de overvejelser og motiver, der ligger bag 
bøndernes handlinger. Han er simpelthen interesseret i at forstå almuen 
som en kulturel størrelse, en etnolog af sin tid. Som det hedder på bogens 
tre første linjer: »Man læser tit nok, hvorledes Bonden bør være; her seer 
man derimod hvorledes han er eller i det mindste forekommer mig at 
være«.

Der er intet bemærkelsesværdigt i at Junge som embedsmand skriver om 
bondestanden. Hans bog er blot et blandt mange skrifter om almuen fra en 
ivrigt diskuterende øvrighed i slutningen af 1700-tallet. I oplysningstidens 
fremskridtsdebat var også almuen blevet bragt på bane - dels udgjorde

Bloustrød Sogn. Kort fra Sogneprotokol ca. 1820. Stort set som fra midten af 
1790erne. Bloustrød sogn, i det daværende Hørsholm amt, var kendetegnet 
ved et bakket og skovfyldt terræn med en mager agerjord. Dette krongods 
havde i 1759-61 dannet rammen om landets tidligste reformer med bønder
godsets overgang til arvefæste eller selvejerskab. I de følgende par årtier blev 
jorderne udskiftet i sognets fire landsbyer - Bloustrød 1773, Ludserød 1787, 
Kettinge 1787 og Seismark 1780 (omskiftet 1799). Præstegården ligger syd
ligst i Bloustrød by. (Matrikelarkivet.)
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bønder den eneste producerende stand (og skulle brødføde de andre 
stænder), dels kunne almuen fungere som det medium igennem hvilket de 
borgerlige skribenter (under indskrænkninger i ytringsfriheden) kunne til
kendegive deres egen interesse i borgerlige frihedsrettigheder. Almuedebat
ten angik forenklet sagt, hvordan man kunne skabe en udvikling/ra et »tra- 
ditionalistisk« drevet landbrug uden nogen årlig produktionsforøgelse til et 
»moderne« landbrug med en stadig akkumulation - mange så en parallel 
modsætning mellem en »traditionalistisk« bonde og en »moderne«.

Junge var også interesseret i denne modsætning, men han ville vise, at de 
ændringer som tiden fordrede i bondesamfundet ville støde på langt større 
hindringer end man umiddelbart forventede. Han havde blik for, og ville 
give samtiden en erkendelse af, hvor grundlæggende forandringer der skulle 
til, hvis almuen som kulturel størrelse skulle omformes - en erkendelse af 
hvor langt almuekulturen var fra samtidens idealer om en »moderne« bon
destand.

Forudsætninger som kulturforsker
Hvilke forudsætninger havde Junge så for at gennemføre sit etnologiske 
projekt?

Først og fremmest var der naturligvis »feltstudierne« gennem den tid han 
havde været i Bloustrød. Som præst havde han mange kontakter til menne
skene i sognet. Han døbte, konfirmerede, viede og begravede dem, prædike
de for dem hver uge og var deres formynder som den lokale øvrighedsper
son. Han kunne i Bloustrød observere dagligdags hændelser i landsbygaden, 
på gårdene og udenfor kroen - som helhed har han haft gode muligheder for 
at lære folk at kende og få indblik i de forskellige familier.

Det er velkendt at undersøgelser af kulturelle forhold er afhængige af de 
metoder, synsvinkler og begreber, der benyttes - bevidst eller ubevidst. En 
præst som Joachim Junge har selvfølgelig også haft sine »redskaber«. Et 
nærmere kendskab til Junges begrebs- og norm verden er en af nøglerne til en 
forståelse af hans bog. Her finder man det metodiske værktøj som han har 
benyttet sig af i sin kulturforskning (2).

Grundlæggende i Junges begrebsverden er tvedelingen af mennesket i en 
sanselig del og i en fornuftsteX - med nuanceforskelle en generel del af vest
lig filosofi siden antikken. For Junge bliver denne dualisme helt fundamen
tal som forklaringsinstrument. Sanseverdenen kendetegnes ved tilbøjelig
hed, affekt, følelser, umiddelbarhed, instinkt. Det er legemets og kødets 
verden, som mennesket har tilfælles med dyrene - det udvortes menneske. 
Fornuftsverdenen er den der adskiller mennesket fra dyrene, det egentligt 
menneskelige, sjælen, ånden; det er den, der kan gøre mennesket uafhængig
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Gud teleologi/fornuft/moral/ånd

Dyr mekanik/instinkt/sanser/kød

Illustration af Junges begrebsverden. Hvis mennesket alene lader sig styre af 
sine tilbøjeligheder, lever det, som dyret, udelukkende i sanseverdenen. Den 
størst mulige fornuft skal til stadighed tilstræbes. Ingen kan imidlertid leve 
fuldstændigt uafhængigt af sine sanser - kun Gud er alene moral.

af naturen - det indre menneske. Mennesket er, i Junges øjne, i en stadig 
kamp mellem, på den ene side, efterstræbelsen af størst mulig moral, og på 
den anden side lyster og tilbøjeligheder.

Når man skal karakterisere Junges ballast som kulturforsker er det helt 
uomgængeligt at inddrage hans kendskab til den tradition, der allerede i 
1700-tallet eksisterede som »etnografisk« genre. Genremæssigt gik denne 
litteratur fra rene rejsebeskrivelser til mere gennemgribende værker om 
»fremmede«. Et eksempel på det sidste, som Junge flittigt henviser til, er 
den romerske historieskriver Tacitus« Germania, der giver et billede, ikke 
blot af germanernes sæder og skikke, men også af deres livsmåde i bredere 
forstand - deres livssyn, deres normer, med andre ord det som Junge kalder 
»Characteer«. Af samme art er Herodots beskrivelse af det erobrede Scy- 
thien, som Junge allerede stiftede bekendtskab med på universitetet. I 
værker som disse fandt Junge et billede, en idealtype, på »udyrkede« kultu
rer (befolket af »raa« mennesker) uberørte af den civiliserede verden. Kort 
sagt: Hvad germanerne var for Tacitus og scytherne for Herodot - det blev 
de bloustrødske bønder for Junge.

Denne idealtype føjer sig gnidningsløst til hans normative begreber. I den 
»udyrkede« kultur samles alle kendetegnene fra sanseverdenen - det »raa 
Menneske« er helt styret af sine sanser og tilbøjeligheder. Han er sindbille
det på menneskehedens begyndelse, mens Junge selv og hans ligestillede - 
der til stadighed tilstræber uafhængigheden af sanseverdenen - repræ
senterer udviklingens foreløbige kulmination.

Disse begreber, der peger på, hvad mennesket er, og hvordan det bør 
handle, har virket strukturerende på Junges fremstilling - de har bestemt,
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hvilke forhold han har fremdraget og lagt vægt på. I modsætning til de fleste 
samtidige, mere prosaiske, almuebeskrivelser, har Junge øjnene åbne for 
kvalitative eller principielle forskelle i sindelaget - betydningsindholdet - 
bag en given handling. Og hans globalt orienterede kulturkendskab gør det 
lettere for ham at se en principiel forskellighed mellem bondens kultur og 
hans egen.

Men hvordan ser det så ud - det billede, som præsten giver af sine sog
nebørn?

»,.. kun Begyndere i Agerdyrkningen«
Joachim Junges helt overordnede konklusion på bondens livsmåde lyder 
sådan: »... den Hirscholmer Bonde lever ... næsten i den naturlige Stand« 
(s. 274).

Junge giver et billede af en levevis som den udfolder sig umiddelbart 
uden for hans eget hjem. En livsmåde vidt forskellig fra hans egen, milevidt 
fra hans idealer om, hvordan mennesket bør leve. For Junge er denne opda
gelse ikke uforståelig - det er alarmerende og til tider skræmmende, men 
det kan forklares. Nøglebegrebet er det »raa Menneske«, den vilde, den pri
mitive, som stort set alle udsagn der møntes på bønderne føjer sig ind i. 
Dette vil fremgå af det følgende, hvor jeg har uddraget, hvad jeg opfatter 
som det essentielle i Junges billede, opfattelse og forståelse af bondekultu
ren.

Den landøkonomiske situation levnes ikke meget plads i bogen, men den 
bør omtales, idet det primært er landøkonomien, der er på reformtidens 
dagsorden i slutningen af 1700-tallet. Det er herigennem Junge indskriver 
sig i samtidens almuedebat.

Generelt står det, i følge Junge, elendigt til med landbruget i Bloustrød, 
det er ineffektivt på alle fronter - »... Bønderne ... er endnu kun Begyndere 
i Agerdyrkningen«. På trods af udskiftningen er der »... hele Byers Marker, 
der ikke ere indhegnede, end ikke fraskilte fra de tilgrændsede Byers Lod
der« (s. 99). Bonden »... forsømmer ei allene selv at plante levende Gierder, 
men han fordærver [ved tyveri] dem endog for andre ...« (s. 118). Husflid, 
der kunne holde bondens udgifter til håndværkere og markedsvarer på et 
lavt niveau, ligger ligeledes langt fra det ønskelige.

Junges beskrivelse og kritik af det landøkonomiske »stade« er det mindst 
oplysende i hans bog. Han selv er ikke landbrugskyndig, og på dette felt 
tåler han ikke sammenligning med tidens andre landøkonomisk interes
serede præster og godsejere. Imidlertid er det fremstillingen af bøndernes 
produktive virke, der danner afsæt for hans langt mere interessante forsøg
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Bloustrød kirke og præstegård - taget fra syd, bagsiden, før 1897, hvor 
præstegården nedbrændte. Kontrasten mellem den lokale øvrighedsperson og 
menigheden manifesterede sig ikke kun i sindet. Selve præstegården var vur
deret til fem gange så meget som bøndernes gårde, og det var Bloustrøds ene
ste ejendom med plankeværk omkring. Også indbosiden tilkendegav iøjnefal
dende forskelle - præstegårdens inventar var af en helt anden standard og 
karakter. Joachim Junges stuer indeholdt eksempelvis pyntegenstande som 
potpourrikrukker og fuglebure; hans spisestel var værdifuldt og rigt differen
tieret. Altsammen karakteristiske vidnesbyrd om en borgerlig, urban kultur 
(7). (Allerød lokalhistoriske arkiv).

på at beskrive bøndernes karakter og den levevis, som har fascineret 
ham.

Legemets fylde - forsømte sjæle
Afgørende og altoverskyggende i Junges opfattelse af bønderne er deres 
mangel på perspektiv - en slags mental bremse for enhver form for fremad- 
skuen og rationalitet. Bondens åndelige evner rækker, ifølge Junge, simpelt
hen ikke til at kunne skyde et umiddelbart behov til side til fordel for et 
langsigtet mål. Bonden er helt styret af sine tilbøjeligheder.

I Junges øjne er den ringe åndsvirksomhed muligvis uundgåelig: »maa- 
ske var han [bonden] heller ikke tient med denne Aandens alt for store 
Vext; thi Erfaring synes at vise, at ligesom den ene Deel af Mennesket tager
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til i Styrke, saa tager den anden til i Svaghed, men han behøver mere et 
stærkt Legeme end en stærk Aand« (s. 96f). Sjælelivets ringe kår er altså 
snævert forbundet med bondens veludviklede legeme.

Den skæve vægtning mellem ånd og krop argumenterer Junge for på en 
meget konkret facon. Han ser det simpelthen som et spørgsmål om, hvad 
der indtages på de to områder. En meget anselig del af bogen består således 
af redegørelser for bøndernes legemlige fyldelyst - af både fast og flydende 
kost. Den flydende - brændevin - fjerner endog den smule åndelige virk
somhed, der måtte være tilstede »... Fyldenet ... berøver Mennesket det, 
som egentlig giør det til Menneske« (s. 90). De i folkemindeforskningen så 
højt besungne »gilder« opfattes af Junge nærmest som et dække for fyldenet 
- »for at opfylde denne uskyldige Fordring [Tyldelysten] har man her ved
taget utallige Gilder og Sammenkomster« (s. 69f).

Den udtalte mangel på evne til forsagelse af umiddelbare tilbøjeligheder 
er også stærkt fremtrædende, når det gælder almuens indtagelse af fast føde. 
Junge bliver aldrig træt af, på også dette område, at nævne bøndernes 
manglende evne til at holde måde. Den legemlige fylde, som i Junges ver
den skal begrænses til det mindst mulige, har en helt anden status hos 
bønderne, »... han giør sin Bug til en lille Afgud« (s. 127) - en del af den 
åndelige side er simpelthen blevet forvist til legemet.

På denne baggrund er det næppe overraskende at bøndernes religiøse liv 
lader meget tilbage at ønske. Hvor læren skulle afstedkomme, at menne
skets »... Siel gandske igiennemtrænges af Lysets Straaler...«(s. 216), er det 
noget helt andet der sker når den konfronteres med almuen, »Bonden, som 
ikke har megen Tid at anvende paa Læsning, vil og gierne beholde det han 
eengang har lært, ja endog Udtrykkene, for i paakommende Tilfælde at kun
ne meddele sine Brødre det, da han saa faaer Navn af en Vellærd Mand ...« 
(s. 140). Her er ikke rigtig tale om nogen indre opbygning af sjælen. Det er 
den håndgribelige udenadslære, der er katalysatoren i almuens læretrang - 
ikke en tilskyndelse til at opbygge en indre (»god«) karakter. Junge lader sig 
ikke dupere af den ydre præstation - han interesserer sig for sindelaget og 
kan nemt se at betydningsindholdet helt ændres i bondens mund.

Med andre ord - legemet fyldes på bekostning af sjælen, bønderne er helt 
i sansernes vold. Ifølge Junge.

Fra vegeteren til vildskab
Det var - mente oplysningsmændene - når bønderne havde fri fra deres 
nødvendige (legemlige) arbejdsopgaver, at deres sjæl skulle udvikles. Men, 
ifølge Junge, levner bøndernes primitivitet simpelthen ikke plads til en ro
lig kundskabsforøgelse: »Aands-Svækkelse hindrer ham [Bonden] da ofte,
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især i hans mange Frietimer om Vinteren, at være virksom til hans Fordeel 
... Uvirksomhed er en Hoved-Ingredients i den siellandske Bondes Charac- 
teer ... dette var et almindeligt Characteer-Træk hos alle udyrkede Folk...« 
(s. 97, 78). Og primitiviteten gør dem helt udisciplinerede: »Det var immer 
Tilfældet hos det udyrkede Menneske, at det ikke kan vandre paa den gyld
ne Middelvei, det søger stedse Extremer« (s. 175) - de svinger fra ren vege
teren til en tilstand af vildskab, fra »Uvirksomhed« til de »sanselige Drif
ters vilde Udbrud« (s. 107). Der er f.eks. blandt bønderne »tusende 
Katzbalgereien [slagsmål]« og »den brede Kongevej er ... en bestandig 
Løbebane, og Vertshusene de Carceres, hvorfra man idelig ser Bønderne at 
fare ud, for med gloende Hjul at jage forbi hinanden« (s. 152).

I Junges øjne gør den åndelige fattigdom ikke blot bønderne til dårlige 
landmænd - det er simpelthen et helt ukontrollabelt folkefærd.

Det er kun et meget begrænset indtryk, der hér kan gives af Junges farve
rige og stærkt sanselige (paradoksalt nok) billede af den nordsjællandske 
bonde. Det primære er at slå fast at bønderne levemåde på næsten ethvert 
punkt - når de fortolkes og beskrives af Junge - er helt styret af nærmest in
stinktive tilbøjeligheder; tilsammen tegner det et billede af »raa Menne
sker«.

Som det er fremgået er Junge mildt sagt etnocentristisk. Jeg er imidlertid 
af den opfattelse at hans normative begreber og »etnografiske« reference
ramme (den »primitive kultur«) giver ham mulighed for at tage de mange 
afvigende træk alvorligt - han har paralleller som det observerede kan for
holdes til. De forhold og den adfærd han ser hos bønderne, som ikke giver 
mening i hans egen kultur, hverken overses eller negligeres. Hans observa
tioner gøres eksplicitte fordi de kan indplaceres i denne forståelsesramme.

»Aarsagerne ere vel hævede, men Virkningerne ikke«
Men hvorfor adskiller bondekulturen sig så grundlæggende fra Junges egen? 
Synes Junge da at bønderne er af en helt anden natur end ham selv? Junge 
gør ikke meget ud af at redegøre for baggrunden for forskellighederne, men 
enkelte steder skinner en forklaring igennem.

En del af skylden for bøndernes »raahed« lægges på underordnelsesfor- 
holdet fra fæstestrukturen - »Trældommens trykkende Aag ... har givet 
hans Siel en Stivhed, som Frieheden, ledsaget af Viisdom, kun langsom vil 
kunne blødgiøre. .. Aarsagerne [til Sielens Stivhed] ere vel hævede [ved re
formerne 1759-61], men Virkningerne ikke...« (s. 63f). Hvordan kan det 
imidlertid være at bønderne ikke, efter 25 års »frihed«, har taget et eneste 
skridt mod »modernitet«. Der må være kulturelle forhold (»Aarsager«), der
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Bøndernes repræsentation i Junges begrebsverden. Illustration af Junges be
greber om bønderne (nederst) - set i modsætning til begreberne om ham selv 
(øverst). De kursiverede betegnelser er Junges egne.

har ligeså stor magt som tidligere fæsteforholdet, når karaktertrækkene til
syneladende vedligeholdes fuldstændig uforandrede.

Forklaringen er så vidt jeg kan se - Junge siger det ingen steder direkte - 
bøndernes stadige påvirkning af hinanden. Man kunne kalde det socialise
ring - både vertikalt, ved traderingen fra generation til generation, og hori
sontalt via bøndernes interaktion.

Gennem traderingen udspiller sig en idelig overføring af de uheldige ka
raktertræk fra voksne til børn. Hermed kan det ikke undgås, at karakteren 
bibeholdes på det »udyrkede« stade; blandt bønderne foregår, ifølge Junge, 
enhver tillæring i en lukket kreds, »det raae Menneske ... synes næsten intet 
at tænke. Gaae vi til Landmanden, da ere hans retninger arvelige, Sønnen 
giør hvad han har seet af Faderen eller hvad man befaler ham« (s. 96).

For alle de væsentlige kendetegn ved almuekarakteren har Junge udsagn 
om, hvordan de overføres til den opvoksende generation: Børnene vænnes 
»strax fra deres spædeste Aar« til en almindelig »Fraadsevorenhed« (s. 71), 
mødre stiller spæde børns gråd ved at »helde Brændevin i Halsen paa dem«

58



(s. 91), »Barnet bliver ... et evigtyggende Væsen« (s. 128) osv. - kort sagt 
drager bonden »især Omsorg for Barnets legemlige Opdragelse« (s. 248). 
Som hos forældrene fyldes legemet på bekostning af sjælen. Mønstret går 
uændret igen.

Herudover påvirkes bønderne til stadighed af hinanden, »denne Stand 
udgjør og det meest sammenkiedede Selskab af alle ... alt synes at være een 
Familie« (s. 1050- Mangfoldigheden af relationer bønderne imellem fast
låser deres karaktertræk. Som følgende udsagn viser får denne bestandige 
interaktion dermed også hovedansvaret for de mislykkede reformer: »Man 
løsnede alle Baand for Hirschholms Bonden paa engang [ved reformerne 
1759-61] og han lignede da det uforsøgte Barn ... Bøndernes Jorder vare 
ikke udskiftede, og selv bundne til gamle Fordomme og begavede med Fri
hed til selv stærkere at lænke sig til disse, maatte den ene stedse følge den 
anden og det blev ham umueligt at giøre et eneste Skridt forud for den an
den ...«(s. 273).

Traderingen og Interaktionen holder i følge Junge bønderne isoleret fra 
alle tænkelige udefrakommende påvirkninger.

På denne baggrund skal man forstå, hvad der for Junge bliver den eneste 
mulige løsning på den stagnerede situation: Indhegning (s. 273). Dels natur
ligvis i kraft af dens konkrete effekt - at den hindrer kreaturernes indhug i 
sæden. Men i lyset af ovenstående er det oplagt, at der for Junge vil være en 
nok så væsentlig sideeffekt - at bønderne gennem indhegning vil tilegne sig 
en større grad af individualistisk livsopfattelse, der kan trække dem ud af 
den fortrædelige sfære, som deres sociale liv udgør. Først da vil der skabes 
et rum for indflydelse på bondekarakteren - fra andre end bondens egne.

Junges grundsyn, at hele menneskeheden oprindelig har været »rå« og 
»udyrket« indebærer selvsagt en kulturel relativisme - at ydre omstændig
heder må inddrages for at forklare at nogle, f.eks. Junge selv, har udviklet 
sig fra dette stade. At bønderne fortsat befinder sig ved udviklingens begyn
delsespunkt forklarer Junge explicit med den underordnede position fra 
fæstesystemet. Men et kvart århundrede med selveje/arvefæste og udskifte
de jorder har som nævnt ingen udvikling afstedkommet. Bønderne søger 
med uændret hyppighed den umiddelbare behovstilfredsstillelse som det 
sociale miljø tilbyder; og gennem denne stadige vekselvirkning bønderne 
imellem fastholdes »karakteren« på det »udyrkede« stade. Junge kan kun 
forstå og forklare bøndernes uændrede levevis og omgangsformer ved at 
anskue deres »indre«, deres »karakter«, som en nærmest selvstændigt vir
kende kraft, der ikke påvirkes af forandringer i de ydre omstændigheder. 
Kulturrelativismen til trods må han opfatte bønderne næsten som en anden 
slags mennesker. I følge den tyske historiker Urs Bitterli (1976:324) er det 
typisk for oplysningstidens lærde, at en grundlæggende kulturel relativisme
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går hånd i hånd med en følelse af egen ophøjethed i forhold til andre kultu
rer. En følelse, der sætter grænser for, hvor langt indlevelsen og forståelsen 
kan nå. Det fremmede forstås næsten altid som værende »tilbage« målt i 
forhold til den egne kultur (3).

Bondemassen
Hidtil har jeg præsenteret Joachim Junges bog om den nordsjællandske al
mue på dens egne præmisser. Jeg har forsøgt at fremdrage dens indre logik 
og præsentere Junges vigtigste ræssonnementer og pointer (4). Det har givet 
et indtryk af, hvordan dannede borgere ofte opfattede det såkaldte »folk«. 
Junge er langt fra alene om at karakterisere almuekulturen som primitiv og 
dyrisk (5).

Jeg vil nu distancere mig mere fra hans synsvinkel og prøve at vise nogle 
aspekter og sammenhænge, som hans begreber og perspektiv udelukker. 
Det drejer sig for det første om hans muligheder for at se differentiering in
ternt blandt bønderne. For det andet om, hvordan hans almuebillede egent
lig relaterer sig til de strukturelle omstændigheder, som bønderne levede 
under.

Som det er vist, forklarer Junge sejheden i bøndernes livsmåde ved deres 
stadige påvirkning af hinanden. Han etablerer på denne måde et næsten 
selvopretholdende system uden mulighed for, at de »traditionalistiske« 
bønder kan udvikle sig til en »moderne« bondeklasse. Junge kan godt snak
ke om ve/støWsforskelle mellem bønderne. Rigdom resulterer i irrationelt 
»pynt« (jvf. det indledende citat), eller i, at den rige bonde bliver en »klode
rund Brændeviins-Tomling« - velhavende bønder ændrer ikke »karakter« i 
Junges beskrivelse. Junges forklaringsramme udelukker en kvalitativ diffe
rentiering mellem bønderne indenfor sognegrænsen - for overhovedet at 
kunne tale om en »moderne« almuekultur må Junge nødvendigvis bryde ud 
af det geografiske rum, indenfor hvilket der interageres. Almuens »karak
ter« kan nemlig godt se anderledes ud når Junge vender blikket mod andre 
landbosamfund end det, han selv er havnet i. I enkelte passager inddrager 
han »den sædeligere Bonde på Friderichsborg Amt« (s. 175). Hermed me
nes bønderne fra Lillerød sogn, kirkeanneks til Bloustrød, i Frederiksborg 
amt. Ifølge Junge adskilte bønderne sig i Lillerød kvalitativt fra bloustrød- 
bønderne ved at være af en »moderne« observans. Det havde ifølge ham 
sammenhæng med gennemførelsen af udskiftningen i 1780erne, varetaget 
af den meget roste Lille Landboecommission, hvor f.eks. der først blev ud
stedt skøde på ejendommen, når den enkelte bonde havde hegnet sine mar
ker. Der var en, efter tidens opfattelse, mere positiv udvikling i gang i Lil
lerød, men det er forsimplet at gøre spørgsmålet til et enten-eller. Hvis man
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følger Junge, skulle bønderne i Lillerød på kun ca. 10 år have udviklet sig fra 
»primitive« (med den sejhed det indebærer i Junges øjne) til fremsynede 
landøkonomer - de havde jo indtil da, ligesom bloustrødbønderne, levet i 
»Trældom«. Det var utænkeligt med en tilsvarende forvandling på så kort 
tid for Junges »primitive« bloustrødbønder. Pointen er, at der simpelthen 
ikke gives logisk plads for »moderne« individer indenfor Bloustrød sogn, 
når »traditionalismen« netop forklares med bøndernes påvirkning af hin
anden. Når Junge ensidigt placerer »traditionalistiske« bønder hér, er det 
en nødvendig konsekvens af hans forklaringsramme. Jeg har selv forsøgt at 
spore forskellige holdninger til landbruget blandt bønderne i Bloustrød. Jeg 
kan ikke i denne sammenhæng komme fyldestgørende ind på de studier, 
men vil blot nævne, at Bloustrød også dannede rammen om bønder, der sat
sede langsigtet på agerdyrkningen - eksempelvis præmieredes nogle bønder 
af landhusholdningsselskabet for forbedring af deres jorder, andre havde 
meget moderne produktionsudstyr osv. (6). Junges egen forklaringsramme 
nødvendiggør en geografisk afgrænsning mellem de to »former for« bønder.

Mistolkninger
Et »sindelag«, en »karakter«, kan aldrig stå alene. Uanset hvordan et kul
turbillede ser ud må det kunne ses i sammenhæng med de grundlæggende 
strukturelle betingelser som den pågældende kultur er underlagt. Jeg vil 
derfor kort knytte Joachim Junges beskrivelser an til begrebsbrugen i for
bindelse med bondeøkonomiens strukturering som den er udformet af den 
amerikanske antropolog Eric Wolf (1966:13-28).

For en bonde er der basale krav, der skal opfyldes for at livet som 
gårdbruger kan opretholdes. Jorden skal for det første give tilstrækkeligt 
overskud til vedligeholdelse af livet og sikre det følgende års gentagelse af 
produktionen - af Wolf kaldet udskiftningsfonden. For det andet kræver en 
»overlevelse« som bonde betaling af afgifter af forskellig art - afgiftsfonden. 
Udover at svare på sådanne materielle fordringer skal bonden, som ethvert 
andet socialt væsen også »overleve« kulturelt - den del af bondens udgifter, 
som danner grundlaget for en nødvendig indgåelse i sociale relationer, be
nævnes den ceremonielle fond.

Bloustrødbønderne sikrer reproduktionen af arbejdskraften, vedligehol
der produktionsmidlerne, sikrer det følgende års udsæd (udskiftningsfon
den) og betaler deres afgifter (afgiftsfonden). Men som vi har set anser Jun
ge dem mildt sagt ikke for at være økonomiserende. Baggrunden er 
naturligvis at Junge, ligesom hans ligestillede, ønsker overskuddet fra land
brugsproduktionen udnyttet i en stadig værdimaximering - for Junge først 
og fremmest en moralsk »maximering«, for de fleste andre en økonomisk.
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Til det formål skal bonden enten øge produktiviteten, jævnfør øvrighedens 
mange forslag til rationalisering af driften, eller mindske sit og husholdets 
forbrug. Imidlertid bliver bøndernes overskud, ifølge Junge, ikke udnyttet i 
en langsigtet akkumulerende proces; det brændes af ved først givne lejlig
hed - på kroen, ved kortspil, ved afholdelse af gilder, ved indkøb af presti
gegivende »irrationelt« pynt osv. Den adfærd som for Junge er mest ufor
ståelig og synes mest irrationel er med andre ord knyttet til de »ceremoniel
le« aktiviteter - de mange sammenhænge hvor bønderne indgår i en social, 
kollektiv, kontekst. Junges omverdenstolkning er individualistisk, og de 
»utallige Gilder og Sammenkomster«, afspejler i hans øjne blot individuel 
(legemlig) behovstilfredsstillelse. Han viser lidt større forståelse for kirkeli
ge handlinger som dåb, vielse og begravelse; på den ene side erkender han 
nødvendigheden og funktionen af dem som overgangsritualer for den en
kelte familie, på den anden side er det udskejelserne (»Fraadseriet«, 
»Umaadeligheden«, »Drukkenskaben«) som han tilegner mest plads. Det 
er oplagt at disse sammenkomster har haft en vigtig funktion for bøndernes 
indgåelse i landsbyens sociale og kulturelle rum - men Junge kan ikke se 
det. Det skal desuden understreges, at Junge kun i egen selvforståelse står 
alene som individ overfor omverdenen. Han selv bruger også midler til at 
erhverve genstande, der ikke er strikt økonomisk rationelle, f.eks. fuglebure 
og et standsmæssigt spisestel - også han identificerer sig indenfor en social 
og kulturel kategori, hvortil midlerne skal hentes i en »ceremoniel fond«.

Junges egen praksis danner også udgangspunkt for formidlingen og vur
deringen af bøndernes spisevaner. Han overser at bønderne, i markant 
modsætning til ham selv, er legems-arbejdere. Det er faktisk en ret basal 
form for reproduktion som foregår ved bøndernes spisebord (og ifølge Jun
ge selv bliver bønderne generelt ikke overvægtige). Ikke desto mindre kan 
han ikke oplyse om spisningen uden at understrege overdådigheden (»ind- 
losses, som det var i Tøndesække« (s. 78), »en Een-Pundinger af Smørre
brød« (s. 97), »alt efter Cølnsk Vægt« (s. 128) osv.). I alle tilfælde er det »raa- 
heden«, med alt hvad den indebærer, der kommer i fokus.

Endelig er der produktionen. Forholdene har været betydelig mere kom
plekse end man får indtryk af gennem samtidens modstilling af en »tradi- 
tionalistisk« overfor en »moderne« bonde. Almueskribenterne betragtede 
bonden som agerdyrker - ligesom også skatter og afgifter stort set baseredes 
på hartkornet. Men bloustrødbønderne skal ikke blot anskues som kornpro
ducenter. Adgangen til skov og tørvemose dannede grundlag for økonomisk 
betydelige næringer - tørv, brænde og trækul gik i store mængder fra 
Nordsjælland til købstæderne. Junge nævner enkelte steder disse nærings
veje - han beskriver hvordan kul, tørv og brænde sælges (s. 80, 149), men 
han betragter dem ikke som ligeværdige med korndyrkningen. I værste fald
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er de illegitime (hvad de i visse tilfælde bogstaveligt er), i bedste fald med
virker de blot til at landbruget - den »egentlige« produktion - forsømmes. 
Imidlertid tyder mine analyser af det primære kildemateriale på, at det 
nærmest er en betingelse for at høre til blandt sognets spidser, at skovens 
ressourcer udnyttes i væsentlig grad, mens det synes mere begrænset, hvad 
der kan drives ud af de relativt ringe jorder mellem skovstrækningerne. Det 
kan langt fra betragtes som irrationelt at bruge en del af gårdenhedens res
sourcer på udnyttelse af skoven. På denne baggrund kan bøndernes rejser til 
købstaden naturligvis ikke blot betragtes som s vireture; de har for nogle 
været meget indbringende.

Junge har ret i, at sognet ikke vrimlede med mønsterbønder efter øvrighe
dens idealer. Men man skal vare sig for ukritisk at overtage samtidens kate
gorier til at vurdere med - langtidsperspektiv for den enkelte bonde var 
ikke nødvendigvis ensbetydende med satsning på agerbrug.

Afslutning
Junge blev slået af almuekulturens manglende ligheder med hans egen - 
denne forskel møder i dag læseren mellem linjerne på hver eneste side i 
hans bog. For Junge var det vigtigt at få bøndernes livsmåde til at hænge 
sammen, blive til en forståelig helhed. Her var begrebet om det »raa Men
neske« afgørende, og primitivitetsbegrebet satte ham i stand til at se almue
kulturen som en helhed. Det burde, med det billede han formidlede, stå 
klart for enhver, at det krævede mere end pjecer om dræning og stendiger, at 
få omstillet disse bønder til at være det nye århundredes landmænd. Junges 
sindelagsetik og hans globale kulturkendskab åbnede hans øjne for et andet 
liv - et liv som pragmatiske oplysningsmænd fejlagtigt troede kunne ændres 
ved ændringer af praktisk (ydre) art. Det er så en anden sag at hans begreber 
og forklaringsramme er blind overfor væsentlige sammenhænge. Som anty
det må Junges udsagn sættes ind i en anden kontekst, hvor de indgår på lin
je med andre samtidige primære kilder.

Der er meget i Junges beskrivelser og ikke mindst fortolkninger, der skal 
tages med store forbehold. Men han har videregivet et fascinerende indblik 
i en anden kultur. Eller rettere - han har levnet eftertiden et indtryk af, hvor 
fremmedartet almuekulturen kunne opleves af en person fra øvrigheden, af 
én der så det hele fra meget stor afstand. Det er resultatet af den distance, 
jeg har ønsket at fremstille - selve Junges perception af bøndernes levevis. 
Noget andet er så hvordan bondekulturen (eller -kulturerne) »egentlig« så 
ud? Eller måske skulle spørgsmålet lyde: Hvordan ser den ud i vore hove
der? Med de forudsætninger vi nu har.
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Noter:
1 Alle sidehenvisninger i artiklen er fra 1915-udgaven, der er forsynet med et fyldigt og oply
sende forord af udgiveren Hans Ellekilde. Det indledende citat er fra s. 78 og 186. 2 Det er 
primært i Junges andre publikationer (et udvalg er medtaget i litteraturlisten), at han forholder 
sig til samtidens diskussioner, og hvor der kan hentes oplysning om hans begrebs- og normver
den. 3 1 1800-tallet er det langt fra usædvanligt, at den voksende arbejderbefolkning i byerne 
forstås på samme måde af den skrivende elite (se Schrumpf 1993). 4 Det skal understreges, 
at jeg har har rendyrket, hvad jeg opfatter som bogens implicitte struktur, dens indre logik, 
som kan binde de fragmentariske udsagn sammen. Bogen har også passager, hvor helt modsat
te synspunkter - f.eks. at bønderne har en langt bedre tilværelse end Junge selv og hans 
standsfællcr - skinner igennem. Om baggrunden for sådanne modsætninger og dilemmaer i 
Junges bog, se mit Cand.phil.-spcciale: Bonden i hovedet - præsten Joachim Junges forståelse af 
almuekulturen, 1992. 5 Historikeren Jerome Blum refererer flere lignende opfattelser fra
1700-tallets europæiske almueskribenter og historikere (Blum 1978:45). 6 Med hensyn til de 
benyttede kilder henviser jeg til den i note 4 nævnte afhandling. 7 Kilder: LAS, Brandfor
sikringsarkivalier Hørsholm amt ca. 1790-1860 og Hørsholm birk, Auktionsdokumenter 
1821-26.
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Summary
Peasant portraits. An ethnographic monograph
In 1798 the Danish minister Joachim Junge published his book »Character, Customs, 
Language and Thinking of Danish Peasants in Northern Zealand«. The book provides a com
prehensive picture of his parishioners, namely the peasants of Bloustrød Parish in Northern 
Zealand. The book is a unique testimony to an encounter between two cultures. It gives a
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riveting insight into the difficulties an academic magistrate is facing when attempting to un
derstand the peasant way of life. In the peasantry Junge observes a different behaviour, a diffe
rent world - he describes them almost as a different sort of human beings. His book is one of 
several examples from the 18th and 19th century of descriptions of »common people« by the 
educated elite.

A very large part of our knowledge of »common people« does in fact stem from people who 
lived under quite different circumstances - typically in an academic, bourgeois culture. Joa
chim Junge's book is therefore as much a testimony to his own culture as it is to that of the 
peasants.

It is therefore his perception of peasant culture rather than peasant life itself which is the fo
cal point of this article. What did a magistrate like Junge feel and perceive in his encounter 
with the peasants? How did he translate the peasants’ foreign way of life to a context compre
hensible to his own way of thinking? In other words: How did such a rich historical source of 
18th century peasant culture come into being?

The article is divided into two parts. First Joachim Junge's premises for rendering a picture 
of an alien culture is examined. One aspect is the emergence of the peasantry in the reform pe
riod’s general debate about progress and Junge's ideological background; another aspect is of 
an ethical-philosophical as well as religious nature with ties to contemporary »ethnographic« 
literature.

The second part is an analysis af Junge's book based on the reconstruction of his ideology 
and way of thinking. By contrast to the majority of the large number of magistrates who por
trayed the peasants, Joachim Junge does not confine himself to advocating future enlighten
ment for the peasants. He is in fact fascinated by the exotic nature of their lifestyle and endows 
the book with an understanding of it as a cultural complex.

The writer analysis what Junge extracts from the peasant life he observes, how he interprets 
it and how he manages to create a comprehensive picture within a learned and cultured frame 
of reference where the acts of the peasants acquire a place within Junge's own universe. The ar
ticle is rounded off by a discussion of relations to which Junge is oblivious, which he cannot 
explain, and alternative ways of approaching a deeper understanding of peasant culture.
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» Vi ville ikke fedte os fra det«
Omkring dødsfald og begravelser i Danmark 1992

Af Kirsten Rykind-Eriksen

Udtryk som »vi ville ikke fedte os fra det« eller »man vil nødigt kvaje sig« 
er kendetegnende for det forhold, som mange af de efterladte har til at skul
le arrangere en begravelse. Usikkerheden og ukendskabet til, hvorledes en 
begravelse arrangeres, når forældre, ægtefælle eller børn dør, er stor hos 
mange, da de ofte ikke har været ude for at skulle ordne en sådan. De fleste 
har desuden aldrig tidligere været konfronteret med en død person.

Forløbet, hvad de efterladte gør, fra dødsfaldet til begravelsen er over
stået, kommer derfor mange gange til at foregå, som en søn udtrykte det: 
»Det kører nok meget på, hvordan gør andre. Man vil godt have, at det 
kører efter reglementet. Man er vel lidt tro på systemet«. Han havde stået 
for sin gamle fars begravelse.

Den almindelige usikkerhed over for, hvad død og begravelse er for no
get, skyldes for en stor del, at døden er gjort anonym. Den private død er 
ikke synlig mere, kun den voldelige, som medierne konfronterer os med. 
Døende eller døde, der er faldet om af et hjertestop, overtages af »syste
met«, når de omgående bringes til sygehuse, og gamle mennesker dør des
uden ofte på et plejehjem. Efter at døden er indtrådt, er der mange, som slet 
ikke ser den døde person mere inden begravelsen. Det måske ubehagelige 
og uæstetiske fravælges.

Hensigten med denne artikel er at belyse, hvorledes det er muligt gennem 
en undersøgelse af holdninger og adfærd ved død og begravelse at kunne 
sige noget om, hvad der er kendetegnende for vore dages samfund. Dette 
kan gøres ved at se på, hvilken indflydelse »systemer« som professionelle 
plejere, bedemænd eller præster har på de efterladtes opfattelser og handle
måde, og hvilken rolle ritualerne spiller (1).

Det livshistoriske perspektiv
Ved at benytte interview er det muligt at undersøge, hvad de efterladte syn
tes var væsentligt at forholde sig til, og hvilke tanker og handlinger de gjor
de i forbindelse med dødsfald og begravelse. Dette kan lade sig gøre ved, at 
de først umiddelbart fortæller om deres livsforløb - og om afdødes - og der-
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»De ukendtes grav«. Urnebegravelse i en stor græsplæne, hvor de efterladte 
tilfældigt lægger deres blomster.

efter om forløbet omkring dødsfald og begravelse. Informantens holdninger 
og adfærd samt verdensbillede kommer mer eller mindre bevidst frem gen
nem beretningen.

I de senere år er værdien af de objektive data og beretninger blevet disku
teret især af svenske etnologer (2). Navnlig hele interviewsituationen mel
lem informant og forsker er blevet taget op til overvejelser og nærmere ana
lyse.

Senest har den svenske etnolog Christian Richette behandlet problema
tikken og set beretningen som en rekonstruktion og konstruktion (3). Infor
mantens data og oplysninger formes ud fra den givne situation og de stillede 
spørgsmål, og ud fra den opnåede kontakt mellem de to personer. Beretnin
gen kommer til at bære præg af hvilket indtryk, informanten ønsker at give 
af sig selv og sin livshistorie.

Dette »indefra perspektiv« arbejder den fænomenologiske analyse med. 
Interviewet bliver således et kildemateriale, der belyser individniveauet 
(4). Desuden arbejdes der gerne med en dialektisk indfaldsvinkel inden for
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etnologien, hvor mennesket ses som foranderligt i forhold til det omgivende 
foranderlige samfund. Individet skaber sin hverdag gennem en bearbejd
ning af de livsbetingelser, som samfundet giver det, og er derved også med 
til at skabe disse betingelser (5). Det bliver muligt at synliggøre forandrin
ger og dynamik ved at sætte det individuelle niveau i relation til det sam
fundsmæssige og kulturelle niveau.

I analysen er det nødvendigt, at forskeren indgår i en selvreflektiv proces. 
Vedkommende må gøre sit eget personlige værdigrundlag klart. Forskeren 
har også erfaringer og fortolkninger fra sit eget liv og af hverdagslivets be
tingelser. Disse erfaringer er en del af forskerens forudsætninger for at kun
ne forstå andre menneskers livshistorie.

I den nævnte undersøgelse af begravelsespraksis stillede jeg spørgsmålet 
om informantens livshistorie, erhvervsmæssige, økonomiske og kulturelle 
forhold havde spillet nogen rolle for, hvorledes dødslejet havde formet sig, 
og begravelsen var blevet arrangeret. Tidligere undersøgelser af skikke og 
adfærd ved begravelser har været interesseret i at afdække en kulturel varia
tion inden for landets egne (6). I dag er det nærliggende at spørge om de lo
kale traditioner stadigvæk spiller en stor rolle? Drejer det sig i det hele taget 
om lokale traditioner? Hvilke normer og værdier ligger til grund for, hvor
ledes en begravelse arrangeres i Vendsyssel? Er det de samme i København?

Tre »forløb«
Ved at arbejde med den fænomenologiske indfaldsvinkel eller det livshisto
riske perspektiv kunne det være muligt at få svar på spørgsmålene. I bear
bejdelsen af materialet har jeg derfor set på hvilke områder i »forløbet«, in
formanterne brugte mest tid på at fortælle om, og hvad de selv lagde vægt 
på, de havde gjort, og opfattelser, de havde haft. I løbet af samtalerne 
forsøgte jeg dog at få svar på de samme spørgsmål, så jeg havde et sammen
ligningsgrundlag.

Død og begravelse er et meget følelsesladet emne, og for flere af infor
manternes vedkommende foregik interview’et kort tid efter at begravelsen 
var sket. For at give et indtryk af, hvorledes »forløbene« kom til at foregå, 
vil jeg gennemgå tre af dem ved at referere, hvad de fortalte. I udvælgelsen 
er der søgt en vis spredning geografisk, erhvervs- og aldersmæssigt. Navne 
og steder er gjort anonyme (7).

Yngre landmand i Vendsyssel
Karen og Erik blev gift i juni 1974, da de var henholdsvis 23 og 29 år gamle. 
Forinden havde de købt et sted på 17 tønder land, beliggende i samme sogn,
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som Erik var født og opvokset i, og hvor hans forældre havde et husmands
sted. Erik var enebarn, og han døde pludseligt af hjertestop en onsdag i april 
1992, 46 år gammel.

Imellem 1976 og 1982 fik Karen og Erik fire børn, tre drenge og en pige. 
Karen stammede fra en gård i nabosognet på 75 tønder land og havde 4 
søstre. Hun var fars pige og havde lært at kende til landbrugsdrift ved at 
hjælpe sin far både med markarbejde og i stalden, selvom de havde foder
mester og karl. Karen havde haft plads som kokkepige på to forskellige 
plejehjem i omegnen. Hun var holdt op med at arbejde, da de fik det andet 
barn, og blevet medhjælpende hustru. I 1981 havde de købt naboejendom
men, så nu havde de 55 tønder land. Gården drives som traditionelt fami
liebrug.

Erik faldt om ved morgenbordet og ned på gulvet. Karen kunne ikke 
komme i kontakt med ham. Han gav nogle snorkende lyde fra sig, og så var 
han væk. Hun ringede til Falck og syntes, det varede lang tid, inden de kom. 
Da Falck-folkene kom og begyndte at regere med Erik, for det gennem Ka
rens hoved, at hun egentlig ikke ønskede, at de fik genoplivet ham: »Det var 
forfærdeligt, hvis han skulle have siddet i en rullestol på et plejehjem, det 
var ikke noget for Erik at komme til at sidde sådan et sted«. Tankerne løber 
hurtigt igennem ens hoved, og selv midt i ulykken kunne Karen tænke for
nuftigt.

Karen fik at vide, at hun kunne følge efter ambulancen i deres egen bil til 
sygehuset. Men malkemaskinen gik stadigvæk, så hun måtte først standse 
den og lukke af derhjemme. Karen susede af sted, hun kunne slet ikke hu
ske, hvordan hun kom til sygehuset. Dernede så alt så tillukket ud, men en 
sygeplejerske hjalp hende dog. Karen fik besked på at vente. Så fik hun at 
vide, at han var død og kom ind til ham. De havde allerede gjort ham i 
stand, han var kommet af sit almindelige tøj, og et lagen var lagt over 
ham.

Karen ved ikke, hvor længe hun sad med ham i hånden. Men så kom hun 
i tanke om, at hun måtte hjem og fodre, de var ikke blevet færdige med mor
genarbejdet hos dyrene. Sygehuspersonalet mente, hun var i choktilstand, 
så hun måtte ringe til sin søster og svoger, der bor i byen. Svogeren kørte 
Karen hjem, og de fik fodret, da var klokken 10,30. Dødsfaldet var sket ved 
8,30-tiden.

Hurtigt samledes en del af familien og venner hos Karen. Hun ringede op 
til skolen, for at de kunne give børnene besked. Karens far hentede dem. 
Hun fik ringet til præsten for at aftale tid for begravelsen. Den blev om 
lørdagen. Karen syntes, der var for længe til mandag. Over middag kørte 
Karen svogeren hjem og tog børnene med ind på sygehuset, så de kunne sige 
farvel til faderen. Bagefter var de med til at tage kisten ud i begravelsesfor-
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retningen, og de var oppe med en dødsannonce til avisen. De lod bedeman
den aftale kistedekorationen med gartneren. Bedemanden spurgte til lig
tøjet, og Karen bestemte, at Erik skulle have sit eget tøj på, en hvid skjorte, 
egne lagner og pudebetræk. Bedemanden spurgte ikke, om de ville være 
med til at give Erik ligtøjet på.

»Vi skulle nå det, inden jeg skulle hjem og fodre igen«, fortalte Karen, 
»Jeg synes faktisk også, vi havde så travlt den dag«.

Travlheden fortsatte. Hjemme igen kom flere naboer for at kondolere og 
hjælpe til. Der blev ringet til forsamlingshuset, og bestilt kaffe efter begra
velsen. Karen og børnene kørte op til præsten om aftenen, da var klokken 
ca. 20,30. På vejen kørte de om ad kirkegården, hvor præsten havde sørget 
for, at graveren var til stede. Karen vidste godt, hvor hun ville have gravste
det. Det skulle være ved siden af Eriks forældres, hvor der var ledigt. Denne 
beslutning måtte hun diskutere med graveren, der ikke mente, der var plads 
nok til to. »Det er også lige meget«, sagde Karen, »så kan jeg blive brændt, 
hvis jeg dør inden for 10 år«.

Karen og Erik havde, da hans mor døde for seks år siden, snakket om de
res egen begravelse og fundet ud af, at de hver især helst ville ligge på deres 
hjemsogns kirkegård. Da Erik døde først, kom han til at bestemme. Karen 
kunne egentlig ikke lide tanken om at brændes: »Jeg synes, det er sådan en 
barsk måde, og at man ingen steder har at gå hen bagefter. Det er ikke bare, 
at gå op med en buket blomster sådan et sted (fællesgraven). Jeg synes fak
tisk, det er hyggeligt at komme derop. Der er sådan en dejlig fred og ro på 
kirkegården«. Det betyder noget for Karen at vide, hun har Erik et bestemt 
sted. Samtalen hos præsten var Karen og børnene glade for. De kender ham 
godt. Han har døbt børnene og konfirmeret den ældste. De havde snakket 
om Erik, og præsten noterede hans data. Karen og børnene havde på 
forhånd bestemt de salmer, der skulle synges ved begravelsen.

De så ikke Erik mere, og der skulle ikke være udsyngning fra sygehusets 
kapel, når låget skruedes på kisten. De lod bedemanden køre kisten til kir
ken uden følge. De valgte fra. »Det er ligesom, man skal igennem det hele to 
gange«, sagde Karen, »Det bestemte jeg så, jeg ikke ville være med til... Så 
vidste jeg, at der ville komme en masse mennesker dernede også«.

Begravelsen var sat til kl. 13 om lørdagen, så der kunne være god tid til at 
se graven efter kaffen. Karens fætter passede dyrene den dag, da den 
nærmeste familie var med hjemme at spise om aftenen. Naboerne havde 
pyntet kirken med påskeliljer, og Eriks fætter, der er kirkesanger, sang solo. 
Det var egentlig så festligt, og kirken var fuld. Der var nok ca. 250. Hverken 
Karen eller børnene smed blomster ned på kisten, da den var sænket i gra
ven. De var bange for, at de ikke kunne klare det følelsesmæssigt. Derfor 
ville de heller ikke hilse på folk, medens de stod på kirkegården, men kørte
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Et gammelt familiegravsted, som familien selv holder eller graveren betales 
for at gøre det. Det er en begravelsesform, der forsvinder mere og mere, da 
mange børn ikke, som voksne, kommer til at bo i deres forældres hjemsogn.

straks hen til forsamlingshuset. Her kunne de bedre klare at hilse på de ca. 
160 gæster. Karen havde endda husket at tage gæstebogen med derhen. 
Eriks fætter, kirkesangeren, holdt en mindetale, de sang en 3-4 salmer og el
lers gik snakken. Det varede ca. l’Zz time, og Karen takkede til slut.

Bagefter var de oppe at se graven med alle blomsterne og fotografere. Ka
ren havde talt det til ni signerede kranse, 6-7 opsatser og 56 buketter.

Om søndagen var familien gået i kirke og gået til alters. Tiden derefter 
havde virket travl. Der blev ved med at komme mange mennesker hos Ka
ren og børnene. Det var dejligt med al den omsorg, men efter ca. en måned 
ville Karen gerne være alene. Det tager al hendes tid at klare bedriften, 
selvom hun får hjælp af en nabo.

Hun og børnene har selv anlagt gravstedet og købt en stor granitgravsten. 
De købte bare den, de syntes bedst om. Alt i alt havde begravelsen kostet ca. 
20.000 kr., men heraf havde gravstenen alene kostet ca. 8.000.

Fra kaos til orden
Karen var en gæv pige og dygtig til at klare de praktiske ting. I hendes beret
ning skinnede det igennem, at landbrugsbedriften hele tiden skulle passes 
ligegyldigt hvilke ulykker, der væltede ind over hende. Den var hendes faste
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holdepunkt. Hendes travlhed og forjagethed den dag Erik døde, afspejler 
den fornemmelse af kaos, som opstår hos mange når de kommer ud for et 
dødsfald. Det samme er tilfældet, selvom der har været et længere sygeleje, 
og dermed en viden om, at døden er nært forestående. De mange gøremål 
med at arrangere alt til begravelsen, som egentlig kunne spredes over flere 
dage, hjælper i ens bevidsthed med at bringe orden i kaos’et. Tilværelsen i 
vore dages samfund er på så mange områder reguleret og overvåget af of
fentlige og sociale systemer, så det er svært at forholde sig til det ukendte og 
uforudsete.

Det samme gjorde sig gældende, da Karen ringede efter ambulancen. 
Hun vidste at Erik var død, så i realiteten kunne hun have beholdt ham der
hjemme og fået bedre tid og ro i sine tanker til at sige farvel. Det havde Ka
ren slet ikke tænkt over, men ringede straks efter ambulancen. Man er så 
vant til at sætte »systemet« i sving, når det uforudsete sker.

I den situation giver man sig ikke tid til at tænke over det skete, men lader 
sig straks vejlede af præst eller bedemand om, hvorledes begravelsen skal 
foregå. Derved kommer de professionelle til at bestemme, hvilket passer 
mange meget godt. Selvom Karen mente, at hun og børnene i fællesskab 
havde bestemt det hele, så kom Eriks begravelse til at ligne andres, ved at de 
samme handlinger og ritualer blev brugt både under »forløbet« og til selve 
begravelsen.

Karen lagde også vægt på det sociale fællesskab. Hun var meget glad for 
familiens og venners omsorg, og hun kunne slet ikke forestille sig at have 
undværet begravelseskaffen i forsamlingshuset. Der skal tages afsked med 
den døde i et stort fællesskab - det er en gammel tradition, men kaffen giver 
også mulighed for at afreagere på sorgen. Karen fulgte ikke gamle traditio
ner, men dem som hører tiden til efter 1945 (8), selvom hun og Erik begge 
kommer fra landet og har hørt til dér i generationer.

Spædbarn i X-lev, en mindre by med store parcelhuskvarterer
Birthe og Lars fik en lille pige i juni 1992, som døde 5 dage efter fødslen. 
Birthe fortalte historien.

Hun er selv født i 1964 og Lars i 1966, begge i København på Rigshospita
let. De er også begge to til dels vokset op med en enlig mor i de første år, og 
derefter med en ny far og nye søskende. Birthe boede først i Ballerup, men 
da hun skulle i 5. klasse flyttede familien til X-lev, hvor både hendes mor og 
stedfar arbejder ved postvæsenet. Birthe tog studentereksamen og ville 
være sygeplejerske, men havde ikke point nok. Efter nogle år med løst arbej
de bl.a. hos postvæsenet, kom hun til DSB, hvor hun arbejder som tog
betjent og skal til at være togfører. Det arbejde er hun meget glad for.
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Lars er uddannet elektrotekniker, men har været arbejdsløs i 14 måneder. 
I marts 1993 havde han lige fået job som edb-tekniker.

Birthe og Lars blev gift i 1989 og fik Martin i 1990. Birthe havde haft no
get besvær med graviditeten, og forinden havde hun aborteret to gange. 
Martin blev derfor født med kejsersnit. Birthe havde også besvær med den 
næste graviditet, og blev bl.a. enorm stor. På Hillerød sygehus mente de, at 
hun havde en masse vand, fordi fosteret havde en indsnævring i spiserøret, 
så det ikke kunne optage væsken. Det havde også en svag hjertelyd. Birthe 
fik så atter kejsersnit, og barnet blev straks overført til Rigshospitalet. Her 
fortalte de, at barnet havde en kromosomfejl og temmelig mange skavan
ker. Birthe kom derind dagen efter.

To dage efter, at Sanne var født, blev Birthe og Lars enige om, at hun skul
le døbes. »Man har sine bange anelser, og jeg synes bare, hun skulle døbes«, 
fortalte Birthe. Begge hold bedsteforældre var med til barnedåben på hospi
talet samt storebror Martin. Senere fik Sanne en sonde i maven og blev lagt 
i respirator.

Næste dag sagde lægen på Rigshospitalet, at Sanne ikke kunne overleve. 
Birthe og Lars måtte selv bestemme, hvornår de ville tage hende ud af respi
ratoren. De bestemte sig for, at det skulle være samme dag. Forinden havde 
de snakket om, at de ikke ønskede et barn, der skulle holdes kunstigt i live. 
Nu ville de blot have, at Martin kom ind og sagde farvel til sin lillesøster.

Svigermor kom med ham ved aftenstid. Birthe gav Sanne en ny lyserød 
dragt på, da de tog hende ud af respiratoren. Det var dejligt endelig at kun
ne sidde med hende, uden at der var en masse slanger på hende. Lars sad 
med hende hele aftenen. Det varede syv timer, inden Sanne døde. Indimel
lem vågnede hun op, gispede og trak vejret et stykke tid. Der var blevet ryd
det en stue til dem, hvor de kunne være alene med Sanne. Da hun var død, 
lagde de hende i den lille seng, og de lagde sig til at sove i et andet væ
relse.

Næste morgen kikkede de til Sanne, hun lå stadigvæk så fint, og derefter 
kørte de hjem. På vejen hjem hentede de Martin hos hans farmor. Det var 
fredag og grundlovsdag. Om søndagen var det pinse. Der var lang tid til tirs
dag og hverdag, syntes Birthe. Da de kom hjem, spredte forvirringen og 
usikkerheden sig. De vidste ikke noget om død og begravelse. I pjecerne fra 
Rigshospitalet stod der, at man kunne gøre sådan, men man kunne også 
gøre sådan. Birthe syntes, at der burde have stået, at i deres tilfælde var det 
bedst at gøre sådan.

De ringede til deres præst. Hende kendte de, hun havde både konfirmeret 
dem, viet dem og døbt Martin. Hun fortalte lidt om, hvordan de skulle for
holde sig, og om lørdagen kom hun hjem til dem. Det var de umådelige gla
de for. Hun fik sat skik på det hele. Sammen med hende besluttede de, at
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Sanne skulle jordfæstes, ikke brændes. De mente, at Martin ikke ville kunne 
forstå, hvor hans søster var, hvis de bare satte en urne ned. De ville dog ikke 
have et gravsted at holde, så de valgte at begrave Sanne i plænen, hvor man 
kan få sat en sten over, selvom de steder kun er til urner. Men barnekisten 
var jo lille. Præsten ordnede det hele for dem.

Familien kom også og var omkring dem, det var dejligt. Om tirsdagen 
kørte de ind til Rigshospitalet. Forinden havde de været hos en lokal bede
mand og købt den lille kiste, som de havde med, da de hentede Sanne. Bir
the havde været bange for, at det ville være en grim oplevelse at se Sanne 
igen, men hun lå stadigvæk lige så fint i sengen i hospitalets kapel. De nusse
de hende lidt, Martin var også med, og de lagde hende over i kisten. Hun fik 
en bamse og sut med. Birthe syntes, der skulle være lidt. Og så kørte de med 
hende i deres egen bil. Kisten var hyllet i et tæppe og stod på bagsædet mel
lem Birthe og hendes svigermor. Kisten blev sat i kapellet ved X-levs kirke. 
Bagefter købte Birthe og Lars en kistedekoration af lyserøde blomster og 
satte den på kisten.

Begravelsen var dagen efter. Den lille kiste stod på den almindelige kata
falk, der var dækket med sort klæde. Kranse og blomster blev lagt oppe ved 
siden af kisten på katafalken, så den tomme plads blev fyldt ud. Birthe syn
tes præstens tale var god og passede lige til Sanne. Med hensyn til valg af sal
mer havde præsten vejledt dem. Lars bar selv kisten ud af kirken, men den
ne gang kørte bedemanden kisten til den nærliggende kirkegård. De havde 
været enige om, at de ikke følelsesmæssigt kunne klare selv at køre den i 
deres egen bil. Birthe var glad over, at der også var kommet nogle af deres 
venner til begravelsen og for de mange blomster. »Det betyder virkelig så 
ufattelig meget at se, at folk tænker den tanke ... Jeg var bare helt knust af 
glæde over, at alle mennesker havde tænkt på mig med blomsterne«, fortal
te Birthe.

Birthe og Lars syntes, der skulle være en sammenkomst hjemme hos dem 
selv efter begravelsen. De ville ikke tage hjem og sidde og have det elendigt 
bagefter. Så de havde sat familien i sving med at sørge for kaffe og brød m.v. 
De havde været ca. 25. Da alle folk var gået, følte Birthe og Lars, at de trods 
alt havde haft en meget god dag. Bagefter var de gået op og se graven med 
alle blomsterne.

Først et par måneder efter Sannes fødsel og død havde Birthe kræfter til 
at melde sig til efterfødselsgymnastik i en gruppe, hvor alle havde mistet 
deres spædbørn. Det var noget af det bedste, hun nogensinde har ofret pen
ge på. Dem snakker hun godt med. Hverken hun eller Lars ville modtage 
Rigshospitalets tilbud om psykologhjælp.
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Den moderne begravelsesform med urnenedsættelse i en græsplæne. Oven
over lægges der fuldstændig ens gravsten, hvor afdødes navn og data er ind
graveret. Der er beregnet plads til at sætte en eller to blomster bag ved stenen.

Det selvgjorte og de professionelle
Birthe fortalte meget om sine graviditeter og om opholdet på Rigshospita
let. Det afspejlede hendes tiltro og mistro til »systemerne«. Ved Sannes 
fødsel og død havde hun både positive og negative oplevelser af dem. De 
negative vedrørte bedemanden. De positive kom fra Rigshospitalets perso
nale. Ifølge deres råd havde de søgt at ordne så meget som muligt selv ved 
Sannes begravelse, hvilket Birthe pointerede flere gange.

I deres usikkerhed havde de selv henvendt sig til præsten. Bedemanden 
skulle kun sørge for kørsel det lille stykke fra kirken til kirkegården og 
dødsannonce til de to lokale blade, men det havde han taget 1700 kr. for. 
Det var Birthe utilfreds over. Ligeledes, at han havde opkrævet deres bidrag 
på 5.000 kr. fra sygesikringen, og opført det på sin regning. Birthe syntes, 
det var underligt, at bedemanden ordnede det hele med kommunen, de 
havde ikke engang fået præsenteret regningen til godkendelse.

Birthe lagde meget vægt på den store omsorg og hjælp, de havde fået af fa
milien. De havde fulgt og hjulpet dem lige fra Sannes fødsel og længe efter 
begravelsen - og de lagde stadig blomster på den lille grav. Det havde bety
det meget for Birthe, at der både var kommet blomster til hospitalet, hjem
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Blomsterpladsen på Bispebjerg kirkegård i København. Hver ugedag har sit 
område, hvor blomsterne fra denne dags bisættelser lægges, når afdødes urne 
skal sættes i den store fælles græsplæne.

til dem og ved begravelsen. De symboliserede trods alt noget smukt og 
kærligt foruden at gøre begravelsen æstetisk.

Birthe og Lars havde været glade for den behandling, de havde fået på 
Rigshospitalet. Birthe udtrykte det på denne måde: »Det har simpelthen 
været den bedste støtte, som overhovedet kan findes. Det er helt utroligt, 
altså de var der på de rigtige tidspunkter, og de forsvandt på de rigtige tids
punkter. De gav os en fornemmelse af, at vi bestemte, og det betød utrolig 
meget for os«. Det gennemregulerede og professionelle havde således været 
dem en hjælp, og det var alligevel som om, det var sket på de unge forældres 
præmisser. Systemet havde hjulpet dem til en tryghed midt i ulykken.

Ældre kone i en jysk købstad
Erna begravede sin 85 år gamle mor midt i december 1992. Faderen var død 
for 23 år siden, i 1969. Begge forældrene stammede fra gårde på egnen, hvor 
de også døde. Erna var enebarn, og forældrene havde haft en gård på 22 
tønder land ude på købstadens vestermark. Det havde været et givtigt land
brug, og moderen, Astrid, var blevet boende på gården efter faderens død.
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Inden han døde var de holdt op med at have dyr og lejede jorden ud. Kom
munen havde købt gården i 1990 og givet 2,1 mio. for den. Erna havde skaf
fet sin mor en god lille luksuslejlighed nede midt i byen, hvor hun kom til at 
bo ved siden af en gammel ungdomsveninde. Astrid var glad for at flytte til 
byen, nu kunne hun selv komme til dagcentret og det indremissionske hus, 
hvor hun gik til bibelkreds. Hun kunne også gå i kirke hos den præst, hun 
bedst kunne lide.

Erna er født i 1938. Som 16-årig var hun på Nørre Nissum efterskole, der 
er indremissionsk, men ellers fik hun ingen uddannelse, det ville hun ikke 
have. Hun var kommet til at sy på en skjortefabrik i købstaden og tjente 
penge. Siden kom hun til at arbejde i kantinen på en fabrik, der fremstiller 
blonder til undertøj. Det arbejde har hun stadigvæk og er glad for det. Erna 
blev gift i 1962 og fik også selv kun et barn. Hendes mand var traktorfører, 
men de er siden blevet skilt. Erna blev boende i det gamle landhus, de købte 
i 1970. Det ligger ikke langt fra hendes barndomshjem og ca. 7 km uden for 
købstaden.

Astrid havde et længere sygeleje på ca. fem måneder, inden hun døde. 
Det var galt med maven. Hun kom på sygehuset og blev opereret, men det 
hjalp ikke. Moderen skrantede hele efteråret. Sygehuset syntes, hun skulle 
hjem, der var ikke noget ved at ligge og dø på et sygehus. Erna og hendes 
søn, Jens, tog afstand fra idéen. De havde ikke forstand på at passe et sygt 
menneske, og Erna ville ikke holde op med sit arbejde. Sygehuset holdt fast 
i sin holdning. Astrid skulle hjem, og ikke på noget plejehjem, hjemme
plejen kunne passe hende. Erna var hos sin mor lige så ofte, hun ikke arbej
dede. Det gik kun i fire uger, så var Astrid blevet alt for syg, og hun kom at
ter på sygehuset. Erna følte sig langt mere tryg, da moderen ikke lå hjemme 
mere. Nu behøvede hun ikke ligge alene i perioder. Mens Astrid lå der 
hjemme, kom præsten og tog både hende og barndomsveninden til alters. 
Det var en stærk oplevelse for dem, fortalte Erna.

En af de sidste dage, Astrid levede, fik Erna snakket med hende om 
døden, hendes begravelse, og hvad der skulle ske med nogle af hendes ting. 
Det var Erna glad for. I forvejen var det bestemt med gravstedet, det skulle 
være ved siden af faderens. Selvom moderen var indremissionsk havde hun 
ingen forestilling om, hvad der ville ske, når hun døde. Hun sagde blot til 
Erna og Jens, at hun håbede, »de mødtes hinsidan«.

Et par dage efter døde Astrid. Erna havde været på stuen det sidste døgn. 
Moderen døde ved at give et suk fra sig, da de vendte hende i sengen. Perso
nalet bad Erna gå ud på gangen, mens moderen blev ordnet. Da hun kom 
ind igen, lå moderen så pænt, og på natbordet ved siden af hende var der 
lagt et hvidt klæde, hvorpå der var sat en orkidé og lagt en salmebog. Det 
havde plejeren arrangeret. I mellemtiden havde Erna ringet til Jens og hans
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kone og spurgt om, de ville se mormor. De kom også. Da de forlod sygehu
set, fik de en pjece med om dødsfald og lidt om, hvordan man forholder sig. 
Erna syntes, det var praktisk at få sådan en checkliste.

Egentlig var det en lettelse for Erna, da moderen døde. Det havde været 
et langt og belastende sygeleje, og moderen havde ikke nogen glæde af at 
leve mere.

Samme dag ordnede Erna og Jens begravelsen. De kørte først til bede
manden, som de valgte tilfældigt. De tog blot den forretning, der lå nærmest 
parkeringspladsen nede i byen. Bedemanden ringede til præsten, som 
Astrid havde kendt, for at få tidspunktet for begravelsen. De lod bedeman
den sørge for alt: kiste, ligseng (ligtøj og lagner), kistedekoration, døds
annoncer, fjerne stenen fra faderens gravsted og få moderens data på. Des
uden skulle der også være en lille sten, hvor der stod »Mor« på, i forvejen 
var der en »Far« sten.

Samtalen ude hos præsten om eftermiddagen, hvor de fik snakket om 
moderen, var de meget glade for. Astrid havde skrevet nogle skriftsteder 
ned samt salmenumrene, det fik præsten. Hjemme igen havde de en større 
diskussion om, hvor de skulle arrangere begravelseskaffen henne. Det blev i 
forsamlingshuset derude, hvor Erna bor. »Personligt er jeg meget imod det 
med kaffe og det bagefter, jeg ved, det var i mors ånd; hun kunne slet ikke 
tænke sig, det ikke skulle være, og det tager man efter i sådan en situation«, 
sagde Erna. Hun kan ikke lide, man sidder og snakker utvunget lige efter en 
begravelse.

Erna ville ikke se sin mor mere. Hun havde et ubehageligt minde fra sin 
fars død og begravelse. Efter et par dage var han virkelig kommet til at se 
død ud, og det billede af ham sad stadigvæk i hendes erindring. Det ville 
Erna ikke opleve med sin mor. Så bedemanden ordnede alt med at lægge 
Astrid i kisten og køre denne til kirkegårdskapellet. Med sig i kisten fik hun 
vielsesringene og røde roser fra en svigerinde.

Erna syntes, hun skulle se nobel ud til begravelsen, så hun købte en sort 
dragt og sorte støvler. »Det var igen, det var mors ånd, der hvilede over 
mig«, fortalte hun.

Begravelsen var sat til kl. 13.30. Der var ca. 100, og Erna var glad for, at 
der var kommet flere af naboerne hjemme fra Vestermarken. Blomster og 
kranse lå ikke i nogen bestemt orden, dog lå kransen med bånd fra Erna, 
Jens og hans kone øverst ved kisten.

Ude ved graven havde Erna fået præsten til at takke på familiens vegne 
og indbyde til kaffen. Der kom 80 i forsamlingshuset. Et par af gæsterne var 
oppe og sige nogle pæne ting, og de sang nogle salmer. Jens takkede til 
slut.

Jens, hans kone og Erna var hjemme hos hende igen ved 16.30 tiden. Her
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spiste de noget let til aften. Først dagen efter gik Erna på kirkegården for at 
se blomsterne. Kirkegårdsgartneren vedligeholder gravstedet. Erna kom
mer der ikke så tit, men hun kunne dog ikke drømme om, at pladsen ikke 
skulle være der og se pæn ud.

I den afdødes ånd
I sin beretning fortalte Erna en del om både forældrenes ungdom og hendes 
egen, samt om hendes arbejde. Hun brugte megen tid på moderens syge- og 
dødsleje, som i den periode havde taget al hendes tid. Trods hendes mang
lende lyst og evner til at passe en syg person, havde hun søgt at være hos mo
deren så meget, som det overhovedet havde været hende muligt. For at kun
ne gøre det sidste med begravelsen så godt som muligt, følte Erna, at den 
burde arrangeres i moderens ånd, d.v.s sådan som Astrid selv ville have 
gjort det, som om hun var vært for sidste gang. Erna er ikke på nogen måder 
religiøs selv, men hun respekterede moderens indremissionske holdninger.

Erna var tilfreds med, hvorledes »forløbet« var foregået. Hun erindrede 
faderens begravelse som foregået på samme måde. Der var ikke kommet 
nye skikke til, og der var heller ikke ændret nogle. Erna havde dog efter be
gravelsen sat takkeannonce i to aviser; hun havde simpelthen ikke adresser
ne på alle dem, der havde sendt blomster, så hun kunne ikke sende takke
kort ud.

Erna havde ikke været glad for sygehusets holdning til, at moderen skulle 
ligge hjemme, og hun syntes også, de havde haft travlt omkring, da moderen 
døde og blev gjort i stand. Erna blev bedt om at gå ud af stuen, ikke om at 
blive der og hjælpe til. Men på den anden side følte hun sig tryg ved syste
met og det professionelle. Hun overlod alt til bedemanden, men følte dog, 
at der blev noget personligt tilbage, når det blev i moderens ånd.

Ritualer eller traditioner?
De tre omtalte »forløb« kan tages som generelle eksempler på, hvorledes 
adfærd og skikke blev beskrevet i de andre 21 interview. På trods af meget 
forskellige baggrunde i opvækst, alder og erhverv, i sociale, økonomiske og 
kulturelle forhold kom begravelserne til at foregå ret ens. De indeholder alle 
den samme struktur, som synes at være uafhængig af, om begravelsen fo
regår i Nordjylland, i et parcelhuskvarter eller i København. Der er ikke 
meget forskel på de forskellige gøremål.

Ved at lade de efterladte fortælle deres og afdødes livshistorie viste det 
sig, at biografierne især handlede om sygdomsforløbet og om, hvorledes 
døden indtrådte. Det var også her, de havde brugt alle deres kræfter. Det af-
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spejler, at al energien bruges til at kæmpe imod dødens indtræden i et forsøg 
på at standse den. Når døden så har vundet, og der ikke er mere at gøre, 
opstår kaos’et - en forvirring over ikke at kunne magte alting. De mange 
gøremål den første dag og travlheden med at arrangere alt omkring begra
velsen på én dag er med til at bringe orden i kaos’et. De professionelle 
hjælper til med, at dette kan ske hurtigt. De træder til og vejleder hver især 
ud fra deres profession om, hvorledes de efterladte kan forholde sig.

Personale på sygehuse og plejehjem beder de efterladte om at få fat i en 
bedemand. For dem drejer det sig om at komme af med liget, og få det over
ført til et kapel. De kan dog også være med til at skabe nye traditioner eller 
genoplive gamle, når de på stuen tænder stearinlys og sætter blomster ved 
den døde eller lægger en salmebog frem. Mange bruger også at lægge en 
blomst eller en buket på sengen lige efter dødens indtrædelse.

Tidligere var man mere forberedt på dødens komme og accepterede, at 
det ikke stod i menneskers magt at forlænge livet. Mange steder havde man 
ligtøjet, eventuelt også ligkisten, parat, fra man blev gift. Det var mest al
mindeligt at dø i hjemmet. Derfor var de fleste også kendt med traditioner 
og gøremål omkring, hvorledes man skulle forholde sig ved dødsfald og be
gravelse. Alt lå i faste rammer, der var ingen anledning til at blive for
virret.

Modsat i dag, hvor det er almindeligt udbredt ikke at tale om døden, 
mens man er i live. Knap halvdelen af de interviewede havde dog talt med 
afdøde om, hvorledes de ville begraves, men det var som regel sket for man
ge år siden. Når døden nærmer sig, er der meget få, der vil tale om deres 
egen begravelse. Spørgsmålet om det skal være ligbrænding eller jordfæstel
se afhænger af, om man kan lide »hullet« eller ej - om man kan forlige sig 
med, at der ikke er noget tilbage ved ligbrænding eller foretrækker »orme
ne«. Begravelsesformen er meget følelsesbetonet.

Cirka halvdelen af de interviewede havde henvendt sig til præsten først 
og derefter til bedemanden. Det beroede mest på, hvem de bedst kendte. 
Alle uden undtagelse var glade for samtalen med præsten, og alle syntes, at 
begravelsestalen var personlig, hvis de overhovedet kunne huske noget der
fra. Ifølge samtaler med præster viser det sig, at de lægger stor vægt på disse 
samtaler og bruger megen tid på arbejdet omkring begravelser (9). Vejled
ningen gælder også valg af salmer. En undersøgelse over hvilke salmer, der 
synges til begravelser, viser, at det næsten altid er de samme, der foretræk
kes (10). Selvom de efterladte har en fornemmelse af, at de selv bestemmer, 
så vælges der forbavsende ens over hele landet.

Samtalen med bedemanden var helt anderledes. Den var kold, forret
ningsmæssig og meget professionel, syntes de fleste. En del var utilfredse 
med regningerne, og andre syntes bedemanden havde været for emsig. Det
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En kastet grav parat til at kisten sættes ned. Tanken, om man kan lide »hul
let« og »ormene«, er hos mange afgørende for hvilken begravelsesform, de 
vælger.

professionelle tiltalte dog. Man er vant til, at sagerne ordnes efter bestemte 
regler.

Der var kun to, som selv var med til at give den afdøde ligtøjet på. Et ar
bejde, som tidligere blev varetaget af nabokoner. Dette måske lidt ubehage
lige arbejde overlades i dag til bedemanden. 11 af de interviewede havde 
dog leveret både ligtøj og lagner til kisteilægningen. Yderligere seks havde 
alene leveret ligtøj og købt bedemandens lagner.

Det eneste punkt, hvor der egentlig forekom variationer, var, når kisten 
skulle fra sygehusets eller plejehjemmets kapel til kirkens. Her ønskede nog
le, at der enten skulle være udsyngning som i gamle dag, eller de overværede 
blot, at låget blev skruet på. Det æstetiske og følelser afgjorde beslutningen. 
De fleste ville ikke opleve et ubehageligt syn, hvis den dødes udseende skul
le have forandret sig i løbet af et par dage. De ville ikke rippe op i følel
serne.

Det æstetiske spiller en stor rolle. Det ubehagelige fravælges og skubbes 
til side. Mange vil ikke konfronteres med kisten og den døde, førend kisten 
står smukt pyntet i kirken. Døden og begravelsen forskønnes ved hjælp af 
blomster, ofte i store mængder. Det er også dette billede, der fastholdes, når 
det kun er graven og blomsterne, som fotograferes.
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Vejledende pjecer om død og begravelse, som nogle institutioner uddeler til 
de efterladte. Sådanne er med til at professionalisere døden.

I dag giver gravstedets udformning muligheder for diskussion og valg. 
Tidligere var det fastlagt, især på landet, at det skulle være en jordfæstelse, 
og ofte var der i forvejen et familiegravsted, som kunne benyttes. I dag kan 
vedligeholdelsen være et problem. Gamle forældre ønsker ikke, at børnene 
skal have noget besvær med at holde deres gravsted. Ofte bor de heller ikke i 
nærheden af kirkegården. Derfor foretrækker mange det nye med et urne
gravsted i en græsplæne, hvor der blot ligger en sten henover med afdødes 
data. Nogle vil gerne have et gravsted, hvor de kan komme og lægge en 
blomst og mindes, andre mindes bedre ved et billede hjemme i stuen.

Traditionen med socialt samvær omkring en begravelse er dog uforan
dret, men formerne har ændret sig. Alle interviewede havde begravelseskaf
fe. Den kunne være stor og afholdes i forsamlingshuset eller på restaurent, 
eller være lille og foregå i hjemmet. Samværet efter begravelsen indgår i 
rækken af gøremål, der er med til at bringe de efterladte over i deres nye si
tuation. Gøremålene er så ensrettede og fælles for en stor del af den danske 
befolkning, at de kan benævnes som ritualer - ikke traditioner. Disse har 
hjemme i et forståelsesunivers, hvor man er fortrolig med gøremålene og 
kender dem på forhånd. Begravelseshøjtideligheden i kirken eller kapellet 
formes ligeledes som en række ritualer, hvor folkekirkens og præsternes be
gravelsesliturgi tilbyder en ramme, inden for hvilken de efterladte kan 
lægge deres egen opfattelse af begravelseshandlingen (11).
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Dødens professionalisering
Ensartetheden af, hvad der vægtedes i de forskellige livsforløb, og hvorledes 
»forløbene« kom til at foregå, afspejler et samfund, der gerne vil give ind
tryk af, at den enkelte bestemmer over sine handlinger. Forløbet bliver dog i 
høj grad reguleret af de professionelle. Denne ordning befinder mange sig 
godt med, det er de vant til i andre sammenhænge. Når begravelsen og min
desammenkomsten arrangeres i den afdødes ånd, giver det dog en fornem
melse af, at handlingerne personliggøres.

»Systemet« - det offentlige - sætter nogle grænser for, hvad de efterladte 
finder på at foretage sig, og bedemanden har overtaget de funktioner, som 
tidligere udførtes i hjemmene. Det gamle nabonetværk er dog i mange 
tilfælde blevet afløst af et familienetværk, der kan trækkes på, når det bliver 
nødvendigt med omsorg og hjælp.

»Systemet« er blevet til en støtte og hjælp for mange, der lader sig vejlede 
i, hvad den almindelige norm er for en begravelse, og derefter følger den. 
Det gør det lettere umiddelbart at komme igennem processen omkring 
dødsfald og begravelse, og på denne måde kommer næsten alle til at bruge 
de samme ritualer. Der kræves en enorm indsats og kreativitet til at iscene
sætte en anden form for begravelse end den almindeligt brugte. Når det hele 
er overstået, kan de efterladte til gengæld sidde tilbage med sorgen, som de 
ikke nåede at få bearbejdet, den blev gemt under alle blomsterne.

Noter:
1 Artiklen er baseret på en undersøgelse foretaget for Landsforeningen af Menighedsrådsmed
lemmer om begravelsespraksis i 1992. Den var del af et større projekt med deltagelse af: mu
seumsinspektør, etnolog Birgitte Kragh: »Begravelsesskikke og kirkegårde i Danmark gennem 
200 år«; sociolog Steen Rasmussen: »Begravelsesformer på land og i by i dag - takster, udbre
delse og holdninger; lektor, cand.theol. Jesper Stange: »Begravelsespraksis set fra præsternes 
side« og etnolog Kirsten Rykind-Eriksen: »Begravelsespraksis set fra de efterladtes side«. Bi
dragene er samlet i bogen »Livshjælp«, 1993. 2 I Nord Nytt 37,1989: Beatriz Borda: »Mel- 
lan medvetande og text«, Lena og Thomas Gerholm: »Om inte kultur fanns, så skulle man be
hove uppfinna den« og Mats Lindqvist: Att betrakta eller förändra världen«. Samme 
problematik behandler Martine Burgos i »En fortælling i støbeskeen«, Kontext 52, 1988. 
3 Christian Richette: »Levnadsberättclsen - någrc metodologiska antcckningar«, Nord 
Nytt 52, 1993. 4 Christine E.Swane: »Ser vi de ældres ressourcer?«, Nord Nytt 49, 1992.
5 Billy Ehn/Orvar Lofgren: »Kulturanalys«, Stockholm 1986, s.69ff. 6 J.S.Møller: »Fe
ster og højtider i gamle Dage«, Holbæk 1929, kap.III Død og Begravelse, samt tilsvarende fol
kelivsskildringer. 7 Undersøgelsen bestod af 24 interviews. Aldersmæssigt fordelte de 
døde sig med: 8 fra 80-95 år, 3 fra 70-80, 4 fra 60-70, 4 fra 50-60, 2 fra 50-40, 1 på 19 år og 2 
nyfødte. Heraf 13 kvinder og 11 mænd. Erhvervsmæssigt med: 7 landbrugere/fiskere, 3 
selvstændige, 2 håndværkere, 3 funktionærer, 1 sygehjælper, 1 lærerinde, 4 arbejdere og de 3 
unge. Geografisk med: 1) et landsogn i Vendsyssel, 2) et sogn på Sydøstsjælland med blanding 
af land og fiskerby, 3) en by nordvest for København, X-lev, med store parcelhuskvarterer byg
get i 1960-70’erne, 4) en gammel købstad i Jylland, 5) et sogn på brokvartererne i København. 
8 Birgitte Kragh: »Man skal lære at dø, så længe man lever«, i »Livshjælp«, 1993, s.l52ff.
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9 Jesper Stange: »Begravelseshandlingens forpufning«, i »Livshjælp«, 1993, s.lllff. Og Kir
sten Rykind-Eriksens interviews med tre præster i 1993. 10 Center for kunst og kristendom, 
Teologisk Fakultet ved Københavns Universitet, har i 1991 foretaget en registrering af salme
valget ved begravelser og bisættelser på baggrund af oplysninger fra 150 sognepræster fordelt 
over hele landet, repræsenterende 13 provstier. 11 Cecilie Rubow: »At sige ordentligt far
vel«. En feltrapport om begravelser i Danmark, Afdeling for etnografi og socialantropologi, 
Moesgaard 1993.

Summary
On deaths and funerals in Denmark 1992
When presentday Danes face bereavement they are at the same time facing a growing aliena
tion vis-å-vis death and funeral. What may be termed »the private death« has become invi
sible. Patients with cardiac arrest and deceased persons are absorbed by »the system« imme
diately - they are taken to the hospital, and old people mostly die in nursing homes.

A survey of Danish funeral practices in 1992, commissioned by The National Association of 
Parish Councillors (Landsforeningen af menighedsrådsmedlemmer), forms the basis for this 
article. The survey consists of 24 interviews from five different types of parishes in Den
mark.

Despite widely different backgrounds with respect to age, education, occupation, socio
economic standing and cultural preferences, all of the funerals were remarkably similar. The 
informants spent a major portion of the allotted time describing the illness preceding death it
self and the hour of death. This reflects the fact that almost all energy was spent fighting death 
in a vain attempt to prevent it from happening. Once it has prevailed chaos ensues - the confu
sion of powerlessness sets in. The practical arrangements surrounding the funeral therefore 
provide the bereaved with a welcome opportunity to bring some kind of order into chaos. Ap
proximately half of them consulted the minister first and subsequently the undertaker, depen
dent on who they knew the best. These two figures have a significant influence on the structure 
of the funerals. Even though the families believe they are the ones making the decision, the 
choices are remarkably similar throughout the country. Many appreciate the professional 
touch as they are accustomed to a life organized by fixed rules.

The choice of form for the funeral is an emotional one. The decision between burial or cre
mation appears to hinge on the level of personal terror at the thought of »the hole in the 
ground« and the ensuing biological process of decomposition.

Aesthetics are of the outmost importance and emotions are spared. Most choose not to see 
the deceased again after the final parting. They wish to be spared an unpleasant sight and will 
normally not see the coffin before it is placed in the church or chapel beautifully decorated. 
The departure and the funeral are embellished by large amounts of flowers. This is also the 
image recorded for posterity when the grave and most of the funeral flowers are photographed.

Everyone had organized some form of coffee table following the funeral. This social gather
ing is one in a series of acts or rites meant to bring the bereaved through the passage to a new 
life situation.

»The system« has set limits for what the bereaved are allowed to handle themselves, and un
dertakers have now assumed functions that were previously carried out in the home. A number 
of old traditions have disappeared. Former neighbourliness has changed to a modern family 
network when care and help is called for.

»The system« has become the basic mainstay for many who accept the prescribed norms of 
funeral and follow the set pattern. When the funeral services are over the bereaved are left to 
carry their grief. It was never visibly intruding but remained carefully concealed beneath the 
flowers.
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Heksens blod

Af Heidi Pfeffer

Engang i slutningen af forrige århundrede fortalte Kirsten Jørgensdatter i 
Heager følgende:

»I Nørre Bork var en Kone, der havde Ord for at kunne hegse. En Nabo
kone til hende blev saa grov syg og kunde ikke en Gang trække i hendes 
egne Klæder. Saa kom de i Tanker om at søge Raad oppe i Give. De kjørte 
hende i Sengeklæder derop, men hun sad i Agestolen hjem, saa dygtig var 
hun bleven. Manden der sagde til hende: »Naar du kommer nu hjem, saa 
vil der komme en og høre til, hvordan du har det. Saa skal din Mand staa i 
Skjul bag Døren og give hende én ind i Næse og Mund, saa den kan kom
me til at bløde. Hun vil da samle hendes Forklæde op, for at Blodet kan 
dryppe i det, men det maa ikke ske, han skal rive det fra hende.« Den 
Kone, der kunde hegse, hun kom ogsaa strags, da de var kommen hjem og 
vilde høre til det. Hun fik saa én paa Næsen og vilde samle Forklædet op, 
som den kloge Mand havde sagt, men det fik hun ikke Lov til. Nok er det, 
Konen kom sig...« (Kristensen 1936, VI, nr. 731).

Kirsten Jørgensdatters fortælling er ikke enestående, men falder inden for 
en sagntradition, der handler om hekses »forheksning« af mennesker og 
dyr. De sagn, der her skal omtales stammer næsten alle fra folkemindesam
leren Evald Tang Kristensen samlinger af danske sagn (1).

Når folk mente de var ramt af en forheksning og havde lidt under den i 
længere tid, opsøgte de gerne en klog mand eller kone. Denne person gav så 
et råd om, hvorledes man skulle håndtere og bryde trolddommen.

De kloge folk fungerede som heksenes modstandere. Deres opgave var at 
skaffe det tilbage, som heksen havde frataget sit offer. Det kunne være hans 
eller hendes egen, dyrenes eller familiens førlighed eller »lykke«. Havde 
man for eksempel uheld med produktionen af sit smør, kunne det være for
di en heks havde stjålet gårdens smørlykke, så hun selv fik det gode 
smør.

De kloge folk havde især tre råd at give folk, der var plaget af hekserier: 
Enten skulle man slå den første person der kom, til blods uden hensyntagen 
til om det var nogen man kendte eller sågar et familiemedlem, eller man
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»Naar du kom
mer hjem, saa 
vil der komme 
en og høre til, 
hvordan du har 
det. Saa skal din 
mand staa i 
skjul bag døren 
og give hende én 
ind i næse og 
mund, saa den 
kan komme til 
at bløde.« Teg
ning: Katrine 
Chang.

skulle tage gløder og kaste op under tøjet på heksens ryg eller smide det lige i 
ansigtet på heksen. Endelig kunne man give heksen et ordentligt rap af pi
sken. Rådene kunne også være mindre voldelige. Sommetider mente man, 
at det var nok hvis heksen blev forhindret i at se og røre offeret.

Der er ikke nogle forskelle på rådene mod hekserier fra den kloge mand 
og den kloge kone. Derimod er der en klar overvægt af kvinder, som over
faldes i sagnene. Af de 43 sagn, der udgør materialet er der i 35 tilfælde 
oplysninger om hvem der overfaldes, nemlig kvinder i 33 sagn og mænd i 2. 
Dette svarer til oplysninger vedrørende 1500- og 1600-tallet. I de 83 trold
domssager Kim Tørnsø har undersøgt er 74 af de anklagede kvinder, 8 
mænd og 1 uoplyst, medens Merete Birkelund oplyser, at i hendes materiale 
er 88 % af de anklagede kvinder og 12 % mænd (Tørnsøe 1986, Birkelund 
1983). Begge forfattere arbejder med historiske kilder, men tendensen har 
tilsyneladende holdt sig til det 19. århundrede, hvor de her behandlede sagn 
er fortalt og indsamlet (2).
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Den forheksede
Før man kunne udpege en person som heks, var det af stor vigtighed, at der 
i lokalsamfundet havde fundet begivenheder sted, som kunne forklares 
med forheksning.

Den hyppigste årsag til anklager om forheksning var syge dyr på gården, 
oftest var det kreaturerne, der var syge, men det kunne også være får eller 
heste. Mistanken om at dyrene var forheksede, kunne opstå, hvis en kone i 
byen gik ind i stalden uden et acceptabelt ærinde. Her kunne hun så finde 
på at gå og stryge alle kreaturene over ryggen, eller man fandt, efter hun var 
gået, små pakker med hår og negle i dyrenes krybber:

»Per Andersens kone var også slem til at forgjøre kreaturer, så en 
gårdmand, der boede ved siden af hende, havde uheld med dem til en
hver tid. Enten døde de, eller de vilde ikke trives, for hun gik altid og 
strøg på dem, og det var både når de stod i stalden, og når de var på mar
ken. Det kunde de ikke få hende til at lade være, indtil en dag, da manden 
stod i gården og spændte sine heste for. Så kom hun igjen og begyndte at 
stryge den sorte hest fra ende til anden. Men da gav manden hende et dyg
tigt rap af pisken. Så blev hun vred og kom ikke der mere. Fra den dag 
kunde manden kjende, at han fik mere held med sine kreaturer« (Kri
stensen 1900, VI, 1, nr. 1405).

I en del sagn var det mænd, der blev forheksede. Når det var tilfældet havde 
manden gerne ligget syg i flere år, uden at man kunne finde nogen årsag, og 
det var først når man rådførte sig med en klog mand eller kone, at man 
fandt frem til at han var forhekset.

I et sagn fortælles det, at en kone havde det største besvær med at holde 
den formodede heks udenfor huset. Hun luskede hele tiden rundt for at 
trænge indenfor og derved ødelægge effekten af den kloge kones råd. På an
dendagen så heksen sit snit til at komme ind til manden:

»Lismette kom ind og gik straks hen til sengen, hvor den syge lå. Derpå 
udstødte hun en skoggerlatter, da hun gik forbi den fortvivlede kone. 
Manden lå syg i længere tid og døde endelig under store lidelser. Havde 
konen endda taget en ting og slået heksen til blods med, da havde hekse
riet straks tabt sin virkning« (Kristensen 1900, VI, 1, nr. 901).

Sådan fortalte Lovise Hansen fra Hurup. Men også kvinder kunne forhek
ses. Her udøvedes trolddommen på en anden måde, idet heksen opsøgte 
kvinden og gav hende en forhekset ting, for eksempel et æble, hvorefter hun 
blev syg.
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I mange tilfælde var man i lokalsamfundet meget bevidst om hvem, der 
var en heks og kendte til trolddom, og folk nærede derfor ikke nogen som 
helst tvivl om, hvem skylden for ulykkerne skulle tillægges. Kendte man 
heksen var det som regel en gammel fattig kone, der tiggede mælk og mad. 
Det kunne også være en nabokone eller en hel familie:

»Hos vor nabo i kroen var alting forgjort. Når Maren Håning så kom der 
og skulde til at kurere på de kreaturer, skulde hun altid have noget fra et 
fremmed sted, enten salt eller en uldnål, eller brød, og det skulde enten 
stjæles eller tigges, men ikke kjøbes. Så kom de altid ned til mine forældre 
og vilde have det, for i nabogården for østen var de hekse, der kunde det 
ikke gå an at få noget. I den gård havde de en tumling, og da de mænd nu 
havde ager om ager, listede kromanden sig en dag til nede i lavningen, de 
kaldte dalen, at rende på den her tumling og give ham én i næse og mund, 
så blodet sprøjter ud af ham. Det arme sølle spøgelse blev så forskrækket 
og turde ikke tage igjen, men kom rendende ind til mine forældre og græd. 
Det var ellers et sølle skikkeligt skind, og min moder vaskede ham ren, og 
min fader trøstede ham og fulgte ham hjem. Forældrene var bedrøvede 
over den behandling, men der kom ikke mere ud af den ting« (Kristensen 
1900, VI, 1, nr. 1371).

Beretningen er et godt eksempel på, hvorledes en hel familie blev betragtet 
som hekse af en overtroisk kromand, på grund af et sygt barn. På trods af at 
han betragtede hele familien som hekse, er det værd at bemærke, at det var 
tumlingen, som han tilsyneladende tillagde hekseevner og slog til blods.

I de tilfælde, hvor man var uvidende om hvem skadevolderen var, kunne 
den kloge mand eller kones råd afsløre heksen. Når man kom hjem, skulle 
man slå den første person til blods, der kom og ville besøge gården, eller ka
ste gloende ild på hende. Det var aldrig den kloge mand eller kone selv, der 
udøvede volden, men pårørende eller på anden måde implicerede, der fulg
te deres råd.

Det er også værd at lægge mærke til, at det altid var en kvinde, der kom 
tilstede og blev skadet, selvom den kloge mand eller kone ikke udtalte sig 
om heksens køn. En forklaring på dette kan være, at det oftest var kvinder
ne, der havde kontakt med naboerne i løbet af en arbejdsdag, da mandens 
arbejde hovedsageligt foregik udenfor gårdens område, for eksempel på 
markerne.

Den ukendte heks befandt sig tættere på de implicerede personer, end 
den kendte heks, der ofte bevægede sig i periferien af landsbysamfundet. 
Var heksen ikke kendt, viste det sig ofte at være en nabokone, en ung enke 
eller bare en kone. I hvertfald en person, der ikke havde givet nogen anled
ning til mistanke om hekseri før.
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Volden
I sagnene er der en klar overvægt af mænd, som overfaldt og slog heksene til 
blods, mens kvinderne var mere tilbageholdende. Dette mønster passer ind 
i de samfundsnormer, der var gældende i forrige århundrede: manden var 
den aktive og udfarende, der forventedes at give udtryk for aggressioner 
gennem handlinger, som for eksempel at slå en heks; kvinden var den passi
ve og stille, der nok i højere grad kunne forventes at benytte sig af verbale 
aggressioner. Det må derfor anses for sandsynligt, at der både fra heksens og 
de skadelidtes side har været verbale aggressioner imellem dem længe, før 
de skadelidte tolkede en aktuel ulykke som noget ikke-naturligt og søgte råd 
om modtrolddommen.

De voldelige sagn blev især fortalt af mænd. Også her passer fortællernes 
køn fint med mandens mere udfarende rolle i samfundet.

Det var oftest den mand, der var ramt af forheksningen, som selv udøve
de volden. Hvad enten det var hans kreaturer, får, smørlykke eller kone der 
var målet for en forheksning, var det ham, der tog affære. Var det en kvinde, 
der overfaldt en heks, var det ofte fordi, det var hende selv eller hendes 
mand, der var offeret. Var manden forhekset, kunne han også påregne at få 
hjælp af naboer eller karlen på gården, som det var tilfældet i dette sagn, 
hvor karlen opdagede, at nabokonen gemte en voksdukke, der forestillede 
hans husbond, på kirkegården. Karlen blev til sidst så træt af nabokonens 
falske beklagelser over mandens sygdom, at han tog affære:

»Karlen kommer så ind og hører, hvordan hun står og beklager ham. Så 
siger han: »Men véd I ingen råd?«- »Å«, siger hun »nej, dersom a vidste 
noget råd, så véd Vorherre, a vilde gjøre, hvad a kunde.« - »Jo«; siger 
han, »I véd nok råd, I skal kurere manden«. Men hun gjorde mange 
bønner og forsikrede, at hun ikke kunde. »Hvis I ikke kurerer ham, så lev
ner a ikke liv i Jer!« råber han. Hun troede, han var gal, men han slog ned 
for gevalt på hende, te både blod og skidt fløj af hende, og så siger han til 
konen i gården, at hun skal sætte et ordentligt bål ild på, og det skulle 
være straks. Det gjorde hun også, og så måtte den fremmede kone dandse 
forved ham for kjæppen op på kirkegården og tage dukken og gå forved 
ham hjem og putte den i ilden og brænde den. Fra den dag afkom man
den sig daglig, og om foråret kunde han følge hans plov og var en frisk 
mand siden.« (Kristensen 1900, VI, 1, nr. 908).

Blodets betydning
Indgroede forestillinger og ordsprog præger før som nu vores holdninger til 
blod. En vred mands blod »koger«, en familie kan trænge til at få tilført
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»nyt« blod og man kan foretage en handling med »koldt« blod. Unge men
nesker kan være »varmblodede«, din familie er dit »kød og blod«, man kan 
være »blodbrødre« og heksene underskrev deres pagt med djævlen med 
blod.

Fælles for disse forestillinger er tanken om at blodet er noget særligt kraft- 
fyldt. Allerede antikkens filosoffer betragtede blodet som bæreren af livs
kraften og sjælen. Man kunne iagttage hvordan livskraften ebbede ud, når 
et dyr eller menneske forblødte. Derfor har man mange steder i verden 
brugt at drikke et nedlagt eller slagtet dyrs blod, for at erhverve dyrets 
kræfter og egenskaber.

I antikken mente man, at der var fire elementer, nemlig vand, luft, ild og 
jord, som alle er evige og konstante. Ligesom de 4 elementer mente man 
også, at der var 4 kardinal væsker i legemet: blod, slim, gul og sort galde. 
Sygdomme opstod hvis balancen mellem væskerne blev forskubbet.

Det er altså både en repræsentant fra grundvæskerne og fra grundelemen
terne, der optræder i troen om heksens blod. Det kunne derfor tænkes, at 
troen på blodets kraft byggede på en ældre lære, hvoraf der endnu var rester 
tilbage.

Blodet besad ikke bare gode egenskaber, men kunne også betragtes som 
ondt eller dårligt blod. I nyere tid har man forsøgt at uskadeliggøre det ved 
at årelade patienten og derved fjerne det dårlige blod. I den forbindelse blev 
næseblod betragtet som en naturlig og nyttig blødning. Det var kroppens 
egen måde at skille sig af med det skadelige blod - naturens egen årelad
ning.

Det var ikke bare i Danmark, at forestillingerne om blodets kraft var ud
bredt. I. Reichborn-Kjennerud skriver, at blodet i nyere norsk folketro har 
været betragtet som en magtfuld væske. Han fortæller, at menneskeblodet i 
gammel tid havde en antidæmonisk magt, som kunne bryde trolddom. For 
eksempel kunne maren og varulven blive til mennesker igen, hvis de blev 
slået til blods. Troldkvinderne mistede deres magt, hvis de blev slået i ansig
tet så blodet flød, men de klarede sig, hvis de kunne forhindre at blodet nå
ede jorden (Reichborn-Kjennerud 1944). Norge adskiller sig fra andre lande 
ved at man skal slå heksen med en træsko, og helst den venstre, der er den 
kolde, forkerte side af mennesket (jævnfør kinesernes yin):

»Finder man Tuss-Lort, som ikke er så sjælden at se, skal man tage 9 slags 
Ris og pidske den med, og saa vil man derved mane Troldkjærringen til 
sig. Hun kommer da ofte så »skummen« staar i Skoene hendes. - Træffer 
man hende saaledes, skal man trække af sig (den venstre?) Skoen og slaa 
hende i Munden, saa Blodet kommer ud. Hun mister derved sin Magt« 
(Alver 1971, 166).

90



»De slog hende med knyttede hænder i ansigtet, hvorpå den ene strøg hendes 
tørklæde bort og begge gav sig på den voldsomste måde til at slide store hånd
fulde hår af hendes hoved.« Tegning: Katrine Chang.

Sagn typen er også kendt i Sverige, hvor Carl-Herman Tillhagen her sidestil
ler den kloge mand/kvinde og den trolddomskyndige, da han omtaler begge 
grupper indenfor en opremsning af denne sagntype: »Hur farlig den kloke 
än kunde vara, visste man medel att beröva honom formågan att utöva sin 
makt eller att göra den om intet. Over hela vårt land gälder regeln, att slog 
man till den kloke, så att bioden rann, så var hans makt brüten« (Tillhagen 
1962).

Samme sagntype har været kendt i Tyskland, hvor Wilhelm Mannhardt i 
sin bog »Die praktischen Folgen des Aberglaubens« fra 1878 skriver, at på 
baggrund af en stærk mistanke om hekseri blev den mistænkte person gre
bet og slået så længe, at hendes blod begyndte at flyde, dette blev derpå givet 
til den syge eller han blev vasket med det; eller hun blev slået indtil hun 
lovede at ophæve trolddommen (Strack 1900).
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I Gustav Henningsens omtale af heksesager efter år 1700 fremgår det, at 
man tit opsøgte den mistænkte og slog og mishandlede hende, oftest ved at 
slå hendes ansigt til blods. Dette blev gjort for at straffe hende:

»1855, den 28. juni, blev en fattig enke i Vendsyssel overfaldet af to 
mænd, da hun var på vej hjem fra en mose, hvor hun havde skåret tørv 
hele dagen. De slog hende: »med knyttede hænder i ansigtet, hvorpå den 
ene strøg hendes tørklæde bort og begge gav sig på den voldsomste måde 
til at slide store håndfulde hår af hendes hoved. Omsider da de havde 
endt deres mishandling og den gamle kone vedblev jamrende at udråbe: 
»Hvorfor behandler I mig således? Hvad har jeg gjort jer?«, svarede den 
ene: »Det har du fået for, hvad du har gjort ved min kone og min pige«« 
(Henningsen 1975).

At slå til blods er altså ikke bare et overleveret sagnmotiv. Det har sin oprin
delse i virkelige begivenheder. Det er derfor nærliggende at antage, at der i 
dele af det her omtalte sagnmateriale skjuler sig begivenheder, som virkelig 
har fundet sted, og at troen på en effektiv modtrolddom bestod i at slå hek
sen til blods, der stadig var udbredt i 1800-tallet, har lange historiske 
rødder.

Fandens pølse
Der skal her omtales yderligere to sagn, der adskiller sig noget fra det øvrige 
materiale. I det første fortælles der om hvorledes en »slem« kælling i byen 
havde haft en blodstyrtning kort inden hun skulle dø, hvortil smeden kom
menterede: »Det var endda slemt blodet gik af hende, for nu får Fanden in
gen pølse« (Kristensen 1900, VI,1, nr. 1437). Sagnet er meget indforstået, da 
meddeleren ikke fandt det nødvendigt at oplyse om den udbredte tro på, at 
en heks ikke kunne dø, før der blev sat ild ind under hendes seng. Oplysnin
gen om »Fandens pølse« er i forbindelse med dette materiale bemærkel
sesværdig, men måske hentyder den til den samme tro som gjorde sig 
gældende, når man slog en heks til blods: Blodet spillede en rolle for hek
sens forbindelse med Fanden. Det var så kraftfuldt, at heksen kunne uska
deliggøres ved at miste lidt af det blod, der tilsyneladende var bestemt for 
Fanden efter hendes død.

I det andet eksempel havde den kloge mand givet det råd til en trold
domsramt familie, hvor moderen var syg, at de ikke måtte give »noget hen« 
i tre dage. Dette gjorde de alligevel, idet naboen blev budt på kaffe, da den 
syge moder ikke mente, at det kunne skade noget. Derefter forværredes 
hendes tilstand og den kloge mand blev atter opsøgt. Han kunne oplyse, at 
det var kl. 2 om eftermiddagen, de havde brudt hans råd, for da var hans

92 



næse begyndt at bløde. Han var derfor nu ude af stand til at gøre noget ved 
det (Kristensen 1936, VI, nr. 646).

Her var det ikke heksen men den kloge mand, der begyndte at bløde fra 
næsen. En forklaring på sagnet kan være, at den kloge mand havde tabt 
kampen mod heksen, og selv ramtes af den straf, han havde tiltænkt hende. 
Det fremgår ikke af sagnet om det var naboen, der var en heks, men det må 
antages ud fra de øvrige optegnelser om, hvorledes heksen forsøgte at kom
me til den syge og derved bryde den kloge mands modtrolddom.

Blodet rammer jorden
Det spiller en afgørende rolle, at blodet kom til at dryppe på jorden efter at 
heksen var slået. Dette forklares i sagnene med, at ellers var hendes magt 
ikke brudt:

»Da hun nu kom, sad æ Lille-Mand og hans Kone og fik deres Davre, og 
saa springer han hen, lige idet hun triner ind ad Døren, og giver hende en 
ind i Næse og Mund, og hun jager Forklædet op for Ansigtet for at tørre 
Blodet af, men han griber i det og siger: »Nej, hold, lad os faa det paa Jor
den.« Hun rendte jo saa hjem ad og blev gal i Hovedet« (Kristensen 1936, 
VI, nr. 730).

Det har været meget vanskeligt at opspore en forklaring på, hvorfor det var 
så vigtigt, at blodet ramte jorden. Tilsyneladende har forskerne stillet sig til
fredse med forklaringen om den brudte magt, og ikke gået nærmere ind på 
hvorfor.

Det eneste forsøg på en forklaring på jordens betydning i forbindelse med 
blod, er givet af Maria Leach i »Dictionary of Folklore, Mythology and Le
gend« fra 1949. Her skriver Leach, at ondskabsfulde ånder, hekse, djævle og 
varulve kunne uskadeliggøres hvis man sikrede sig en dråbe eller to af deres 
blod. Blodet fra mennesker og mange dyr måtte ikke falde på jorden, for så 
ville det gennemvæde jorden med ejerens sjæl eller ånd, således at det gjor
dejorden hvorpå det faldet til farlig jord. Man troede nemlig at ejerens sjæl 
derefter for evigt ville være dér, parat til at skade indtrængende personer.

Ud fra denne beskrivelse kan man altså vælge at opfatte blodets forbin
delse med jorden som om man gerne så jorden befængt med hekseblod, hvis 
man slap af med heksen, og så bar over med jordens farlighed bagefter.

Det vil imidlertid være muligt at tolke betydningen af blodet på jorden 
som udtryk for flere forskellige lag af folketro.

Jorden kan også opfattes som en neutralisator af blodet, som på denne 
måde bliver det naturlige, der opløser det overnaturlige. I trylleformler fra 
gammel tid er det påfaldende, hvilken forskel der er på godt og ondt blod.
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Var legemet udsat for ondsindede angreb måtte man gribe til skrappe mid
ler. I trylleformlerne synes der at være en forestilling om, at det onde skal 
manes ned i jordfaste sten, bjerge eller jorden. Ligesom genfærd uskade
liggøres ved at blive manet ned i jorden, således uskadeliggøres også hekse. 
Blodet »manes« ned i jorden. F. Ohrt skriver i »Da signed Krist«, at jorden 
fra ældgammel tid har haft to betydninger: den opsuger ondet (som rådner i 
jorden) og den styrker, ved sin evige kraft, den svage organisme (Ohrt 1927, 
362-67).

Indenfor sagntraditionen kan mange troselementer føres tilbage til antik
ken. I stil med byggeklodser har man kunnet bruge dem næsten efter for
godtbefindende, uden at brugeren altid har været klar over den oprindelige 
betydning af sine handlinger. Gustav Henningsen har udtrykt det på følgen
de måde: »Folketroens elementer udgør ikke et samlet system, tværtimod 
består den af forestillinger hidrørende fra vidt forskellige og ofte hinanden 
modsigende tankebygninger. (...) Disse modsigelser opleves dog ikke af tra
ditionsbærerne, eftersom de enkelte forestillinger og riter er knyttet til for
skellige hverdagssituationer, som sjældent aktualiseres samtidig« (Hen
ningsen 1991b, 21).

Henningsen fortæller også om, hvorledes man i konkrete danske heksesa
ger efter år 1700 har brugt vold mod heksen helt i stil med sagngruppen 
»heksens blod«, dog uden at nævne hvorvidt man tvang heksen til at lade 
blodet falde på jorden (Henningsen 1975). Dette »jordelement« har allige
vel optrådt i flere af de konkrete sager, hvor troen om blodet, der bryder 
heksens magt, tydeligt kommer til udtryk. Det at lade blodet falde på jorden 
er blot et element, der i en senere retssag eller omtale af begivenheden ingen 
vægt tillægges af myndighederne, men som for udøveren hængte nøje sam
men med hans handlinger. I sagnmaterialet kommenterede fortælleren jo 
ofte sagnet med bemærkninger som »for blodet skulle ramme jorden, ellers 
var hendes magt ikke brudt« og »havde han bare ladet blodet ramme jor
den...«

En slagsmålskultur
Kan man på grundlag af de omtalte tilfælde af vold mod hekse i Danmark 
tale om en slagsmålskultur?

Den mest udbredte forklaring på volden mod heksene er, at befolkningen 
var vant til at afgøre stridigheder ved hjælp af -Slagsmål. Axel Steensberg 
påpeger, at der var forskel på den sjællandske og jyske landbefolkning, med 
hensyn til slagsmål og brug af vold. Den sjællandske befolkning, hævder 
han, var mere vant til landsbyfællesskabet og bedre til at klare de stridighe
der, der opstod i et tæt befolket område uden at gribe til vold. Derimod var
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den jyske befolkning vant til at bo i mindre landsbyer eller i øde egne, hvor 
man var mindre øvet i at omgås folk, og til at klare problemerne i gemytlig
hed (Steensberg 1969, 24-32).

Merete Birkelund er inde på det samme i »Troldkvinden og hendes an
klagere«. Hun opremser følgende årsager til trolddomsbeskyldninger i 
1600-tallets Danmark: nabostridigheder, tiggeriafslag, vold mod »heksen« 
og ophævelsen af ens eget ansvar i en sag, som de grunde der blev mest be
nyttet, når en heks stod anklaget (Birkelund 1983, 137).

En anden forklaring på volden mod heksene, skal måske søges deri, at be
folkningen i 1800-tallet ikke længere kunne regne med retsvæsnets opbak
ning i anklagerne mod heksene. Da det er almindeligt anerkendt, at hekse
troen holdt sig helt ind i 1900-tallet, er det nærliggende at formode, at 
befolkningen kan have følt sig svigtet af retsvæsnet i sager om hekse - i 1693 
blev den sidste officielle heksebrænding foretaget på Falster. Befolkningen 
kan derfor have oplevet en pludselig afmagtsfølelse, når de nu ikke længere 
kunne sætte deres lid til retsvæsnet, men var tvunget til at øve selvtægt, hvis 
de ville befri sig fra heksen. Denne forklaring er meget sandsynlig, da det 
går som en rød tråd igennem sagnene om heksens blod, at man måtte klare 
problemerne på lokalt plan, uden myndighedernes indblanden.

Befolkningens afmagtsfølelse kan således ses som én forklaring på brugen 
af vold mod de formodede hekse.

Blodet og volden som straf
I bogen »Naturlige symboler« beskriver den engelske socialantropolog 
Mary Douglas en anden forklaring, som fungerer på et mere ubevidst plan. 
Douglas betragter et legeme som et symbol på samfundet, og mener at man 
må betragte legemets udsondringer som et samfunds svage punkter. Det 
som trænger ud fra et legeme betragtes som noget marginalt, der har over
skredet legemets grænser. Således kan man også betragte et menneske, der 
sættes eller sætter sig uden for samfundet som en marginal person, der både 
hører til og ikke hører til. Når et samfund angribes udefra skaber det solida
ritet indenfor. Når samfundet til gengæld angribes indefra af individer, 
straffes disse og strukturen bekræftes offentligt, mener Douglas.

Vælger man at straffe en heks ved at slå hende til blods må det altså be
tragtes som et forsøg på at straffe den marginale person, der indefra har an
grebet samfundet og derved genoprette orden. Straffen må ifølge Douglas 
teori blive dobbelt, da det er to marginaler der skades: heksen og blodet.

Antropologen Kirsten Hastrup er inde på det samme, idet hun opsumme
rer følgende: »Siden Foucault udgav sin »Histoire de la Folie« (1961), har
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spørgsmålet om galskabens natur og dens position i den vestlige civilisation 
været rejst i mange forskellige sammenhænge. Hans grundlæggende pointe 
er imidlertid ikke blevet anfægtet: ethvert samfund definerer til enhver tid 
sine »gale«, og udgrænser dem fra samfundet, hvis »normalitet« derved be
kræftes. De »gale« er de nærmeste »andre« i forhold til hvem vi kan se »os 
selv« i al vores socialitet. Foucaults kortlægning af de forskellige måder, 
hvorpå samfundet har behandlet sine »afvigere«, bærer også en anden poin
te: de mennesker som i én tid betragtes som »normale« bliver i en anden 
tids forståelsesramme til afvigere og må indespærres, straffes, institutiona
liseres, eller hvad man nu kan tænke sig« (Hastrup 1986, 16).

Den franske antropolog Jeanne Favret-Saada, opstiller i sin bog »Deadly 
words - witchcraft in the Bocage« en teori om hvorledes hekse, afheksere og 
forheksninger opfattes. Favret-Saada’s arbejder koncentrerer sig om et 
fransk område, men hendes iagttagelser passer fint på det danske heksestof. 
Favret-Saada bemærkede, at der blandt bønderne i hendes arbejdsområde 
klart blev skelnet mellem almindelige uheld og en ualmindelig gentagelse. 
Med andre ord: det var først når uheldene begyndte at ramme i en serie, at 
man fik mistanke om hekseri. I det danske materiale findes kun få oplysnin
ger om, at der har været flere tilfælde af uheld, inden man afslørede heksen, 
men det kan være udeladt fordi man i sagnene koncentrerer sig om mod
trolddommen. Favret-Saada skriver, at den forheksede aldrig selv kommer 
i tanke om, at han er udsat for en forheksning. Først når en nær ven har sagt 
de forløsende ord »tror du, at der er nogen, der vil dig ondt?« kan der tages 
affære. I de danske sagn, hvor man ikke havde mistanke om hekseri, blev 
dette først opdaget ved besøget hos den kloge mand eller kone. I Frankrig 
opsøger den forheksede en afhekser, der tager kampen op mod heksen. Det 
er vilje mod vilje, afhekseren er som regel den stærkeste, der får heksen til at 
vige, men er det modsatte tilfældet giver afhekseren op og meddeler at en 
endnu stærkere afhekser må hentes. Favret-Saada sporer i disse handlinger 
en forestilling om, at heksen har suget noget af ofrets »kraft« til sig, og at det 
er denne »kraft«, som afhekseren forsøger at tiltrække sig, for derved at 
»befri« den forheksede og give ham »kraften« tilbage. Således findes der i 
Favret-Saada’s teori en sandsynlig forklaring på, hvorfor man slog heksen 
til blods. I følge hendes teori har heksen »suget« ofrets kraft til sig. Det kan 
derfor være denne kraft man forsøgte at »slå ud« ved at slå heksen til blods. 
Derved kom udøveren af volden til at virke som Favret-Saada’s afhekser.

Brugen af vold mod heksene hænger ud fra denne tolkning nøje sammen 
med forestillingen om at heksen havde suget livskraften til sig. Kun ved at 
straffe hende og derved tvinge hende til at slippe magten over ofret, kunne 
man bryde hendes magt. Samtidigt virkede volden også som straf mod de 
marginale personer, der var sat eller selv har sat sig uden for samfundet, og
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som en afreaktion for den magtesløshed folk må have følt, ved at retsvæsnet 
ikke længere straffede heksene, der nu fik frit spil til deres onde gerninger.

Noter:
1 Materialet begrænser sig til E. T Kristensens værker »Danske Sagn« bind VI,1 fra 1900 og 
»Danske Sagn. Ny række« bind 6 fra 1936. Derudover findes kun et sagn hos en anden folke
mindesamler, nemlig Anders Uhrskov i »Sagn og Tro« fra 1923, s. 145-147. 2 Det har ikke 
været artiklens mål at opspore de heksesager der kan dokumenteres, men to autentiske hekse
forfølgelsessager har optrådt i materialet: I et af sagnene hos Tang Kristensens fortælles om 
heksene i Tise (Kristensen 1936, nr. 746). Denne sag kan der læses mere om i Gustav Henning
sens bog »Heksejægeren på Rugård«, her skal det blot nævnes at heksebrændingerne fandt sted 
i sommeren 1686 (Henningsen 1991a). En anden sag findes også omtalt hos Tang Kristensen i 
sagnene nr. 1415,1416 og 1417 i Danske Sagn bind VI,2. Her kan man læse om Danmarks sidste 
heksemord, nemlig lynchningen af den 82-årige tigger Anne Klemens i Brigsted Østjylland, 
som blev pryglet ihjel 18. marts 1800 af seks mænd, efter bud fra en smuk 22-årig kvaksalver 
(Henningsen 1975).
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Summary
The witch ’s blood
The article discusses a small number of legends on the theme of »the witch’s blood« that con
stitute part of Evald Tang Kristensen’s collection of Danish legends from the 19th century. The 
legends in question relate how people when thought to be under a witch’s spell, following the 
advice of wise men and women (quacks), would assasult and batter the woman believed to be 
the cause of their afflictions.

The article examines whether these assaults were in fact expressions of a confrontational 
culture where aggressions were channelled through physical assault. Applying the Mary Doug
las theory of the body as a symbol of society and the body fluids as symbols of the superfluous, 
anyone who voluntarily or forcibly was isolated from society became a marginal, an ex
pendable person. When society is attacked from outside the reaction is one of solidarity. 
When, however, society is attacked from within, the individual attackers are punished.

The punishment for marginal persons in the 19th century was beating to the point of profuse 
bleeding. We must assume that the legends are mirroring historical events and that the belief 
in beating the witch to bleeding as an effective counterspell is rooted in history as it was still 
commonly applied throughout the century.

The legends emphasize the importance of spilling the blood on the ground. Hence it be
comes crucial to prevent the witch from collecting the blood in her apron. The explanation of
fered by the legends is that it is the only way of breaking her power. The earth is perceived as a 
neutralizing agent that absorbs and dissolves the supernatural.

Throughout the ages blood was considered to possess special powers. The philosophers of 
antiquity thought blood to be the bearer of the spirit and the life force. In her studies of French 
witch trials Jeanne Favret-Saada has repeatedly come across the notion that the witch sucked 
the victim’s »power«. It would seem to be this power they sought to »recapture« by beating the 
woman. Since they considered the blood to be the bearer of the life force, it is likely that it was 
precisely the spilled blood which they believed to have been »drained« by the witch.

Legends about the witch’s blood may be interpreted from the basic assumption that the 
witch had sucked the victim’s strength from its blood. Thus, in order to recapture the strength 
it became imperative to beat the witch and make her blood flow. The blood must then be spil
led upon the ground which in turn would absorb and dissolve the witch’s power over the vic
tim. This type of violence was apparently a way of coping with powerlessness when confronted 
with the illnesses and inexplicable events of a small, closed community.
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Ren i skind er ren i sind

Af Gerd Anja Jørgensen

»Bortfjern Ophobninger af Urenlighed, desinficer Stedet og rens Luften, 
og det bidrager til at Landet befries fra Sygdom. (...) Urenlighed er Sund
hedens, Lykkens og et langt Livs Fjende.«

Således skriver et populært familieugeblad i 1885, og citatet er typisk for sy
net på renlighed i slutningen af 1800-tallet. Tiden er kendetegnet ved store 
landvindinger indenfor den medicinske videnskab, stor interesse for renlig
hed samt en direkte kobling mellem sundhed og renlighed.

I denne artikel vil tidens renlighedsopfattelse blive belyst udfra sund
hedstidsskrifter og etikettebøger, hvorigennem tidens sundhedsapostle 
forsøgte at sprede deres budskab. Således omhandler artiklen ikke renlighe
dens kulturhistorie, men den ideelle renlighedsopfattelse som blev forsøgt 
formidlet ud til befolkningen omkring århundredeskiftet (1).

Sundhedsapostlene var oftest læger eller lærere, hvoraf nogle var tilknyt
tet en særlig del af sundhedsbevægelsen som f.eks. vegetarerne. Husmødre 
udgjorde endvidere en gruppe, hvis argumenter fik tyngde af erfaring med 
arbejdet i hjemmet. De kunne således videregive autoriteternes anvisninger 
til befolkningen på troværdig vis. Af sundhedslitteraturens indhold generelt 
fornemmer man imidlertid, at målgruppen ingenlunde har været den brede 
befolkning, men derimod byens borgerskab.

Sundhed, hygiejne og renlighed
I dag er vi vant til at forbinde begrebet hygiejne med renlighed. Hygiejne 
kommer imidlertid af Hygieia, som i den græske mytologi var sundhedens 
gudinde. I Ordbog over Det Danske Sprog defineres hygiejne i 1919 som: 
»Læren om hvad der tjener til Sundhedens Bevarelse og Forebyggelse af 
Sygdomme«. Hygiejne er således læren om, hvordan man opnår og bevarer 
sundhed. Selv om hygiejne altså var andet og mere end renlighed, udgjorde 
renligheden så vigtig en del af hygiejnens anvisninger, at renlighed blev
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Dette styrtebadsapparat fra 
»Sanitas« var blot et af en 
mængde sindrige bade
anordninger, som kom på 
markedet i slutningen af 
1800-tallet.

mere eller mindre synonymt med hygiejne. Bentsen, en læge som meget tid
ligt blev engageret i sundhedssagen skriver i 1867:

»Reenligheden er en saa væsentlig Deel af Sundhedspleien, og af saa ind
gribende Betydning for dennes practiske Anvendelse, at ved Iagttagelse 
af denne Egenskab i fuld Udstrækning ville de fleste af de hygiejniske 
Grundprincipper komme til deres Ret.«

Ønsket om sundhed resulterede således i en fokusering på renlighed. En 
skelnen mellem hygiejne og renlighed blev efterhånden vanskelig og de to
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begreber bliver idag brugt mere eller mindre synonymt. Hygiejne er blevet 
synonym med renlighed, og da de færreste i vor tid er optaget af renlighed 
for at bevare helbredet, stiller sundheden ikke længere direkte krav til hy
giejnen. Når vi bestræber os på at bevare vor sundhed eller finde helbredel
se, kalder vi det sjældent for at forbedre vor hygiejne. Vi tager medicin, 
ændrer kostvaner, motionerer etc., hvilket i realiteten er det samme!

Giftstoffer i luften
Før bakterierne blev »opdaget« i slutningen af 1800-tallet, blev luften anset 
for at være det afgørende medie i udbredelsen af epidemier. Dette gav 
ophav til miasme-teorien: Ideen om at atmosfæriske giftstoffer - miasmer - 
opstod spontant i luften ved uheldige samspil mellem variabler, såsom tem
peratur, vind, fugtighed, lokalitet jordbund osv. Teorien lagde altså vægten 
på omgivelsernes spontane sygdomsfremkaldende virkning.

De voldsomme koleraepidemier i midten af 1800-tallet havde givet en 
indsigt i forholdet mellem udbredelsen af sygdommen og byens slum. Der 
var et direkte forhold mellem et boligområdes sanitære forhold i form af 
kloakering, vandforsyning, renovation m.m. og antallet af døde som følge 
af denne epidemiske sygdom. Industrialiseringens urbanisering hjalp ikke 
på hygiejnestandarden i byens fysiske rum, og miasme-teoriens rumlige for
klaring på sygdommes årsager blev til sociale forklaringer: Det var ikke 
længere klimatiske forhold, der var afgørende, men forrådnelse, som netop 
var et resultat af visse arbejderkvarterers kaotiske sammenblanding af 
mennesker, husdyr, affald, stinkende rendestene og latriner. Tidens »sa
nitære bevægelser« satte derfor ind for at udrydde årsagerne til dårlig luft og 
stank og arbejdede primært på bedre kloak- og drikkevandsforhold. I 1875 
beskriver en læge problematikken således:

»Det er de større Stæders Beboere, hvis Boliger ofte ere byggede paa mo- 
radsig Grund, omgivne af Uddunstninger fra skadelige Omgivelser, som 
Slagtere, Garvere, Fiskeblødere, Lysestøbere; fra Værksteder hvor Metal
ler forarbeides; hvor Røgen fra Brænderier fordærve Luften; hvor urene 
Rendestene forpeste den; hvor de overordentlig høje og tæt paa hveran
dre byggede Huse gjøre en frisk Lufts Tilstrømning umulig« (2).

Bakteriologien
Bakteriologiens æra begyndte i slutningen af 1800-tallet i takt med lægevi
denskabens »videnskabeliggørelse«. På baggrund af opdagelsen af bl.a. cel
len, narkosen, vaccinen og ikke mindst bakterierne. Herved var det blevet
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muligt at anvise den specifikke årsag til sygdommene. Den nye medicinske 
disciplin blev læren om den specifikke årsagslære: Én sygdom, én årsag, i 
modsætning til den foregående sociale forklaring, hvor man forestillede sig 
mere komplicerede årsagssammenhænge. Bakteriologien anså smudset for 
den lokalitet, hvor sygdomskimene levede, hvorfor man måtte forsvare sig 
imod smudset. Alt i omgivelserne blev suspekt; sygdomstruslen blev snavs, 
og dens metafor blev uorden. Bakterierne kunne være indeholdt i alt, man 
kom i kontakt med. Skulle man således være på den sikre side, måtte man 
udrydde alt uordentligt og urent, hvorfor der skete en idealisering af det ste
rile. De potentielt farlige sygdomskim fandtes i skidt og snavs, hvorfor sy
net blev den vigtigste hygiejniske sans.

Men netop fordi selve det farlige var usynligt for det blotte øje, resulte
rede det i en sygelig frygt for snavs, en smudsideologi og renhedsfanatisme, 
som rakte langt ud over, hvad der var medicinsk begrundet. Alt, hvad man 
mente kunne dræbe bakterierne, blev inddraget. Lys, luft og renlighed blev 
det samlede slogan for socialhygiejnen fra slutningen af det 19. århundrede, 
men med renlighed som det altdominerende middel. Der skete en generel 
mobilisering mod alt det uordentlige, og alt det uordentlige blev slået i hart
korn, selv om det måtte have vidt forskellige stamfædre.

Troels-Lund, som skrev midt i denne nye tids fordømmelse af ældre ti
ders manglende indsigt, præciserer projektet for den nye sundhedsideologi, 
idet han giver dette farverige portræt af senmiddelalderens Danmark:

»Kan man undre sig over, at en Befolkning døde som Fluer, naar dens 
Flertal kun vaskede sig højt regnet en Gang om Ugen, gik aarevis med 
samme Sæt Hoser og Undertøj, spiste med snavsede Hænder alle af sam
me Fad, laa i bunkevis i samme dynefyldte Seng!... Selv i Frankrigs Slot
te brugtes Kaminen som Pissoir« (3).

Bakteriologien forklarede således de praktiske successer, som reformbevæ
gelserne havde opnået, uden egentlige videnskabelige forklaringer. De to 
forskellige syn på renlighed stillede meget enslydende krav til omgangen 
med renlighed, hvorfor dette parløb var relativt uproblematisk. De nye me
dicinske landvindinger og ikke mindst forgængeres fejlslutninger mindedes 
i 1908 i et populært sundhedsblad:

»Den klasse Smaavæsner, som man med et Fællesnavn benævner Bakte
rier ... var for et halvt Aarhundrede siden ganske ukendte. En eller anden 
Læge eller Videnskabsmand havde vel allerede tidligere fremsat den For
modning, at Sygdomme og navnligt smitsomme Sygdomme skyldtes 
smaa levende Væsner som svævede omkring i Luften, og som paa en eller 
anden Maade trængte ind i vore Legemer. Men det var en ren og skær 
Formodning, thi ingen havde den Gang iagttaget disse smaa Væsner. I
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vore Dage er navnet Bakterier kendt saa at sige af Enhver og Lægeviden
skaben har ved Opdagelsen af Bakterierne fejret en af sine største Trium
fer«.

Sundhedslitteraturen
»Desværre fødes vi Mennesker nu engang ikke med Sansen for Renlig
hed, hos Børn og Vilde Folkeslag er den kun saare lidet udviklet. Renlig
hed maa man opdrages til, og jo højere en Nation eller de enkelte Indivi
der staa i Henseende til Civilisation, des mere er denne Sans udviklet.«

Således skriver Emma Gad; én af tidens sundhedsapostle, som gennem 
tidsskrifter, etikettebøger og foredrag om hygiejne og renlighed søgte at eta
blere det store opdragelsesprojekt og sprede budskabet til befolkningen. 
Målet var, at hele befolkningen skulle blive sunde og dermed både lykkelige 
og arbejdsduelige. Det var primært husmoderen, som skulle indgydes den 
rette forståelse for hygiejnens krav. Hun skulle have indarbejdet en sygelig 
angst for smuds, der fik hende til at vaske, skure, pudse og bone, alt sam
men var det led i en rationel medicinsk begrundet ekstermination af syg
domskim.

Gennem denne mysofobi skete der efterhånden en vulgarisering af bakte
riologiens rationelle erkendelse samtidig med, at det kom til at dreje sig om 
ordentlig opførsel i bredeste forstand. Det store opdragelsesprojekt skulle 
introducere den generelle renlighed som ideal, og under henvisning til 
ønsket om befolkningens sundhed gøre det til såvel en æstetisk som en mo
ralsk kategori. Det gjaldt om at indarbejde en ny sans, et instinkt, nemlig 
sansen for hygiejne. Med flittig inddragelse af medicinske autoriteter kom 
tidens forskellige husholdningsskoler og tidsskrifter for husmoderen og 
hjemmet til at stå for den systematiske opdragelse af kvinden. Hendes »na
turlige« kald blev rollen som hustru og moder, men husførelsen kunne ikke 
overlades til hendes hidtidige instinkter. Hun skulle være et produkt af an
dres viden om den rigtige sans for hygiejne. Selv om hun var i besiddelse af 
instinkter, der dikterede hende en interesse for at holde orden i sit hjem, 
havde hendes opgaver ændret karakter i takt med tidens videnskabelige 
landvindinger, hvorfor grundig vejledning var nødvendig. Gennem husmo
derens tillærte forståelse for renlighedens betydning, sikredes et trygt og 
lykkeligt familieliv. Den ny tids husmoder skulle, bistået af sundhedsunder
visning i skolerne, indgyde børnene en hygiejneforståelse, som ville holde 
resten aflivet og blive ført videre til kommende generationer. På den måde 
skulle hele nationens fremtid og fremgang sikres.
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»Vejen til en højere Moralgaar igennem Badekarret« (4)
Koblingen mellem renlighed og moral prægede perioden. Argumentationen 
for at dyrke renlighed var naturligvis, at skidtet i sig selv blev anset for at 
være en farlig smittekilde. Men ved at gøre renlighedssansen til et spørgs
mål om moral, fik sundhedsapostlene yderligere et argument til deres kam
pagne.

»Har Ureenligheden alvorlige Følger for en Befolknings physiske Vil- 
kaar, har den ikke mindre betydningsfulde for dens moralske Tilstand. 
Idet Uorden er Ureenlighedens uadskillelige Ledsager, ligesom Orden 
følger dens Modsætning, vænner den opvoxende Slægt sig til Egenskaber, 
der i Fremtiden forringe dens Nytte for Samfundet, - og forstyrre dens 
egen Velvære« (Bentsen 1867) (5).

At det blev af moralske og æstetiske grunde, man skulle gøre rent og vaske 
sig, gjorde, at renlighedens sundhedsfremmende formål trådte i baggrun
den. Den overdrevne angst for smuds fik frit spillerum og den medicinske 
forklaring, som var vanskelig at formidle, fik hermed en effektiv afløser. 
Urenlighed blev taget som tegn på dårlig moral: En husmoder med sorte 
negle og støv på møblerne kunne man ganske enkelt ikke stole på. »Sjuske- 
Dortherne« fik dermed en stor del af ansvaret for familiers sociale deroute 
og nationers undergang.

»En ung Pige, hvis Haar sidder uordentlig, hvis Kjole hænger skævt og 
sjudsket, er ligefrem et modbydeligt Syn ... og hvis hun faar en Mand, vil 
det enten blive en godmodig Tosse, der hverken kan se eller gider se hen
des Sjuskeri, - eller han vil ærgre sig over hende og blive en 
Værtshusgæst, hvis han da ikke foretrækker med Magt at lære hende Or
den og Renlighed« (Ugebladet. Meddelelser af Interesse for Hus og 
Hjem, 1886)(6).

Mangel på renlighed kunne altså resultere i både fysisk og moralsk sygdom. 
Omvendt var urenlighed en direkte konsekvens af dårlig moral, ligesom 
moralen kunne opbygges gennem en forståelse for nødvendigheden af ren
ligheden.

»Den som tror at forbedre sin Teint ved Pudder og Sminke, lig
ner den, der prøver paa at (...) forskjønne sin Have med malede 
Træer og Buske« (7)
Da sundhed var umiddelbart til at aflæse af kroppens ydre, blev de synlige 
dele af kroppen, som f.eks. tænder, hår og hænder, ofret stor opmærksom-
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hed. Om sundhedens leveregler blev fulgt for at opnå sundhed eller for at 
opnå skønhed, gjorde ikke den store forskel, da resultatet var det samme.

»Den som ikke af Kærlighed til Sundhedens Love, vil pleje sit Legeme og 
leve efter Hygiejnens Bud, burde gøre det af Forfængelighed; thi kun det 
sunde Legeme er smukt.« (Sundhedsbladet 1915) (8).

Skønhed blev altså betragtet som en sikker bivirkning ved at følge sundhe
dens forskrifter. Når legemet blev holdt rent, betød det en høj grad af sund
hed, og var man sund, var man også smuk. Deraf følger, at det uskønne blev 
tolket som usundt. En meget forenklet slutning som imidlertid muliggjorde 
en vis grad af »kunstig« forskønnelse, blot resultatet var det eftertragtede 
»naturlige« udseende. Selvom det naturlige ydre, også kunne fremkomme 
ved brug af diverse kunstige forskønnelsesmidler, forblev denne forenklede 
kobling mellem sundhed og naturlig skønhed tilsyneladende herskende i 
mange sundhedskredse langt op i dette århundrede.

Både den nære kobling mellem sundhed og skønhed og frygten for den 
»kunstige« forskønnelse gjorde, at skønhedsmidler som f.eks. hårfarve blev 
fremsendt diskret. Desuden var skønhedstips ofte rubriceret under sund
hedspleje. En damefrisørsalon omkring århundredeskiftet kaldte sig således 
»Klinik for Sundhedspleje« og kunne udover almindeligt hårarbejde tilby
de »Medicinsk antiseptisk Hovedbad«.
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»Det er paa Tide, at man faar Øjnene op for dette 
Gardinmisbrug« (9)
Boligens hovedbestemmelse var, ifølge Emma Gad, at yde et behageligt og 
bekvemt opholdssted frit for alle de skadelige indflydelser, der kunne 
nedsætte befolkningens sundhed og arbejdsevne. Men for at hjemmet kun
ne leve op til denne beskytterfunktion, måtte det være korrekt indrettet. 
Hovedreglen var, at boligen skulle indrettes så den kunne udluftes og tåle 
regelmæssig desinfektion. Else Kleen, en elev af fru Elna Tennow (Sveriges 
svar på Emma Gad) opererede udelukkende med det »hygiejniske aksiom« 
i boligindretningen:

»Virkelig elegance kan nemlig ikke findes med mindre hjemmet er prak
tisk og hygiejnisk indrettet og vel holdt« (10).

Der var ingen problemer med at indrette en elegant bolig ej heller med at 
kombinere æstetik og hygiejne. Som med legemlig skønhed opstod den rette 
bolig- og indretningsæstetik automatisk, når hygiejnens fordringer blev 
fulgt. Den kunne ikke diskuteres og afgjorde enerådende smagen og stilen i 
boligindretningen.

»Individets private behov og trivsel fremfor konventionelle hensyn« hed 
sundhedsapostlenes boligindretningsideal. At se bort fra konventionelle 
hensyn var imidlertid et vanskeligt projekt. En typisk borgerlig klunkelejlig
hed var karakteriseret ved overfyldte rum og en voldsom brug af tekstiler, 
hvorfor det krævede store ændringer at få den til at leve op til de nye bolig- 
hygiejneidealer. Den altdominerende brug af tekstiler blev anset for det 
største hygiejniske problem pga. den store mængde støv, draperede gardi
ner, portiere og polstrede møbler kunne indeholde.

»Som Støvsamlere ere Gardiner noget af det værste, man kan have i et 
Hus ... de tykke Extragardiner, som man nu bruger mere og mere og som 
fuldstændig lukker for Lyset, kunne ikke vaskes og maa derfor nøjes med 
en tarvelig Afstøvning en Gang imellem, hvorfor de maa anses som abso
lut forkastelige. Som virksomme Samlere af Urenlighed og Smitstoffer 
maa ligeledes de velstoppede Møbler anses. Naar man ofte kommer ind i 
et Værelse med tæt tilhyllede Vinduer og udstoppede Møbler, vil man er
fare, at et saadant Værelse har sin Ejendommelige Lugt, det er ved Gardi
ner og Møbler denne Lugt hænger; for disse kunne ikke gjøres rene« 
(Ugebladet. Meddelelser af Interesse for Hus og Hjem) (11).

Ikke blot var disse tekstiler i sig selv store støvsamlere, ophængningens eller 
polstringens folder og draperinger gjorde problemet endnu større. Netop de 
meget kunstneriske draperinger var et af klunketidens kendetegn, hvorfor

106



Denne maskine til rensning og udbankning af gulvtæpper er et eksempel på, 
hvordan sundhedsapostlenes anvisninger blev tilpasset tidens tekstildomine
rede boligindretning. Sygekassernes Sundhedsblad 1904.

det var en meget vanskelig gennemførlig ændring af boligindretningen. An
befalingerne om at minimere gardinerne har mødt yderligere stor mod
stand fordi gardinerne, udover at være pyntelige, også har haft som funk
tion, at forhindre solen i at blege stuernes kostbare indretning og at 
nedsætte træk fra vinduerne.

»Husfruerne ville hellere bevare Roserne paa deres Briisseler-Tæppe end 
paa deres Børns Kinder, hellere skaane de kostbare Gardiner end det 
endnu kostbarere Helbred, og derfor trækkes Persiennerne for selv i 20 
Graders Varme. For Eders Helbreds og Eders Skjønheds Skyld, mine 
ærede Damer, saa lad Vinduerne være aabne og lad Solen skinne ind; 
spar de nedrullede Persienner til Salonen og dens elegante Møbler, men 
lad Dagligstuen være lys og solbeskinnet« (Vort Hjem 1885) (12).

En vigtig opgave for sundhedsapostlene var at begrænse omfanget af 
gulvtæpper i hjemmene. Linoleum blev anset for en af bolighygiejnens 
største fremskridt og for at lette dets adgang til boligerne, blev det meget be
tegnende kaldt »linoleums tæppe«. Argumentationen kunne også have ka
rakter af en advarsel, som kun de meget modige turde sidde overhørige.
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Annonce i Illu
streret Tidende 
1859. Således 
fremstod jern
sengene i deres 
rene form.

»Den alleruheldigste Beklædning for Gulvene er Tæpper. Ser man gen
nem et Forstørrelsesglas paa saadant et tykt Tæppe, saa ligner det 
nærmest en Urskov, og det en Urskov, som ikke er fri for vilde og farlige 
Dyr. Thi mellem Træerne huses Millioner af mere eller mindre skadelige 
Bakterier.« (Sygekassernes Sundhedsblad, 1908) (13-14).

I århundredets begyndelse gjorde støvsugeren imidlertid sin indmarch og 
muliggjorde, sammen med tæpperensemaskinerne, at de elskede støvsamle
re kunne beholdes. Selv efter at disse opfindelser var introduceret og hygiej
niske og rengøringslettende ændringer var indført i boligen, vedblev rengø
ringen at være et meget omstændeligt og tidkrævende arbejde.

Selvom jernsengen havde eksisteret i mange år, blev den betragtet som en 
stor hygiejnisk nyskabelse og vandt stor udbredelse specielt i børneværel
serne. Jernsengene havde fjedre og skulle forsynes med hårde, vendbare 
madrasser, små hårde puder og tæpper i stedet for dyner. Selv om jernsen
gens hygiejniske fordele var ubestridelige, blev den ikke anset for at være 
passende i et typisk klunkehjem. Så den måtte, som resten af boligen, tilpas
ses tidens boligæstetik:

»Metalsengene enten af lakeret Jern, Messing eller Staal, ere en af vor 
Tids mest praktiske Opfindelser. De ere renlige og i Almindelighed ikke 
kostbare. Imidlertid staa de, med mindre de forsynes med en smuk Sen
gehimmel og et Omhæng forneden af Silke eller Kniplinger, næppe til Sti
len i de nu brugelige, elegante Sovekammermøblementer. Man har derfor 
indført Træsenge i en ny Stilart, som skal være lige saa dekorative som de 
gammeldags, medens de ikke har nogen af deres Fejl« (Damernes Blad, 
1900) (15).
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Sol og frisk luft var som sagt vigtige for hygiejnen, og alt skulle helst soles og 
luftes; også sengenes madrasser, dyner og puder. I erkendelse af at ikke alle 
havde mulighed for dette, blev et særligt apparat opfundet. Opfindelsens 
udbredelse har formodentlig været beskeden.

»Et Sengeudluftningsapparat, som er meget praktisk, hvor det er forbun
den med Vanskeligheder jævnligt at sole Sengeklæderne, er opfunden af 
Konrad Weinberger i Nürnberg. Det bestaar af Jernskinner og Træstokke 
og kan sammenfoldes som en Havestol, hvorefter Apparatet kun tager li
den Plads. Et anden Apparat anvendes til at hæve Madrassen, saaledes at 
ogsaa den udluftes« (Vort Hjem, 1885) (16).

Én måde at undgå smuds, bakterier og dermed smitte på var, udover gene
rel renlighed, at undgå andre mennesker og andre menneskers ting. Også in
denfor hver enkelt familie skete der en fysisk opdeling mellem køn og gene
rationer; børn og forældre skulle have hver deres soveværelse. Dyne, 
tandbørste, kam, barberkniv, håndklæde m.m. blev privateje, da tingene 
blev anset for veritable smittekilder.

Resultatet af sundhedsapostlenes anstrengelser blev i første omgang et 
kompromis mellem tidens æstetik og den nye hygiejneideologi med den 
konsekvens, at rengøringen blev opprioriteret. Dagligt skulle der støves og 
vaskes af, og som regel to gange om året blev der foretaget hovedrengøring 
(17). Klunketidens stiltræk blev stort set bibeholdt på bekostning af et me
get omstændigt rengøringsprojekt. Der skete således ikke store gennemgri
bende ændringer i tidens karakteristiske boligindretningsstil, blot blev nog
le materialer udskiftet. Således vandt vaskbare bomuldsstoffer, ferniserede 
gulve, linoleum og malede vægge frem på bekostning af uld, gulvtæpper og 
diverse former for vægbeklædning.

Opgaven for sundhedsapostlene var at indgyde, specielt den borgerlige 
husmoder, et nyt hygiejnisk instinkt. Familiens sundhed afhang af husmo
derens forståelse for renlighedens krav. I sundhedens navn blev legemet og 
alt i omgivelserne derfor genstand for desinfektion. Da de farlige bakterier 
var usynlige, blev det således faktisk et spørgsmål om tro. Men ved at kæde 
renlighed sammen med moral og æstetik, fik argumentationen ekstra styr
ke. Husmoderens jagt på smuds var først medicinsk begrundet, men blev 
senere til en vulgarisering af en rationel bakteriologisk erkendelse. Hele fa
miliens sundhed, skønhed og rygte stod på spil! Ét er imidlertid teori et an
det er praksis. Også med hensyn til de mange krav renligheden stillede i 
hverdagen, skete der en tilpasning, og resultatet blev kompromisformer. Ti
dens æstetik bestemte farten, hvormed de mange ændringer, dikteret af den 
nye indsigt i renlighedens betydning, kunne slå igennem. Få årtier senere, i 
dette århundrede, blev den funktionalistiske stilretning toneangivende.
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Materialer som rustfrit stål og fliser blev introduceret i køkken og badevæ
relse. Tekstiler, nipsgenstande og andet »fyld« blev minimeret, og funktio
nalismen gjorde det for alvor muligt, på samme tid, at bo moderigtigt og hy
giejnisk. Det var således ikke længere nødvendigt med kompromisformer, 
som det var i slutningen af 1800-tallet.

Noter:
1 Denne artikel bygger på mit upublicerede speciale: »Ren i skind er ren i sind - en etnologisk 
analyse af renlighedens begrundelsessammenhænge og fordringer i Danmark fra ca. 1870 til 
1920«, Institut for Euorpæisk Folkelivsforskning maj 1992. 2 Reymann, 1875, p.272.
3 Troels-Lund, 1900, p.267. 4 Sundhedsbladet, nr. 11, 1909, p.255. 5 Bentsen, 1867,
p.25. 6 Ugebladet. Meddelelser af Interesse for Hus og Hjem, nr. 19,1886, p.ll. 7 Ugebla
det. Meddelelser af Interesse for Hus og Hjem, nr. 5, 1886, p.7. 8 Sundhedsbladet, nr. 8, 
1915, p.188. 9 Ugebladet. Meddelelser af Interesse for Hus og Hjem, nr. 12, 1886, p.9.
10 Her citeret fra Stavenow-Hedemark, 1970. 11 Ugebladet. Meddelelser af Interesse for
Hus og Hjem, nr. 12,1886, p.9. 12 Vort Hjem, nr. 29,1885, p.225. 13 Sygekassernes Sund
hedsblad, nr. 8, 1908, p.4-6. 14 Nedenstående citat fra 1875, er et eksempel på hvor hurtigt 
udviklingen indenfor bolighygiejnen gik. Bare 15 år efter var vejledningen, som vi har set, 
ganske anderledes: »For at holde Fødderne varme om Vinteren ere Gulvtæpper nødvendige, 
(...) Tæpper af Straa ere vel de varmeste, men af uldent Tøj er ogsaa anbefalende. Bruger man 
Voxdug som er kjøligere end ovennævnte, da bør der lægges Straamaatter eller Papiir under 
det«. Reyman, 1875, p.274. 75 Damernes Blad, 1900, p.5. 16 Vort Hjem, nr. 43, 1885,
p.343. 17 Om disse halvårlige rengøringsprojekter, se f.eks. Clemmensen, 1991.
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Summary
Cleanliness of mind and matter
At the turn of the century cleanliness as a cultural phenomenon was closely linked to the con
cept of health. The assumption of the sanitary reform movements that stench contained mias
ma and the subsequent focus of bacteriologists on bacteria in dirt brought about a clearing of 
the physical space. Bacteriologists considered cleanliness of the body and the environment as 
the best protection against the dangerous bacteria. This focus on bacteria evoked a pathologi
cal fear of dirt that transcended all medical reason. Whereas the search for the unknown and 
the invisible in dirt was medically defined at the outset, it gradually evolved into a quasi
neurotic fear. The end result was the easthetics of the sterile, and cleanliness became a moral 
issue. Cleanliness was the parameter for people’s ethical standards. The environment of the 
home became an area closely scrutinized by advocates of healthy living. The outside world was 
considered dangerous and dirty. The primary task of the home was therefore to protect and re
store. In order to fulfill this function the habitat had to be clinically rid of all impurity and dis
order - the hearth of bacteria. This was, however, no mean task as the interior design of the pe
riod was a crowded setting of upholstered furniture, lavish curtains, draped doorways and rugs 
- all collectors of the devilish dust. The solution was a compromise. The style of this interior 
design lived on for decades even after the connection between health and cleanliness had been 
established. However, certain types of furniture and materials were replaced with more hy
gienic ones, cleaning of the home was given higher priority, and the advent of the vacuum
cleaner and professional feather and carpet cleaners enabled the housewife to maintain the 
characteristic design and still uphold the image of sovereign rule over a hygienic home. A few 
decades later functionalism (funkis) brought a new design that made it easier to live in a stylish 
as well as hygienic home.
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Hardsyssels Årbog 27 (1993), Historie. Jyske Samlinger 19, nr.4 og 20, nr. 1 (1993), Historiske 
Meddelelser om København 1993, Historisk Samfund for Pæstø Amt. Årbog 1993, Historisk 
Tidsskrift 93, nr.1-2 (1993), Historisk Aarbog for Randers Amt 87 (1993), Historisk årbog for 
Thy og Vester Hanherred 1993, Historisk årbog for Roskilde amt 1993, Hjemstavnsliv 1993, 
nr.1-12, Jordens Folk 1993, nr.1-4, Kirkegårdskultur 1992-93, Kritik 102-105 (1993), Kulturen 
1993, Københavns Folkemusikhus Nyt 157-163 (1993), Købstadsmuseet »Den gamle by«. 
Årbog 1993, Journalen 1993, nr.1-4, Lolland-Falster 81 (1993), Lolland Falsters Stitsmuseum, 
Lyngbybogen 1993, Magasin 8, nr.1-3 (1993), Mark og Montre 1992 og 1993, Meddelelser fra 
dansk dansehistorisk arkiv 12 (1993), MIV, Museet for Holbæk og Omegn. Skrifter 2 (1993), 
Musik og Forskning 18 (1992-93), Nationalmuseets Arbejdsmark 1993, Nefa Information, 
NIF-Newsletter 1993, nr.1-4, Nord Nytt 50-51 (1993), Norveg 36 (1993), Ord & Sag 13 (1993), 
Pluk 1993, nr.1-3, Rig 76, nr.1-4 (1993), Siden Saxo 10, nr.1-4 (1993), Skalk 1993, nr.1-6, Skive
bogen 84 (1993), Sumlen, Søllerødbogen 1993, Sønderjysk Månedsskrift 1993, nr.1-12, 
Sønderjyske Årbøger 1993, Temenos 28 (1992), Tools & Tillage 7, nr.1 (1992), Tradisjon 23 
(1993), Tåsinge Årbog, Unifol.Årsberetning 1991-92, Vejle Amts Årbog 1993, Vendsyssel Nu 
& Da, Vendsyssel Årbog 1993, Vestfynsk Hjemstavn 63 (1993), Vulkanen 12, nr.2 (1993), 
Østjysk Hjemstavn 58 (1993), Aalborgbogen 1993, Årbog. Historisk Samfund for Sorø Amt 
80 (1993), Årbog for Svendborg & Omegns Museum, Århus Stifts Årbøger 77 (1993), Århus 
Årbog, Årsskrift. Udg. af Historisk Forening for Værløse Kommune 45 (1993), Årsskrift for Et
nografi 1990-92.

De kursiverede tidsskrifter eller årbøger er ikke gennemgået i år, men vil blive samlet op til 
næste år.
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Anmeldelser

Inge Adriansen og Immo Doege: 
Dansk eller tysk?
Billeder af national selvforståelse i 1920. 
Sønderjyske billeder 3. Udgivet af Institut 
for Sønderjysk Lokalhistorie og Historisk 
Samfund for Sønderjylland i samarbejde 
med Gesellschaft für Flensburger Stadtge
schichte e. V. og Institut für Regionale For
schung und Information, Aabenraa 1992. 64 
s., rigt ill. ISBN 97-7406-068-6. Kr. 140,-.

Bogen »Dansk eller tysk?« er begge dele. 
Såvel udgivere som forfattere er danske og 
tyske. Tilsvarende foreligger bogen både i 
en dansksproget og en tysksproget udgave.

Emnet er da også absolut grænseover
skridende. På de 64 sider behandles det rig
holdige og varierede billedmateriale, som 
blev anvendt op til folkeafstemningerne i 
Sønderjylland i 1920. Efter en kort indled
ning præsenteres et bredt udvalg af de 
mange plakater, løbesedler, flyveblade, 
nødpengesedler m.m., som blev benyttet til 
at påvirke vælgerne. Omtalen af dem er te
matisk ordnet efter de forskellige strenge, 
som de spillede på i datiden. Overskrifter 
som »I slægtens spor«, »Historiens tale«, 
»Stamme, land og folk«, »Økonomiske argu
menter« og »Med Gud for fædrelandet« vi
ser, hvilke virkemidler der blev taget i brug. 
Det er her interessant at konstatere, at 
begge parter i det nationale opgør i flere 
tilfælde kunne benytte de samme motiver. 
De dansksindede havde således ikke patent 
på Thor Bøgelunds kendte billede af den lille 
dreng med Dannebrog i hånd, idet Poul 
Haase lavede en tilsvarende tysk afstem
ningsplakat med en dreng, der holder den 
slesvig-holstenske fane. Som det kunne for
ventes, spillede flaget som et nationalt sym
bol i det hele taget en stor rolle på talrige 
danske og tyske plakater m.m.

Mange af de viste billeder er velkendte, 
men forfatterne bringer også flere, som nor
malt ikke forekommer i andre publikationer.

Alle fremtræder de i en smuk afbildning og 
er velkommenterede. I det indledende afsnit 
om folkeafstemningerne i 1920 savner an
melderen dog enkelte steder nogle mere 
præcise formuleringer. Strengt taget skulle 
befolkningen i Nordslesvig ifølge Aabenraa- 
resolutionen ikke - som nævnt side 6 - »be
slutte«, om den ville genforenes med Dan
mark, men »tilkendegive« sit ønske herom. 
Der er en ikke uvæsentlig forskel. Tilsvaren
de er det - som de rutinerede forfattere 
udmærket ved - ikke rigtigt som angivet 
side 7, at Versailles-traktaten blev under
skrevet den 28. juni 1920. Det skete som be
kendt et år tidligere i 1919! Enkelte andre 
ting af samme skuffe kunne være undgået 
ved en lidt mere omhyggelig sprogbehand
ling og korrektur.

De nævnte petitesser skal dog ikke for
klejne, at der er tale om et velskrevet, vel
disponeret og indbydende hæfte, som på en 
klar og overskuelig måde belyser brugen af 
billedet i den nationale kamps tjeneste. 
Hæftet afsluttes med en kort omtale af de 
pågældende kunstnere samt en fortegnelse 
over udvalgt litteratur med relation til em
net.

Henrich Becker-Christensen

Ingeborg Cock-Clausen og Aage E. Han
sen: Uniformer i Toldvæsen og Grænse
gendarmeri
København, udgivet af Told- og Skattehisto
risk Selskab, 1992. 312 s., ill. ISBN 87- 
87796-22-8. Kr. 448,-.

Dragthistorikeren Ingeborg Cock-Clausen 
har skrevet afsnittet om Toldvæsenets uni
former. De første blev taget i brug i her
tugdømmerne i 1811 og var inspireret af den 
franske tolduniform. Man lægger især 
mærke til det traditionsdannende, at kjolen 
var mørkegrøn fra starten.

11845 blev der indført en uniform for kon-
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geriget. Den bestod af en mørkegrøn frakke 
og grå benklæder. Personalet var stemt for 
at blive klædt i mørkeblåt, men ledelsen 
ønskede, at uniformerne skulle være de 
samme som i hertugdømmerne. De grå ben
klæder blev afløst af grønne i 1885, og hele 
uniformen blev mørkeblå i 1949.

Den grønne farve synes at have været tol
dernes yndlingsaversion. De var utilfredse 
med at blive forvekslede med »lavere ståen
de« såsom tjenere, hotelkarle og biograf
kontrollører.

Da ikke alle ansatte bar fuld uniform, og 
forskelligt arbejdstøj blev en del af påklæd
ningen, kan man godt sætte et spørgsmåls
tegn ved, om ordet uniform også betød ens
artet i den ordbog, som Toldvæsenet brugte 
tidligere.

Man får ikke desto mindre et klart billede 
af udviklingen, som gøres forståelig ved 
hjælp af et godt baggrundsmateriale, lige
som der påvises træk fra militæruniformen 
og den civile dragt.

Krydstoldvæsenet (1824-1903) udgør et 
kapitel for sig. Som hovedregel bar officerer 
og mandskab de maritime mørkeblå unifor
mer, medens det egentlige toldpersonale 
var uniformeret som kollegerne i land. 11885 
fik hele det søfarende personale mørkeblå 
uniformer.

Toldkontrollør Aage Emil Hansen har be
rettet om Grænsegendarmeriets uniforme
ring. Her var der ikke så megen slinger i val
sen som hos landtoldvæsenet, men der var 
jo også tale om et militært organiseret 
korps. De lyseblå uniformer havde deres rod 
i dekorative militære rytteruniformer. Med 
årene blev de mere prosaiske for i 1953 at 
blive udskiftet med mørkeblå. Da havde 
gendarmeriet skiftet navn til det mindre kri- 
gerigske Toldgrænsekorpset. Det blev ned
lagt i 1969.

Foruden uniformer fortælles om bevæb
ning, hæderstegn og medaljer. Meget af 
pladsen optages af grænsegendarmeriets 
historie, hvilket falder noget udenfor bogens 
titel. Det er imidlertid en interessant tilgift, 
som er med til at gøre bogen læsevenlig.

Bogen er illustreret med 305 tegninger og 
fotografier, som giver en meget fin støtte til 
teksten. Den afsluttes med udførlige ordfor
klaringer. En fornem og velskrevet bog, der 
kun kan anbefales.

Morell Nielsen

Thorkild Høy og Jørgen Dahl: 
Danmarks Søer
Storstrøms Amt og Bornholm, 96 s., rigt ill. 
Kr. 248,-. Vestsjællands Amt, 184 s., rigt ill. 
Kr. 368,-. Strandbergs Forlag i Vedbæk, 
1991 og 1993. ISBN 87-7717-066-0 og ISBN 
87-7717-082-2.

Det er nogle utrolig flotte bøger, Strandberg 
er ved at udsende om de danske søer - og 
indholdsrige. De to forfattere er henholdsvis 
geograf og landsinspektør (T. H.) og fersk
vandsbiolog (J. D.) og det er en imponerende 
research, de har lagt til grund.

Søerne er opmålt og fotograferet i farver, 
og i teksten er såvel det kulturhistoriske 
som det naturhistoriske aspekt tilgodeset. 
Man følger søerne fra de første gang optræ
der i litteratur eller på kort: 14 i Storstrøms 
amt, 3 på Bornholm og ikke mindre end 34 i 
Vestsjællands amt.

Hver sø behandles for sig: hvor ligger den, 
hvad er dens matrikelnummer (hvis den 
overhovedet er matrikuleret), hvem ejer den 
(nu og i fortiden), hvad har den været brugt 
til: opstemmet som mølledam, leveret fersk
vand til industrien, været del af et forsvars
anlæg, været fiskedam. Der ligger et omfat
tende arkivarbejde bag disse sø-monogra- 
fier, såvel i de historiske og kartografiske 
arkiver som i de naturvidenskabelige, fersk
vandslaboratoriets naturligvis som det vig
tigste.

Efter den historiske redegørelse, som 
også kan omfatte sagn, der knytter sig til 
søen eller dens navn, kommer den biologi
ske, som også omfatter fiskeriet og fisker
ne. Hvad ved man fra tidligere tider. Har der 
været sat karper ud engang. Er der sket ka
tastrofer, som har udryddet fiskebestanden 
- og hvordan har de moderne udledninger 
influeret på faunaen.

For den, som interesserer sig for fiske
riets teknolgi, er der dog ikke meget at hen
te. Hvordan fisken fanges, bortset fra åleki
sterne ved udløbene, skal man næsten finde 
i bisætninger. Særlig ærgerligt er det, at der 
nævnes specialiteter som Tissø-krogtruget, 
som gjorde det muligt for en mand at sætte 
1.000 kroge i timen, som indbragte sin opfin
der medailler og som fik en vid udbredelse - 
uden et ord om, hvordan det ser ud.

Det kan lyde underligt, men man kan fak
tisk godt holde ud at læse om så mange
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søer. Tage en hver aften f.eks., for langt de 
fleste har en eller anden særlig historie - og 
nogle, f.eks. Sorø-søerne har mange. Ham
mer sø på Bornholm har flere gange været 
foreslået som flådehavn; men da den ligger 
højere end havet, ville den miste for meget 
både i areal og dybde, hvis den blev forbun
det med Østersøen.

Ved nogle søer er der specielle frednin
ger, som gør, at det man kan læse om, får 
man ikke lov til at se. Ølene på Bornholm er 
vildtreservat, men ikke mere end at man fra 
to tårne kan se på en del af vore mere 
sjældne andearter, og i Bastemose, ligele
des på Bornholm, findes flere plantearter, 
som ikke kendes andre steder i Danmark. 
Og i Haraldsted sø på Sjælland har man van- 
dremuslinger. De er egentlig sydeuropæiske 
og blev første gang set i Ladegaardsåen i 
København 1848. De har spredt sig til man
ge nordsjællandske søer og spredningen til 
de midtsjællandske må være sket ved men
neskenes hjælp - f.eks. ved at erhvervsfi
skere har flyttet både grej eller grej fra den 
ene sø til den anden.

Sådan er der så mange historier i Dan
marks Søer, og mellem dem en masse 
smukke farvefotografier. Særlig vinterbille
derne er meget fine. Og så må man naturlig
vis ikke glemme Thorkild Høy’s »søkort« - 
med dybdekurver, som bl.a. lystfiskerne kan 
have glæde af. Det er nok en væsentlig del 
af hans livsværk, kortene over små 200 
danske søer, og det er dem vi skal stifte 
yderligere bekendtskab med i de planlagte 
yderligere 6 bind.

De fisk, som i vore dage betyder noget for 
de erhvervsfiskere, som ved mange søer har 
forpagtet fiskeretten, er ålen, gedden og til 
dels aborren. Lystfiskerne går efter gedde, 
aborre og sandart (som er indført i forrige 
århundrede fra Mellemeuropa). Og når man 
ser udtrykket, at man »høster blankål i åleki
sterne« kan man, efter at have læst de to 
første bind af værket, samstemme i udtryk
ket: der ville ikke være ret meget ålefiskeri i 
de ferske, danske vande, hvis der ikke blev 
sået. Der udsættes yngel i masser af dem.

George Nellemann

Livshjælp. Undersøgelser af begravelses
praksis og kirkegårdskultur i Danmark.
København, Landsforeningen af Menig

hedsrådsmedlemmer, 1993. 270 s., ill. 
ISBN-87-98907-916-6. Kr. 200,-.

I en tid, hvor der tales meget både om re
inkarnation og om døden som tabu (en 
næppe tilfældig sammenhæng), er det be
friende at få en bog i hånden, som koncen
trerer sig om det faktum, at uanset hvilket 
liv, der måtte vente os efter døden, så skal vi 
på en eller anden måde i jorden først.

Dette forhold belyses i »Livshjælp« ud fra 
mange forskellige synsvinkler af en række 
specialister indenfor områder, der har at 
gøre med begravelsespraksis og kirke
gårdskultur i dagens Danmark - med enkel
te historiske tilbageblik og udblik til Norge 
og Sverige.

Således behandles følgende emner i bo
gen:

Begravelsespraksis - set fra de efterlad
tes side af etnolog Kirsten Rykind-Eriksen. 
Begravelseshandlingens forpufning af lek
tor på Pastoralseminariet Jesper Stange. 
200 års begravelsesskikke og kirkegårds
praksis af museumsinspektør Birgitte 
Kragh. Begravelsesformer på land og i by i 
dag - takster, udbredelse og holdninger af 
sociolog Steen Rasmussen. Betalingsform 
og økonomi ligeledes af Steen Rasmussen. 
Om ligbrænding i Danmark - og døden som 
forsvinding af sognepræst Johannes Værge. 
Kun kendt af Gud (om de ukendtes grav) af 
stud. teol. Marianne Bresson. Ikke-medlem- 
mers begravelse på folkekirkelige kirkegår
de af universitetslektor Hans Raun Iversen. 
Om holdninger til døden og livet efter døden 
af samme. Begravelsespraksis i Norge af 
konsulent Per Tanggaard. Begravelsesprak
sis i Sverige af forskningsleder Jørgen Straa- 
rup.

Bogen rummer endvidere en fyldig littera
turliste og litteraturhenvisninger i tilknyt
ning til de enkelte artikler, således at det er 
muligt at fordybe sig nærmere i de enkelte 
emner. Dette lægges der yderligere op til i 
bogens indledning, hvor Birthe Lund og 
Hans Raun Iversen fremdrager hovedte
maer i bogen samt fremlægger 12 forslag til 
videre bearbejdning af de emner, bogen om
handler.

Da de fleste af artiklerne samtidigt er 
skrevet i et læsevenligt sprog, er der med 
andre ord tale om en i bedste forstand folke
lig bog om et i høj grad folkeligt emne. Med
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sit væld af konkrete oplysninger er den 
oplagt læsning for alle, der i kraft af arbejde, 
menighedsråds-medlemskab eller lignende 
har at gøre med dødsfald, efterladte, begra
velsespraksis, kirkegårde m.v. Men den er 
først og fremmest rigtig god læsning for 
alle, der har haft døden inde på livet eller gør 
sig tanker derom. Der er overvejelser, man 
vil kunne nikke genkendende til, og tanker, 
der er gode at grunde videre på, idet bogen 
åbenlyst lægger op netop til eftertanke og 
debat. Ligbrænding - jordbegravelse?, 
gravsted - de ukendtes grav? begravelsen - 
»i afdødes ånd« eller de efterladtes hand
ling? stor begravelse eller »i stilhed«?

Ikke mindst som præst oplever man ofte 
både det hyppigt omtalte ritual-tab, nutids
danskerens fremmedhed overfor ritualerne 
omkring f.eks. død og begravelse, og styr
ken selv i de enkelte ritualer. F.eks. kirkens 
meget enkle begravelsesritual, der, som det 
bl.a. fremgår af Kirsten Rykind-Eriksens 
samtaler med efterladte, stadigt kan bære - 
i den forstand, at det i sammenhæng med 
bl.a. samtalen med præsten som oftest 
opleves som en hjælp i en vanskelig situa
tion.

I en tid, hvor privatiseringen griber om sig, 
også indenfor områder hvor vi ikke har spor 
godt af at blive mere overladt til os selv, 
f.eks. når det gælder død, tab og sorg, kan 
»Livshjælp« med sine gedigne artikler forhå
bentlig være med til at sætte en folkelig 
samtale igang om et emne, som af gode 
grunde er tabu, men som det samtidigt er 
livsvigtigt ikke at forholde sig hverken for
nægtende eller sværmerisk til.

Sådan som jeg i anden sammenhæng 
læste om et grelt eksempel på. I forrige 
nummer af Præsteforeningens blad skriver 
prof. Knud Banning om en hændelse i sit 
hjemsogn i Sverige. Baggrunden var forfær
delig tragisk. En seksårs dreng var blevet 
skudt af en bankrøver på flugt. I anledning af 
begravelsen sagde provsten, der forestod 
den, til pressen, at »vi behøver symboler for 
at vise, hvad vi føler. Lyset er et symbol på 
kærlighed, fællesskab og nærhed« og i sog
net fulgte man sin præst og tændte lys over
alt. Og det var vel af samme trang til at ud
trykke følelser ved hjælp af symboler, at 
provsten ifølge avisen ikke kastede jord på 
den lille kiste, men i stedet lagde tre rosen
grene med knopper ned på den. Hvortil pro

fessoren lakonisk bemærker: »I Danmark er 
I vist langt bagud, I har meget at lære. Husk, 
at det skal være rosengrene med knopper. 
»Af roser er du kommet, til rose skal du bli
ve, af roser skal du igen opstå«. Det er på 
tide, vi får »Livshjælp«.

Helle Krogh Madsen

Industriens vugge. Brede - et fabriks- 
samfund ved Mølleåen 1800-1956
København, Nationalmuseet 1993. Red.: 
Lykke Lafarque Pedersen. Tekst: Lykke La
farque Pedersen, Niels Jul Nielsen og Inge
borg Cock-Clausen. 51 s., ill. ISBN 87- 
983649-3-6. Kr. 95,-.

I foråret 1993 åbnede Nationalmuseet de 
første udstillinger efter museets store om
bygning. Hovedparten af samlingerne for 
Nyere Tid vises nu i Brede, og udstillingerne 
her har man valgt at præsentere under det 
lidt forvirrende navn: Bredemuseet. Den 
ene af de nye permanente udstillinger hed
der Industriens vugge - og den handler na
turligt nok om Mølleåen som grundlaget for 
de første industrier i Danmark, og om det 
fabrikssamfund som udfoldede sig i og om
kring de bygninger, som Nationalmuseet nu 
bruger til udstillinger m.m.

I forbindelse med udstillingen har Natio
nalmuseet udsendt et skrift om Mølleåen og 
fabrikssamfundet i Brede. Bogen kan bru
ges som katalog til udstillingen, men den 
fungerer også fint som en selvstændig pub
likation om forudsætningen for industriud
viklingen omkring møllerne langs Mølleåen 
og med en god og grundig beskrivelse af en 
af industrierne: fabrikssamfundet i Brede, - 
et mønstereksempel på det patriarkalske fa
brikssamfund.

Når forfatterne har valgt at fordybe sig i et 
samfund, Brede, i stedet for at beskrive 
samtlige industrier langs Mølleåen, skyldes 
det ønsket om at give et helhedsbillede af ét 
fabrikssamfund og dermed kunne tegne et 
klarere billede af hverdagen i et sådant.

Skildringen af Brede falder i 3 hovedaf
snit. I det første afsnit beskrives kobber- og 
messingproduktionen omkring år 1800.1 det 
følgende skildres Brede Klædefabrik og det 
patriarkalske fabrikssamfund i sin blom
string omkring år 1900, mens det sidste af
snit redegør for produktionens gradvise op-
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hør og fabrikssamfundets afvikling. I hvert 
afsnit er fremstillingen opbygget omkring to 
indfaldsvinkler, som også har været styren
de for udstillingens opbygning. Den ene be
lyser dagligdagen i fabrikssamfundet, og 
skildrer arbejdets organisering og de indbyr
des relationer mellem fabrikant og arbej
dere og mellem arbejderne indbyrdes; den 
anden indfaldsvinkel behandler de varieren
de forudsætninger for fabrikkens produk
tion og dermed også for dens eksistens.

De to synsvinkler betyder, at læseren ikke 
blot får en god introduktion til produktionen 
af kobber, messing og klæde, men også 
kommer tæt ind på livet af de mennesker, 
som enten arbejdede på virksomheden eller 
på anden måde var afhængig af produktio
nen her. I det første afsnit om kobber- og 
messing-produktionen redegøres ikke blot 
for forholdene i Brede, men også for de 
særlige vilkår for handel med kobber som i 
Danmark blev varetaget af et hollandsk laug 
eller broderskab.

Det er dog afsnittet om fabrikssamfundet 
fra omkring år 1900 som rummer de fleste 
detaljer vedrørende hverdagen i Brede. Her 
har forfatterne haft et fyldigt materiale at 
bygge på i form af nedskrevne erindringer 
og interviews med tidligere ansatte på klæ
defabrikken. Brede Klædefabrik udviklede 
sig efterhånden til et lille mønstersamfund 
med asyl, skole, butik etc. for fabrikkens 
ansatte, med fabrikanten som den myndige 
patriark. Karakteristisk for fabrikssamfund 
af denne type var boligerne i tilknytning til 
fabriksanlægget, som udgjorde en del af 
lønnen. Arbejderne blev herved bundet til 
fabrikken, men de kunne også se fordelene 
ved at fabrikken udvikledes sig til et lille 
samfund, hvor der blev sørget for familierne 
lige fra asylet for de små til det beskyttede 
arbejde for de ældre. Relationerne mellem 
arbejdere og fabrikant var således ikke ude
lukkende en relation der vedrørte køb og 
salg af arbejdskraft, men et udbygget sy
stem af omsorgsfunktioner for alle arbejder
familierne i Brede. Det var ikke uden grund 
at fabrikant Daverkosen blev kaldt »fatter«. 
Fabrikssamfundet var ikke kun en arbejds
plads, men en stor husholdning. Gennem et 
udbygget sikkerhedsnet blev der sørget for 
arbejderne, fra vugge til grav.

Brede var dog også et samfund med store 
og åbenbare forskelle. Bogen - og udstillin

gen, - giver eksempler på hvorledes arbej
derbørnenes barndom udspillede sig i fæl
lesskab indenfor arbejdslivets rammer, 
mens fabrikantens børn blev præget af en 
individualistisk, borgerlig opdragelse, der 
skulle sikre dem en en helt anden placering i 
samfundet.

Der var dog ikke kun forskelle mellem fa
brikant og arbejdere, men også indenfor ar
bejdsstyrken, mellem mestre og svende og 
mellem de forskellige faggrupper. De dygti
ge vævere rangerede højere end spinderne 
og de ufaglærte, som fik diverse arbejde 
med at rydde op og gå til hånde. Dette kom 
også til udtryk i hverdagen uden for arbejds
tiden. Mestrene boede i de bedste boliger 
og omgikkes fabrikantfamilien, og de fag
lærte havde bedre vilkår end de ufaglærte. 
Der var også en betydelig forskel på mænds 
og kvinders arbejde og aflønning. Kvinderne 
havde hovedsageligt ufaglært arbejde og fik 
væsentligt mindre i løn.

Selv om de fleste arbejdere opfattede fa
brikanten som en »medspiller«, en omsorgs
fuld patriark, så var man dog ikke blinde for, 
at friheden og mulighederne for kraftigt at 
forbedre levevilkårene var stærkt begræn
sede. Systemet krævede en accept af for
holdene, og en arbejder kunne blive fyret 
hvis han f.eks. ikke passede sin have or
dentlig, eller hvis hans søn viste sig opsæt
sig. Netop det forhold at boligen var en del 
af lønnen gav familierne en sikkerhed, men 
samtidigt en stor grad af ufrihed, fordi de 
ved en evt. fyring ville miste både bolig og 
arbejde.

Der blev konflikter i Brede da arbejderne 
dannede deres egen fagforening under 
Dansk Tekstilarbejderforbund. Fabrikant 
Daverkosen iværksatte en del straffeforan- 
staltninger mod arbejderne, som f.eks. at 
stryge den fælles fastelavnsfest, men ef
terhånden accepteredes fagforeningerne 
og blev indarbejdet i fabrikssystemet. Når 
arbejderne havde kæmpet sig til højere løn, 
så steg huslejen blot tilsvarende!

Siden Nationalmuseet overtog Brede 
Klædefabrik i 1959 har der været flere tilløb 
til forsøg på at skildre dette spændende fa
brikssamfund, der er et mønstereksempel 
på den patriarkalske organisering af indu
striproduktionen. Den foreliggende publika
tion er imidlertid den mest overskuelige 
samtidig som den, sin kortfattede fremstil-
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ling til trods, rummer et væld af gode oplys
ninger og spændende iagttagelser. Dette 
skyldes også de fine illustrationer i form af 
gode oversigtskort tegnet af arkitekt Kjeld 
Kayser, og de mange fotografier af arkivalier 
og genstande fra Nationalmuseets samlin
ger, fotograferet af Niels Elswing og John 
Lee. Illustrationerne er forsynet med billed
tekster, der i kortfattet form rummer mange 
oplysninger. Et kort over Brede Wercks jord 
fortæller f.eks. dels om lystskoven som en 
vigtig ressource i kobberværkets økonomi, 
dels om skovens funktion som et dekorativt 
element i herskabets tilstræbt ukunstlede 
levevis, hvor man kom tæt på det »jævne 
folk«.

Det er mere end 30 år siden Nationalmu
seet overtog Brede klædefabrik. De oprin
delige planer om at bruge fabriksbygninger
ne til udstillinger om Mølleåens industrier 
måtte imidlertid skrinlægges på grund af 
økonomiske problemer. Først nu er der ble
vet ressourcer til at fortælle historien om 
fabrikssamfundet i Brede. Man kunne må
ske have ønsket, at udstillingen havde fået 
en lidt anden placering i Brede, f.eks. i en af 
de gamle fabrikshaller, således at denne del 
af de nye permanente udstillinger havde 
fået et større areal at udfolde sig på. På den 
anden side er det flot, at museet har ofret 
ressourcer på den foreliggende publikation, 
som giver en god introduktion til et af de 
mest udprægede patriarkalske samfund i 
Danmark.

Annette Vasström 

overhovederne, 604, bestod af adelsmænd 
og militærpersoner (36%), forretningsfolk 
(30%) samt kunstnere og videnskabsfolk. 
Kun 13% er opført med uangivet erhverv. 
Med sig havde de 403 kvinder og 197 børn, 
så det blev, i løbet af 6 år, til 1204 personer, 
og det er jo, målt med dagens tal, for intet at 
regne.

For at få visum skulle man opfylde en 
række krav, og man skulle have referencer i 
Danmark - f.eks. danske firmaer, men en 
enkekejserinde var heller ikke at foragte.

Mange af hvidrusserne havde penge stå
ende i Vesteuropa, men der var dog nogle, 
som fik et forsørgelsesproblem før de blev 
integreret eller rejste videre. Bogen gen
nemgår mange af disse skæbner meget 
grundigt, og har derfor ofte karakter af noter 
til en serie udmærkede foredrag om emnet, 
som forfatteren holdt i Program 1 somme
ren 1993.

Også de politiske problemer, som det 
medførte at have en gruppe aktive, politiske 
flygtninge med kontakter ude i verden boen
de behandles - ligesom de problemer det 
kunne skabe at få penge ud af Sovjetunio
nen, helst uden at anerkende dens eksi
stens.

Noteapparatet giver en god tryghed, men 
det er ærgerligt, at historien om gesandt
fruen, som smuglede rubler ud i kurerpost
sækken og tilsyneladende slap godt fra det 
fordi hun var gift med udenrigsministerens 
fætter, ikke er kildebelagt.

George Nellemann

Henrik Bertelsen:
Russiske flygtninge i Danmark 1917-1924
Klampenborg, Attika, 1993. 108 s., ill. ISBN 
87-7528-1791. Kr. 155,-.

Bogen beskæftiger sig med den lille, men, 
på grund af dens kapital og indflydelse, ikke 
betydningsløse gruppe af hvidrussiske (for
fatteren kan skelne mellem hvidrussiske og 
hviderussiske) emigrantgruppe, som kom til 
Danmark efter Oktober-revolutionen - med 
enkekejserinde Dagmar, Christian X’s fa
ster, som den mest prominente.

Ved et grundigt studium af justitsministe
riets og politiets arkiver, er det lykkedes 
Bertelsen at rekonstruere indvandringen på 
grundlag af visumansøgninger. Husstands

Anders Enevig:
»Cirkus Hinné - det sejlende cirkus«
Odense Universitetsforlag 1992.168 s., ill. 
ISBN 87-7492-892-9. Kr. 175,-.

Con amore har Anders Enevig igennem år
tier beskæftiget sig med de farende folks hi
storie. Det har blandt meget andet resulte
ret i en række bogudgivelser, hvor seneste 
skud på stammen er »Cirkus Hinné - det sej
lende cirkus«.

Bogen handler om Charles Hinné og hans 
slægt. Hinné var i 1800-tallet én af Europas 
fremtrædende cirkusdirektører. I en år
række drev han det sejlende cirkus, som 
med op til 60 personer, 40 dyr og et stort 
materielt udstyr turnerede med dampskib.
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Baggrunden for bogens tilblivelse er en 
stor samling billeder og arkivalier, som 
Hinné-familiens efterkommere med Anders 
Enevig som mellemmand har skænket til 
Det kgl. Bibliotek i løbet af 1980-erne. Hånd
skriftafdelingens daværende leder, Svend 
Gissel, opfordrede i den forbindelse Enevig 
til at skrive en beretning, som kunne belyse 
det nyerhvervede materiale.

Enevig har pr. brev og telefon foretaget 
omfattende arkivundersøgelser i bl.a. Nor
ge, Tyskland, Rusland og det tidligere Tjek
koslovakiet. Arkivernes data sammenholdt 
med Hinné-familiens egne papirer sætter 
ham istand til at følge Charles Hinné på 
hans livslange rejse rundt i Europa.

Afsnittene i bogen følger kronolgisk Char
les Hinnés livsbane og afsluttes med et ka
pitel om de efterfølgende slægtled. Charles 
Hinnés rejse startede i 1819. Hans forældre 
ernærede sig først som komedianter men 
etablerede siden deres eget familiecirkus, 
der fortrinsvis turnerede i Tyskland. Her 
blev Charles og hans søskende i løbet af 
barndommen oplært i grundlæggende ar
tistfærdigheder. En oplæring, som Charles 
afrundede med en kort læretid i hestedres
sur hos cirkusdirektør Brillof.

Siden rejste Charles Hinné igennem ung
domsårene som kunstberider ved cirkus i 
London, Paris og Wien, indtil han i midten af 
1800-tallet dannede sit eget cirkus.

Hinné lagde ud med førnævnte sejlende 
cirkus, men efter nogle år begav han sig ud 
på Europas landeveje og drog siden østpå, 
hvor han afrundede sin cirkuskarriere med 
på én og samme tid at have to store sta
tionære cirkus i Moskva og St. Petersborg. 
Hinné var blevet en meget holden mand, og 
efter årelange trakasserier med de russiske 
myndigheder valgte han at trække sig tilba
ge for at nyde sit otium i København, hvor 
hans mor lå begravet. Her boede Hinné med 
hustru og ni børn indtil sin død i 1890.

Anders Enevig har med sit arkivstudie 
over Charles Hinné formået at gøre, hvad 
der kan synes næsten umuligt, nemlig at 
følge én enkelt rejsendes liv igennem et lille 
århundrede over store dele af Europa. Tillige 
har han samtidig trukket et stykke glemt cir- 
kushistorie frem. Lad så være, at bogens 
detaljerigdom af f.eks. årstal, rejseruter og 
anekdoter kan synes lidt overvældende. Bo
gen er tænkt og skrevet som en introduktion 

til Det kgl. Biblioteks Hinné-samling, og som 
sådan er den imponerende.

Susanne Lisewski Svendsen

Eline Mørch Jensen og Nina Antvorskov: 
Sigøjneren i os
23 samtaler med skandinaviske sigøjnere. 
København, Borgens Forlag, 1991. 252 s., ill. 
ISBN 87-418-6640-1. Kr. 248,-.

Det er nu mange år siden, at der er udgivet 
bøger om sigøjnere, der lever i Danmark. De 
få bøger, der kom (Anders Enevig) fortæller 
ikke om de sigøjnere, der er kommet til Dan
mark igennem de sidste 25-30 år. Der er tale 
om en mikro-minoritetsgruppe, der næppe 
tæller meget over 1000 mennesker. I Dan
mark har langt de fleste slået sig ned i og 
omkring Helsingør. ROM, som man bør kal
de dem, kom i denne omgang fra Balkan - 
og de fleste af dem fra Jugoslavien og nogle 
få fra nabolandene. De har ofte haft held til 
at gemme sig, fordi man i folkeregistrene 
kun så på dem som jugoslaver. Men at der 
har været problemer i forhold til danskere er 
helt sikkert, for i nogle af samtalerne røbes 
det, at man ikke ønsker at blive kendt som 
sigøjner/rom.

Denne gruppe og dens familiebekendt
skaber danner baggrunden for de 23 inter
views, som denne bog bringer frem.

Forfatterne er henholdsvis journalist og 
socialmedarbejder, og har fra deres arbejde 
haft et indgående kendskab til familierne, og 
har derfor kunnet finde og udvælge de mest 
fortællende i gruppen. Det bør oplyses, at 
man i nogen grad har søgt at sløre identite
ten på de interviewede, men for folk med 
selv et ret ringe kendskab til gruppen, er det 
nemt at finde frem til den enkelte. Det er 
synd, og man burde nok have klaret dette 
bedre. Bogen er illustreret, men billederne 
er ikke af de pågældende, men fra andre 
grupper og familier. Her er sløringen lykke
des bedre.

Men når dette er sagt, skal det også si
ges, at bogen er en guldgrube for den læser, 
som ønsker at vide noget om disse Rom og 
deres liv og opfattelse af verden. Der er 
utroligt meget at øse af, fordi den enkelte 
fortæller så meget. Vi har her med en grup
pe mennesker at gøre, som kan se, at de 
ved at flytte hertil har måttet opgive en lang
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række af deres traditioner. Er det en nød
vendighed at være nomadiserende, for at 
blive regnet for en rigtig rom, eller kan man 
godt bo i et hus? Hvordan har man det med 
at bo i en lejlighed med danskere omkring 
sig?

Af den enkeltes alder kan man se, hvor 
det gør mest ondt, hvor svært det bliver en 
dag at forstå, at børnene eller især børne
børnene har været udsat for en massiv 
påvirkning fra danske omgivelser og dansk 
skole. Nogle, især kvinderne, fortæller om 
skikke og vaner fra en kultur, der er ved at 
falme, og flere fortæller om deres søgen 
henimod nye religiøse overbevisninger. 
Hvorfor er det sekterne - i dette tilfælde Je
hovas Vidner og Pinsebevægelsen - der til
trækker dem?

Spørgsmålet stilles rent faktisk til en fra 
gruppen, men besvares næppe overbevi
sende. Man undrer sig over den megen om
tale af utro, skilsmisser og ofte meget ind
viklede forhold i gruppen - er det et resultat 
af indvandringen hertil, eller er det en del af 
en oprindelig livsform, der nu slår igennem i 
lys lue?

Det er lykkedes forfatterne at finde frem 
til Rom, som har frygtelige oplevelser bag 
sig i tyske og kroatiske kz-lejre under 2. ver
denskrig. Det er grim læsning, men den bli
ver endnu mere alvorlig, når vi idag ved, 
hvad der foregår i resterne af Jugoslavien.

Bogen kan naturligvis læses som en god 
bog med fortællinger om den enkelte, men 
dens betydning ligger et andet sted: Den 
kan med lidt arbejde bruges til grundbog for 
studerende, der vil lære hvordan en indvan
drerkultur reagerer under nedbrydning eller 
integration, alt som man behager - og den 
kan bruges, med lidt arbejde, til at fortælle 
om tro og overtro, forestillinger og kultur
normer hos de Rom, som nu har slået sig 
ned i Danmark. Religionen er kun en tynd 
fernis over de nedarvede ideer.

Bendt Gudmand Gudmander

Edith Mandrup Rønn, Janie Olsen (red).: 
Afvigelse fra hvad?
De psykisk udviklingshæmmede og samfun
det. - nord nytt 51. Nordisk tidsskrift for fol
kelivsforskning. Museumstjenesten, Lys- 
gaard, DK 8800 Viborg. ISBN 87-87824- 
05-1. Kr. 120,-.

»Historien tjener at vise, at det som er, ikke 
altid har været«. Citatet, der stammer fra et 
interview med den franske idehistoriker Mi
chel Foucault, kan stå som motto for et 
særnummer af tidsskriftet nord nytt - nor
disk tidsskrift for folkelivsforskning 51,1993, 
der handler om de psykisk handicappede og 
samfundet.

Særnummeret, der er redigeret af Edith 
Mandrup Rønn og Janie Olsen, tager der
med et tema op, som udmærker sig ved sin 
upåagtethed blandt kulturforskere. Dette på 
trods af, at etnologer, folklorister og andre 
kulturforskere netop plejer at have et godt 
øje til grupper af mennesker, der som de 
psykisk udviklingshæmmede er »anderle
des«: klart adskilte fra andre grupperinger i 
samfundet. Med temaet ønsker redaktører
ne både at gøre op med kulturforskningens 
hidtidige »forsømmelse«, men også at skabe 
kontakt mellem de kulturforskere, der i sti
gende grad interesserer sig for området og 
de fagfolk, der normalt arbejder med handi
cappedes problemer: læger, psykologer, 
pædagoger, men også historikere, sociolo
ger og antropologer.

Det er som historiker, at jeg læser tema
nummeret. Hvad stiller temanummeret da 
for spørgsmål, som kunne interessere 
fagfæller fra tilgrænsende discipliner? 
Fælles for både de historisk- og de nutids
perspektiverende artikler er en søgen efter 
en rationalitet i udviklingen - en forklaring 
på, hvorfor fagfolk til enhver tid er så sikre i 
deres diagnosticering og behandling af en 
så uensartet gruppe mennesker, som de 
psykisk udviklingshæmmede - hvis måske 
eneste »brøde« og fællesnævner har været, 
at de, som det siges i artiklen: »Intelligens 
eller begavelse?«, i en af Binet-Simons intel
ligensprøve, har vist sig at være 10 år om at 
blive udviklet som en 7-årig.

Det er den videnskabelige sikkerhed og 
fornuft, der er det centrale tema i flere af de 
Foucault-inspirerede artikler, og derved får 
temanummeret en bred appel til fag langt 
uden for kulturforskernes kreds. I artiklen: 
»Dannelse og degeneration« belyses f.eks. 
forskellige sider af udviklingens begrænse
de rationalitet: degenerationens skråsikre 
meldinger om hvad et »ikke godt liv« kunne 
forvolde samfundet af kvaler - meldinger, 
der har bud til os også idag i diskussioner 
om livskvalitet, fosterdiagnostik og gentek-
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nologi, og i: »Humaniteten og den sande for
nuft« vises, at udviklingen på området har 
haft en tendens til at ske i kovendinger, idet 
det gamle totalt er blevet afvist og erstattet 
af en ny tænkning. Hver gang med samme 
sikkerhed.

Men temanummeret er mere rummeligt 
end alene et opgør med videnskab og magt. 
Nogle af de mest interessante spørgsmål, 
der rejses, berører de psykisk udviklings
hæmmedes nærmeste omgivelser - mødre
ne, naboerne etc. Her ligger efter min me
ning et nyt - og sårbart - forskningsfelt og 
venter på sine kulturforskere. Det er ikke 
utænkeligt, at moderne livsformsanalyser 
kan skabe større forståelse for omgivelser
nes reaktionsmønstre idag, men som histo
risk modeltænkning bliver de let uhyre unu
ancerede.

Dagens problematik, der hviler på gårsda
gens institutionsbehandling er: hvordan in
tegreres psykisk handicappede i lokalmiljø
et? Et af svarene fremlægges som en afvis
ning af den traditionelle integrationstanke: 
en frivillig ghettorisering i form af landsbyer 
for »særlige mennesker«, hvor både psykisk 
udviklingshæmmede og andre, der har 
svært ved at holde trit med det moderne 
samfunds krav kan slå sig ned. Sådanne fin
des der fem af i Norge.

Konkluderende kan siges, at både ved de 
fremviste problemfelter og de spørgsmål, 
som rejses har temanummeret appel til fag
folk både inden for og uden for kulturfor
skernes kreds. En mere eksplicit drøftelse i 
alle artikler af teoretiske tilgange, kildema
teriale og arbejdsmetoder for at løse de stil
lede opgaver, kunne have været ønskelig - 
men denne drøftelse kommer forhåbentlig 
undervejs i et kommende forskningssamar
bejde.

Ingrid Markussen

Kirsten Hastrup (red.): 
Den nordiske verden Ml
København, Gyldendal, 1992, 278 s. + 263 
s., ill. ISBN 87-01-79060-0. Kr. 588,-.

Identitet er blevet et af tidens nøglebegre
ber. Det myldrer frem med litteratur om na
tional identitet: På sporet af dansk identitet; 
Svensk mentalitet; Den norske væremåte 
etc. Også europæisk selvforståelse er ble

vet et varmt emne, og de første bud på, om 
der findes en særlig nordisk identitet eller 
væremåde er dukket op på boghandlerdi
sken. Én af dem hedder »Den nordiske ver
den«. Den er redigeret af den danske antro
polog Kirsten Hastrup, som har sammensat 
et skandinavisk forfatterteam, der foruden 
hende selv omfatter fire etnologer (Brit 
Berggren fra Norge, Joan Pauli Joensen fra 
Færøerne, Orvar Lofgren fra Sverige og Bo 
Lönnqvist fra Finland), én retshistoriker (Ole 
Fenger fra Danmark), én socialhistoriker 
(Loftur Guttormsen fra Island) og en filolog 
(Preben Meulengracht Sørensen fra Dan
mark). Alle bidragene er publiceret på dansk 
for at give værket en ensartet sprog
dragt.

Om værkets målsætning skriver redaktø
ren i den indledende prolog, at man vil søge 
at karakterisere det nordiske ved at se det i 
historisk perspektiv. Inspiration og forbille
de har man fundet bl.a. i Troels-Lunds hun
drede år gamle værk i 14 bind »Dagligt Liv i 
Norden i det 16. Aarhundrede«. Ligesom 
han vil forfatterne se den nordiske kultur af
spejlet i hverdagslivet. Den slags kulturhi
storie er der ikke skrevet meget af siden da, 
hævder redaktøren, men det er en sandhed 
med modifikation. Én ting er, at man i Dan
mark direkte har søgt at videreføre Troels- 
Lunds værk: 1963-71 redigerede Axel 
Steensberg en 4 binds »Dagligliv i Danmark« 
i det 17.-20. århundrede, og den blev 1988- 
89 fulgt op med en 2 binds »Dagligliv i Dan
mark i vor tid« med George Nellemann som 
hovedredaktør. Men Danmark har i det hele 
taget en solid hundredårig tradition for kul
turhistorie med fremstående repræsentan
ter som Hugo Matthiessen, der før 1920 be
handlede et så moderne tema som »Natten« 
kulturhistorisk og tog samfundets paria
grupper op i »Bøddel og galgefugl« og »De 
kagstrøgne«. Hele denne kulturhistoriske 
forskning har imidlertid i meget ringe grad 
sat sit præg på det nye værk.

Er hverdagens kulturhistorie i sig selv ikke 
noget usædvanligt, så er det imidlertid nok 
første gang siden Troels-Lund, at der er 
gjort forsøg på at skrive en samlet nordisk 
kulturhistorie. Troels-Lund tog det 16. år
hundrede som udgangspunkt og brugte de 
radikale ændringer i dette århundrede som 
en prisme, hvorfra lyset kunne kastes både 
bagud og fremad i tid. »Den nordiske ver-
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den« søger snarere at se hele tidsperioden 
fra Jernalder til nutid som en enhed og at 
søge det, som binder sammen strukturelt 
på tværs af kronologiske skel. Kirsten Ha
strup skriver herom bl.a.: »Den fællesnor
diske erfaringsverden danner et særligt kul
turelt rum, som er klangbund for vores egen 
tids orkestrering af historien. Forat identifi
cere denne klangbunds grundtoner benytter 
vi os af en metode, som vi kalder »kontra
punktisk« historieskrivning. Det betyder, at 
vi skriver forskellige tider op mod hinanden i 
et forsøg på at samle de erfaringer, som 
nordboerne har gjort gennem tiden, til en 
helhed.«

Den relativt korte form - to bind af et sam
let omfang på godt 500 sider - sætter i sig 
selv snævre grænser for, hvad der er muligt. 
Man kan ikke lade de kulturhistoriske detail
ler brede sig uhæmmet, som Troels-Lund 
kunne i sine 14 bind. Redaktionen har valgt 
at »skrive historien i forskellige tematiske 
længdesnit, der har organiseret de nordiske 
erfaringer i særlige mønstre«: Tiden, Land
skabet, Brødet, Havet, Sproget, Magten, 
Huset og Folket. Hvert af disse afsnit har én, 
i nogle tilfælde et par forfattere. Som så 
ofte, når mange forfattere skriver i det sam
me værk, kan man konstatere, at stil og 
synsvinkel skifter fra afsnit til afsnit. Det 
geografiske tyngdepunkt flytter også rundt i 
Norden, bestemt af hvor forfatteren føler sig 
mest hjemme forskningsmæssigt.

Påfaldende ofte havner vi i de mere margi
nale områder af Norden. I afsnittet »Mar
kens grøde«, som behandler landbruget, er 
det geografiske tyngdepunkt overraskende 
nok Island, og forfatterens viden om land
bruget i det øvrige Norden kan virke noget 
overfladisk. Afsnittet har godt med nærings
fattigt fyldstof af typen »Et af de træk, der 
gør husdyrene til noget særligt i det nordi
ske landskab, er deres bevægelighed« eller 
»Den pastorale økonomi fandtes i mellem
rummet mellem mark og vildmark, mellem 
kontrol og fare.« Andre steder er der direkte 
misvisende udsagn som »Brød var længe et 
fremmedelement; Norden var en grødkul
tur, ikke en brødkultur« (Hvad menes der her 
med længe?) eller »Selv i de egentlige korn
områder i syd spiller husdyrene og andre si
denæringer en vigtig rolle.« Jamen, hos os er 
husdyrene jo en integreret del af landbruget 
og ikke noget, der som i Sydeuropa lader sig 

adskille fra agerbruget. Man får i dette afsnit 
ikke megen fornemmelse af, at to generatio
ner af etnologer har kulegravet det skandi
naviske landbrug og dets metoder i deres 
forskning.

Så er der heldigvis mere substans og vej
ledning i de afsnit som behandler andre si
der af den sammensatte bondeøkonomi: 
»Skovens rige« og kapitlerne om havet. I den 
sammensatte bondeøkonomi, hvor bonden 
ikke blot var landbruger, men kunne være 
handelsmand, håndværker, fisker eller sø
mand, har vi at gøre med et karakteristisk 
nordisk element, som burde være diskute
ret i en europæisk sammenhæng. Det bliver 
imidlertid kun antydet, og i stedet får vi et 
særligt afsnit om »Lykkens økonomi«. Troen 
på den begrænsede lykke, på at den enes 
lykke er den andens ulykke, kan imidlertid 
næppe fastholdes som noget særligt for 
Norden. I faglig sammenhæng blev »the 
idea of the limited good« lanceret af den 
amerikanske antropolog George Foster på 
basis af materiale fra en hel anden del af klo
den. Også i andre tilfælde må man spørge, 
om ikke det, der fremhæves som særlig nor
disk, har en mere almen gyldighed. Et særlig 
nordisk dualistisk verdensbillede med opde
linger i udenfor: indenfor, vildmark : ind- 
mark etc. er vel blot et blandt mange udtryk 
for de binære modsætninger, som er et 
grundtræk i enhver kultur?

I andre tilfælde er noget af det, der frem
hæves som nordisk, snarere fælles for et 
større nordeuropæisk rum i modsætning til 
Sydeuropa. Eller det har måske kun gyldig
hed for en mindre del af det nordiske områ
de. I iveren efter at vise det, der forener, er 
der en tilbøjelighed til, at værket underkom
munikerer betydningen af regionale forskel
le, f.eks. de mange kulturtræk, som binder 
Danmark og Sydsverige sammen med et 
større kontinentalt Nordeuropa. Det store 
arbejde med kortlægning af regionale kul
turforskelle i Norden, som etnologerne har 
udført, bliver kun i ringe grad udnyttet i 
værket. Vi hører lidt om den »limes Norlandi- 
cus«, også kaldet sætergrænsen, som sæt
ter skel mellem nord og syd i Sverige, men 
den sættes derpå lig med en mere omfat
tende, men også mere upræcis skelnen 
mellem et »Sommer-Norden« og et »Vinter- 
Norden«. De grove generaliseringer er må
ske grunden til, at bogen ikke bringer et ene-
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ste kort over regionale kulturforskelle; der 
ellers er nok at tage af.

Troels-Lund havde i »Daglig Liv« en bæ
rende hovedtese, nemlig at renæssancens 
opgør med middelalder-kulturen kom sent 
til Norden, og dér fik et ganske særligt skan
dinavisk præg, som bl.a. indebar en tilbage- 
griben til førkristne kulturtræk. En lignende 
hovedtese er svær at få øje på i »Den nordi
ske verden«, hvor forfatterne skriver ud fra 
forskellige synsvinkler. Den klareste tese 
finder vi i Preben Meulengracht Sørensens 
udmærkede afsnit om sproget. »Det er 
ideen om det nordiske, der skaber Norden, 
skriver han, og denne ide er gammel; den 
findes i 1200-tallets nationale renæssance 
hos Saxo og Snorre, og den genoplives i na
tionalromantikken i 1800-tallet.

Sproget har utvivlsomt været en væsent
lig integrerende faktor i det nordiske områ
de, men de politiske bestræbelser fra mid
delalder til nutid kan det udelades, hvis man 
vil forstå ideen om det nordiske - og det bli
ver de i et værk som det foreliggende. For 
forståelsen af de moderne tanker om nor
disk enhed og om en særlig skandinavisk 
samfundsmodel er de sidste to århundre
ders historie helt centrale. Men de berøres 
kun sporadisk i »Den nordiske verden«, som 
snarest har sit kronologiske tyngdepunkt i 
vikingetid og tidlig middelalder.

Til afslutning et par ord om illustrationer
ne. De to bind er forsynet med en række 
smukke farvegengivelser af nordiske male
res oplevelse af landskaber og sociale miljø
er, overvejende fra 1800-tallet. Det er et 
spændende materiale, som imidlertid ikke 
er integreret i teksten, men fortæller sin 
egen historie uafhængigt af den.

Bjarne Stoklund

Kongeriget Danmarks industrielle Forhold 
fra de ældste Tider
til Begyndelsen af 1848
ved O. J. Rawert, Ridder af Dannebrog og 
Dannebrogsmand, Ridder af Nordstjernen, 
Etatsraad og Kongelig Fabrik=Directeur. 
Kjøbenhavn 1850. Fotografisk optryk med 
forord af Niels Peter Stilling og stednavne
register ved Jens Skriver, Ebeltoft, Forlaget 
Skipperhoved, 1991. 864 s. ISBN 87-89224- 
16-7. Kr. 288,- indb.

Forlaget og forordets forfatter fortjener ikke 
ringe tak for udgivelsen af dette 864 sider 
store værk, der ikke alene beskriver indu
strien, men også håndværket og megen 
husflid i første halvdel af forrige århundred. 
Det har i mange år været umulig at opdrive 
værket antikvarisk og lige så umulig at und
være det, hvis man arbejdede med disse 
emner, hvad enten det var på landsplan eller 
lokalt plan.

Det er lidt stærkt at skrive, at alle 864 si
der handler om første halvdel af forrige 
århundred, for dels er 37 sider nytilkommet 
forord og register, dels tager Rawert - som 
også angivet i titlen - forhistorien med, og 
der er han ude på tynd is. Men hovedparten 
af bogen handler om Rawerts egen tid, og 
den kender han ud og ind. Han har været 
fabriksdirektør, han har berejst landet på 
kryds og tværs, og han har været på mange 
studierejser i udlandet. Det er en erfaren 
embedsmand, der her har udgivet, hvad han 
har samlet om emnerne.

Så må læseren tage med, at Rawert ikke 
er historiker, men forelsket i historien. 
Kendt er hans indledning til afsnittet om 
Geværfabrikation: »Næst at Saxus Gram
maticus siger, at der i Roeskilde har boet en
deel tydske Geværmagere, vides intet om 
dette Vaabens Forfærdigelse her i Landet, 
før &c.« (s. 217).

Man kan også tage afsnittet om fajance
fabrikationens opståen i Danmark. Her lyk
kes det Rawert at væve de arkivalske oplys
ninger om fajancefabrikken i St. Kongensga
de inden for Københavns volde sammen 
med oplysningerne om fajancefabrikken i 
Kastrup ude på Amager, så de fremstår som 
een og samme fabrik, i Kastrup, (s. 300).

Man kan nævne så meget, og det er ble
vet gjort i tidens løb, men man vender allige
vel altid tilbage til Rawert, når man søger 
oplysninger om industrielle forhold i tiden 
mellem englænderkrigene og den første 
slesvigske krig. Her er den gamle fabriksdi- 
recteur på hjemmebane. Og så kan man iøv- 
rigt begynde med at læse Stillings forord, 
der giver indblik i hans styrke og svagheder.

Rawert havde sine sympatier og sine anti
patier. Han var en skrivekugle, og han havde 
sat sig for, at hans opsummering at et langt 
livs erfaringer skulle ud. Han nåede det, men 
han døde året efter udgivelsen. Bogen ud
kom i øvrigt i hefter, og det har nok præget
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dispositionen eller manglen på samme. Ra- 
wert var absolut ikke nogen kaos-pilot.

Det synes udgiveren og den, der har udar
bejdet stednavneregisteret, heller ikke at 
være. Der mangler sidetal i den ny indled
ning og i stednavneregistret. Efter stikprø
ver at dømme mangler der også en del sted
navne og en del sidehenvisninger i samme 
register.

Men hvad man end kan indvende, så var 
det en bedrift af Rawert, at han fik samlet og 
udgivet det store værk. Det er også en be
drift, at det nu er blevet genudgivet.

D. Yde-Andersen

Holger Rasmussen: To færøske gårdanlæg 
Duvugardar i Sakun og bylingen Heimi i husi 
på Koltor. Historisk-filosofiske Skrifter 16. 
København, Det Kongelige Danske Viden
skabernes Selskab, 1992. 85 s., ill. ISBN 87- 
7304-233-1. Kr. 150,-.

Nationalmuseets 3. afdeling, nu en del af 
Nyere Tid, har i sine arkiver et stort indsam
let materiale fra de forskellige store un
dersøgelser. Her tænkes først og fremmest 
på bondegårdsundersøgelserne, men også 
på de mange optegnelser eller besvarelser 
af spørgelister, der udgør et helt utroligt kil
demateriale. Meget af dette materiale er al
drig blevet publiceret, måske brugt i en arti
kel eller i forskellige forskningsmæssige 
sammenhænge, men sjældent i en egentlig 
publikation. Derfor var det dejligt at blive 
præsenteret for Holger Rasmussens bog 
om de to gårdbrug på Færøerne, der bygger 
på undersøgelser som han selv sammen 
med arkitekterne Ester Andersen og Erik 
Laugsand gennemførte i årene 1947 og 
1949. Fra færøsk side deltog endvidere Ulf 
Zachariassen, der stod for traditionsopteg
nelserne.

11947 foretog man en større berejsning af 
øerne med fotografering, skitseopmålinger 
og optegnelser, mens selve undersøgelsen 
af de to udvalgte områder, Saksun og Koltur 
fandt sted i 1949. Med denne publikation 
fremlægges nu resultatet af undersøgel
serne og som forfatteren lidt undskyldende 
siger i deskriptiv form og uden senere til
føjelser, bl.a. for at imødekomme ønsket fra 
færøsk side om en tilgængeliggørelse af 
materialet. Man kan vel tilføje, at det altid er 

vigtigt, at en undersøgelses resultater frem
lægges og helst af de personer, der har del
taget i undersøgelsen.

De to områder Saksun og Koltur blev valgt 
fordi de var typiske og stadig fremviste 
ældre træk såvel i bebyggelse og byggeskik 
som i erhvervsstruktur. Allerede på dette 
tidspunkt var Færøerne ved at undergå for
andringer og de mindre steder ved at blive 
affolkede. Bogen er disponeret i to hovedaf
snit et for hvert af områderne. I hvert afsnit 
beskrives bebyggelsen og der gives en ret 
detaljeret gennemgang af de enkelte byg
ninger med indbo og med betegnelserne 
både på færøsk og dansk. På grundlag af 
optegnelserne får man tilsvarende en 
grundig gennemgang af gården og dens 
brug med de traditionelle arbejdsprocesser. 
For Duegårdens vedkommende i Saksun er 
Ulf Zachariasssens optegnelser anvendt di
rekte i afsnittet om den stedlige tradition og 
man føler sig her meget tæt på undersøgel
sessituationen, selvom det er så mange år 
siden. Saksun på vestkysten af Strømø om
fatter tre brug eller bylinger og her blev den 
nu fredede Duegård, der fremviste de æld
ste træk valgt ud. Det er et traditionelt 
færøsk gårdbrug med beboelseshus med 
både røgstue og glasstue samt de mange 
tilhørende udhuse. Også på den lille ø Koltur 
med kun fire brug, der to og to udgør en by- 
ling, har man udvalgt det brug med de 
ældste træk til undersøgelsen, hvilket er 
helt i overensstemmelse med bondegårds
undersøgelsernes forskningstradition og 
datidens diffusionistiske metode. Dette gør 
forfatteren rede for i forord og indledning, 
hvor han også kort omtaler den senere 
forskning og især Bjarne Stoklunds indsats, 
der ser den færøske boligkultur i en større 
vesteuropæisk sammenhæng. I sidste af
snit, tradition og novation, prøver forfatte
ren med udgangspunkt i de to undersøgel
sesområder at se på nogle af de klassiske 
problemstillinger inden for den færøske 
bygge- og boligforskning. Det gælder byg
gematerialerne sten og det sparsomme og 
dermed kostbare tømmer. Det gælder tids
punktet for indførelsen af den nyere, mere 
tømmerkrævende glasstue, som forfatteren 
gennem tingbøger kan påvise er et lidt tidli
gere fænomen end hidtil antaget. Materialet 
er dog for lille til at slutte noget heraf og det 
betyder heller ikke så meget. Publikationen
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skal først og fremmest læses som den be
skrivelse den er af to færøske gårdbrug i 
1940’erne med den detaljerigdom, som kun 
museumsmanden af den gamle skole kan 
give.

Birgit Vorre

Birgitte Rørbye og Henning Kirk: 
Alderdom - Fordom
København, Munksgaard, 1992, 151 s., ill. 
ISBN 87-16-11043-9. Kr. 171,-.

Denne håndbog i, hvordan man får øje på - 
og forholder sig kritisk til - fordomme om al
derdommen, er et resultat af et mangeårigt 
samarbejde mellem folkloristen Birgitte 
Rørbye og lægen og gerontologen Henning 
Kirk. Forfatternes drivkraft til at skrive bo
gen er en undren over, at gerontologiens 
omfattende viden endnu ikke har fordrevet 
de mange negative klicheer og myter om 
gamle mennesker. Forfatterne håber, at de 
ved at åbne vores øjne og lære os at drage 
nytte af gerontologiens viden, kan ændre 
vores fordomsfulde holdninger til det at bli
ve gammel. Forfatterne vil med andre ord 
give vores gamle, forkalkede ældrebilleder 
en foryngelseskur.

Allerførst præsenteres læserne for nogle 
»redskaber«, der kan gøre det lettere at 
afsløre subjektive fordomme, der er for
klædt som objektive beskrivelser. Disse 
redskaber har stor lighed med etnologiens 
første »tre bud«: tid, sted og socialt miljø. 
Forfatterne har tilføjet endnu en variabel, 
nemlig effekt, som ikke får mange ord med 
på vejen, men vistnok handler om hvem, der 
har magten til at bestemme, hvad der er vi
den. De øvrige redskaber er øje, kikkert, lup 
og mikroskop, dvs. en skelnen mellem dag
ligdags viden, erfaringsbaseret viden og 
mere eller mindre specialiserede former for 
viden.

I de følgende kapitler gives eksempler på 
det tankegods og de symboler, der straks 
aktiveres, når begrebet alderdom bringes 
på bane. Vi får desuden nogle gode sam
mendrag af forskellige medicinske regimers 
viden om aldringsprocessen, hvorved det 
bliver tydeligt, at selv den såkaldte viden
skabelige viden indeholder mytologiske ele
menter, hentet fra tidligere epoker.

Stok og gebis er de første alderdomssym

boler, der tages underbehandling. Vi læsere 
bliver således helt på det rene med, at langt 
fra alle over 60 år har gangproblemer; også 
andre aldersgrupper har brug for hjælpe
midler til at gå, ikke mindst småbørn (s. 24- 
25). Heller ikke tandløshed er forårsaget af 
alderdom. »Tandløshed er en livsstilssyg
dom. Selv om alle tidligere ældregeneratio
ner verden over har haft problemer med 
tandløshed, og selv om flere af de kommen
de nok også får det, så ved vi idag, at den 
ikke udgør noget uafvendeligt ved alder
dommen.«

Det er helt rigtigt at undersøge de rekvi
sitter og tegn som gennem kulturhistorien 
er kommet til at symbolisere alderdommen. 
Men efter en så grundig og ikke særlig over
raskende påvisning af myternes manglende 
rationelle grundlag, forventer man så at 
være nået frem til forfatternes egentlige 
ærinde, et kulturelt perspektiv på ældrebil
lederne. Desværre får vi kun nogle almene 
psykologiserende forklaringer, som at sym
bolerne er materialiseringer af eksistentiel 
angst.

Gennem hele bogen skinner en dobbelt
hed igennem; det virker som om forfatterne 
ikke rigtigt har kunnet beslutte sig til, om de 
skulle skrive om alderdom, aldersgrænser 
og aldersmotiver som kulturelle fænome
ner, der har deres egen rationalitet og funk
tion eller om de har villet udbrede et mere 
positivt og fordomsfrit syn på alderdom, der 
bygger på gerontologiens videnskabelige 
landvindinger.

Allerede i slutningen af 60’erne startede 
der i USA en debat om aldersdiskrimination 
- eller alderscentrisme, som vi kan oversæt
te det engelske ageism med - men i Dan
mark har kampen mod de negative, stereo
type ældrebilleder ikke været lige så gløden
de. Derfor er det al ære værd, at de to 
forfattere sætter sig for at underkaste vores 
forestillinger om gamle mennesker en kri
tisk analyse. »Hverdagen er fyldt med ruti
ner og vanetænkning, som vi har brug for, 
fordi de fungerer så godt i den verden, vi le
ver i. Men ikke nødvendigvis, fordi de er rig
tige eller »naturlige« (s. 19). Et sådant ud
sagn er et glimrende udgangspunkt for en 
kulturanalyse af den måde vi forstår, taler 
om og behandler gamle på, men ...

På samme side delagtiggøres vi i forfat
ternes grundlæggende syn på det, bogen
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handler om, nemlig fordomme. De betragter 
personlige erfaringer med gamle, medier
nes forvrængede billeder af gamle og de 
øvrige brudstykker af viden om aldringspro
cessen, vi benytter i dagligdagen, som »fil
tre« i vores bevidsthed. Filtrene sorterer og 
bearbejder ny viden og nye informationer, 
siger de; det kalder vi etnocentrisme inden
for etnologien. Så vidt, så godt! Ingen med 
en kulturhistorisk baggrund kan være uenig 
i at »nogen almen gyldighed kan vi ikke 
regne med. På godt og ondt er vi kulturens 
børn ...«, men man bliver noget forundret, 
når forfatterne så fortsætter: »... og det 
kræver noget særligt af os, når vi skal 
trænge igennem dagligdagens mange fil
tre.«

I kulturanalyser plejer det at være god skik 
at anskue kulturelle filtre, ikke som falske, 
men som forskellige verdensbilleder eller 
slet og ret som forskellige kulturer. Selv me
dicinen og fysiologien må betragtes som 
kulturelle fænomener, ligesom gerontolo
giens objekt, den »rene« fysiske aldringspro
ces, er en forståelsesramme, der er kultu
relt skabt. Alligevel mener forfatterne til 
denne bog, at det er muligt at skrælle alle de 
mytologiske lag af alderdommen og nå ind 
til kernen - et mere sandt ældrebillede. Men 
som når man skræller løg, er jeg bange for, 
at der ikke er nogen kerne, men kun skaller
ne. Alderdom er ikke andet end kulturelle fo
restillinger om den.

Det er svært ikke at stille spørgsmålet, 
hvem der egentlig skal afgøre, om et billede 
eller en kulturel opfattelse er sand eller bare 
en fordom? Hvis man skal tage kulturbegre
bet alvorligt, er det ikke nok at anskue de an
dres ældrebilleder som fordomme, for de 
biologiske og såkaldte videnskabelige facts, 
som bruges til at tilbagevise dem med, er vel 
ikke mere værdifrie og upåvirkede af kultu
relle forestillinger og fordomme?

Den kritiske holdning, de to forfattere gør 
sig til eksponenter for, og den selvreflektion, 
som bogen lægger op til, omfatter desværre 
ikke den position, hvorfra de to forfattere 
selv taler. Denne position kan bedst karakte
riseres som en form for naiv empirisme, der 
får dem til at behandle fordomme, som om 
de er videnskabelige hypoteser, der skal fal
sificeres og imødegås med fakta og realite
ter. Personligt finder jeg den kulturelle be
tydning og brug af stereotyper og fordomme 

langt mere interessant at beskæftige sig 
med end deres status som empirisk falske. 
Alle stereotyper eller mytologier er kulturel
le forsøg på at tilfredsstille bestemte grup
pers behov forforklaring i en bestemt histo
risk kontext; ældrebilleder er altså måder 
kulturelt at mestre problemer på, der angår 
alderdommens plads og betydning i det nor
male livsforløb.

Bogen har mange gode iagttagelser af 
vores kulturelle omgang med alderdommen 
og flere steder er der ansatser til en god 
analyse af alderdommen som kulturelt fæ
nomen. Havde dette perspektiv været strin
gent gennemført, ville forfatterne måske 
have set, at bogen ikke bare fjerner funda
mentet for fordomme, men aktivt deltager i 
opbyggelsen af en alternativ mytologi: den 
friske alderdom: »For der er efterhånden så 
meget dokumentation for, at det ikke behø
ver at gå stejlt ned ad bakke med færdighe
derne, aktivitetsniveauet og livsglæden, 
hverken efter de 50, de 60 eller de 70.«

Bogen overskrider således ikke den dua
lisme, der er indbygget i aldersdomsbegre
bet; alderdom som forfald og afhængighed 
på den ene side og alderdom som sundhed 
og autonomi på den anden side. Det ville 
nok også være for meget forlangt, for er det 
ikke netop dette, fordomsfuldt eller ej, der 
er karakteristisk for vores opfattelse af al
derdommen som livsfase?

Lene Otto

UNIFOL Årsberetning 1991-92
København, Institut for Folkloristik Køben
havns Universitet, 1993. 224 s. I kommis
sion hos C. A. Reitzels Forlag A/S. ISBN 
87-7421-832-8. Kr. 125,-.

De første 39 sider er en årsberetning for in
stituttet. Denne indeholder bl.a. en oversigt 
over undervisningen. Titlerne i sig selv siger 
imidlertid ikke meget. Referater eller synop
ser havde tegnet et tydeligere billede af de 
temaer, som man finder så vigtige, at man 
vil tilbyde undervisning i dem. En række re
suméer af de emner, der er behandlet i di
verse specialer, bidrager imidlertid til at teg
ne et portræt af folkloristikkens orientering i 
dag, det samme gør publikationsoversigten. 
Imidlertid afsættes der kun to sider til at be
skrive instituttets forskningsmæssige sats-
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ningsområde, det er: 1. Folkedigtning, 2. 
Skik og brug samt 3. Folkloristisk sundheds
forskning. Denne vigtige programerklæring 
kunne fortjene mere plads.

Folklore på Færøerne er temaet for UNI- 
FOL 1991-92. Det er unægteligt et stort 
emne, der forudsætter en oversigtsartikel - 
den mangler. Istedet lægges ud med Bengt 
Holbeks opposition til Eydun Andreassens 
disputats Folkelig offentlighed: En undersø
gelse af kulturelle former på Færøerne i 100 
år. Forsvaret fandt sted den 4.6.1992 på 
Københavns Universitet. Emnet for Eydun 
Andreassens afhandling er, hvordan begre
bet »offentlighed« former sig under over
gangen fra den førindustrielle kultur til den 
nuværende. Herefterfølger Eydun Andreas
sens kommentarer til Bengt Holbeks oppo
sition. For den, der ikke har læst disputat
sen, svæver begge indlæg ret frit i luften og 
har kun snæver akademisk interesse. Eydun 
Andreassens disputats kunne fortjene en 
egentlig anmeldelse i UNIFOL. Det ville 
også have været et glimrende udgangs
punkt for det overordnede tema.

Herefter følger to artikler: Malan Poulsen: 
Beinta og Peder Arrhebo - holdninger til 
trolddom på Færøerne og Anna Brimnes: 
Forestillingen om sælkvinden i vestnordisk 
tradition. Forfatterne præsenteres ikke. Ef
ter Anna Brimnes artikel fortsættes med Mi
chael Chestnutt & Kaj Larsens registrant 
over de ældste færøske kvadhåndskrifter. 
Første del af registranten blev bragt i UNI
FOL 1990. Selv om temaet er folklore på 
Færøerne, burde registranten publiceres 
særskilt, endnu mangler imidlertid en re
degørelse for det materiale, der findes på 
Færøerne.

UNIFOL afsluttes med tre redigerede tek
ster om henholdsvis udarbejdelsen af Cor
pus Carmininum Færoensis, J. H. Schrøters 
visefortegnelser og nogle Traditionsopteg
nelser fra Hammershaimbs samlinger. For 
en meget snæver kreds af fagfolk er dette 
materiale måske interessant, men det bidra
ger ikke til at gøre UNIFOL til et seriøst fo
rum for en faglig debat, men kun til at under
strege den generelle mangel på redaktionel
le overvejelser omkring det egentlige formål 
med en publikation som UNIFOL.

Karsten Sedal

Eske Wohlfahrt: Søfarten fra Fur
- et bidrag til Limfjordens søfartshistorie. 
Limfjordsmuseets småskrifter nr. 13, Løg
stør 1993. 46 s., ill. ISBN 87-88507-11-4. 
Kr. 45,-.

Mistanken melder sig ganske vist under
vejs. Alligevel kommer Eske Wohlfahrts kon
klusioner sidst i denne lille bog som lidt af en 
overraskelse: Søfarten fra Fur var i enhver 
henseende ubetydelig, lange aner har den 
ikke, den har aldrig haft nogen stor kulturel 
betydning for øen, hverken furboernes dag
ligdag eller højtider bærer præg af søfarten, 
end ikke i søfartens glansperiode i 1900- 
tallet har mere end 20 fartøjer været hjem- 
skrevne på øen, og søfarten har aldrig invol
veret mere end 10 % af øens befolkning.

Hvorfor i alverden har forfatteren så orket 
at gennemføre sin undersøgelse. Og hvorfor 
skal vi - læserne - belemres med disse 
»nedslående« resultater?

Fordi det er en væsentlig historie allige
vel!

Søfarten fra Fur er gennemgående blevet 
drevet med skibe, der var små, gamle og bil
lige i anskaffelse, som regel ejet af selv
ejerskippere, der sejlede dem sammen med 
en dreng og evt. en mand mere, overvejen
de beskæftiget i indenfjords fart med ladnin
ger, der tålte lidt af hvert. - En søfart, der 
både i henseende til investeringer og drift 
kan betegnes som usædvanlig ekstensiv.

Bogen sporer Fur-søfarten tilbage til be
gyndelsen af 1800-årene, hvor den synes at 
vokse ud af fiskeriet fra øen. Hovedvægten 
er dog lagt på forholdene i vort eget århun
drede, og væsentlige dele af fremstillingen 
har dermed kunnet baseres på interviews 
med lokale beboere.

Netop fordi Fur ikke har nogen specielt 
glorværdig maritim fortid - som f. eks. Mars
tal, Svendborgsundområdet og Fanø - er hi
storien væsentlig at fastholde og få fortalt. 
Ikke kun fordi den som en lille pudsig brik er 
med til at nuancere og fuldende det store 
billede, den samlede danske søfartshistorie, 
men i højere grad fordi Fur-søfarten med sit 
særpræg bidrager til at sætte de andre og 
mere fremtrædende søfartscentre i relief.

Bogen er tilmed velskrevet og konsekvent 
holdt i et sprog, der kan forstås af enhver; 
alle maritime fagudtryk er forklaret i noter
ne.
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Skal man endelig kritisere noget, må det 
blive, at bogens farvestrålende omslag ved 
første øjekast ligner en brochure, der skal 
lokke sejler-turister til at besøge farvandene 
ved Fur.

Alt i alt har Eske Wohlfahrt med denne 
letlæste fremstilling ikke blot leveret et 
væsentligt og interessant bidrag til Limfjor
dens, men til den nationale søfartshistorie.

Ole Mørkegaard

Jørgen Selmer: Fromsseier
En københavnerplantage i Vestjylland. Ebel
toft, Skippershoved, 1993. 112 s., ill. ISBN 
87-89224-03-5. Kr. 148,- indb.

Skovrejsningen på de jyske heder i forrige 
århundrede er i omfang uden sidestykke i 
dansk historie. Store dele af de magre, vidt
strakte midt- og vestjyske hedeområder for
vandledes efterhånden til de lidt monotone 
større og mindre nåletræsplantager, der ka
rakteriserer disse egne i dag. »Plantnings
sagen«, som projektet kaldtes i samtiden, 
var én af mærkesagerne i Det danske Hede
selskabs arbejde for at »frugtbargøre he
den«, og på baggrund af tabet af Sønderjyl
land i 1864 kædedes dette arbejde i høj grad 
sammen med den nationale bevægelse. De 
omfattende anlægsarbejder krævede kapi
tal og handlekraftige personer. Det lykkedes 
Hedeselskabet at overtale en række velha
vere i det københavnske industriborgerskab 
til at opkøbe jord og plante skov på heden - 
til gavn for fædrelandet. Især omkring 
Grindsted-Vorbasse kom disse københav- 
nerplantagertil at ligge tæt og præge egnen 
både økonomisk, socialt og kulturelt.

Jørgen Selmer skildrer i denne meget 
velskrevne og smukt tilrettelagte bog 
Fromsseier plantage, som blev påbegyndt i 
1892 af én af hovedstadens mest betyd
ningsfulde tekstilfabrikanter, etatsråd Jacob 
Moresco, og var i familiens eje gennem tre 
slægtled til 1982.

I et vist omfang handler bogen om plan
tageanlæg under vanskelige jordbunds- og 
klimaforhold, om selve arbejdet med at op
elske skov og om afsætning og lokale følge
industrier, efterhånden som skoven vokser 
til og giver udbytte. Men - som undertitlen 
antyder - handler det endnu mere om et kul

turelt spændingsfelt. Her mødes kontraste
rende livsformer, baseret i vidt forskellig 
økonomisk og kulturel baggrund, men for
enet i gensidig omsorg, respekt og loyalitet i 
det hierarkiske mini-samfund af herskab og 
medarbejdere på forskellige niveauer - 
plantør/skovfoged, skytte og fastboende ar
bejdere - som plantagen efterhånden kom
mer til at udgøre. Beskrivelserne af bolig, ar- 
bejds- og familieliv giver et godt indblik i 
forskellene i livsformer og levevilkår. Den 
patriarkalske holdning, der havde præget 
Jacob Morescos ledelse af firmaet i Køben
havn, lever videre i forholdet til de ansatte 
på Fromsseier i form af gaver, personlige 
besøg i hjemmene og ikke mindst i sikringen 
af de ansatte i alderdommen.

Idealistiske og patriotiske bevæggrunde 
ufortalt forekommer de københavnske 
grossereres og fabrikanters risikofyldte in
vesteringer i et karrigt jysk hedeområde 
fjernt fra hovedstadens celebre selskabs- 
og kulturliv paradoksal. Hvad var det egent
lige incitament? Ifølge Selmers tolkning har 
disse tiltag dels skullet signalere investorer
nes velkonsoliderede firmaer, dels skal de 
ses som en mulighed for det nye velhavende 
industriborgerskab til at erhverve status og 
adgang til de gamle, privilegerede familier. I 
denne strategi bliver jordbesiddelse med 
jagtmuligheder et nøglebegreb. Det danner 
basis for at invitere gæster til jagt - og for at 
blive geninviteret de »rigtige« steder.

Det står ikke klart, om grundlæggeren af 
Fromsseier, Jacob Morescos motiver svarer 
til denne strategi, men for de næste 
slægtled spillede jagt- og selskabslivet en 
dominerende rolle under ferieopholdene på 
plantagen. Derimod var det en uhyre fornuf
tig langtidsinvestering, som familiefirmaets 
tredie generation kom til at nyde godt af, da 
tiderne blev vanskelige for tekstilbranchen. 
Skoven gav et overskud, der kunne kompen
sere for de dalende indtægter i firmaet i 
København.

Bogen bygger overvejende på interviews 
foretaget af forfatteren i perioden 1986-89, 
mens han var leder af Grindsted-Vorbasse 
Museum, suppleret med arkivalsk materia
le, avisomtaler og artikler. De mange fotos, 
hvoraf en del stammer fra informanternes 
private albums, giver et godt indtryk af he
dens forvandling til produktiv skov, af ar
bejdslivet, af jagtens glæder og af de per-
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sonlige relationer mellem ejerne og de an
satte.

Selv et så overskueligt samfund som 
Fromsseier kan ikke have været lutter idyl, 
men konflikter er bemærkelsesværdigt fra
værende i fremstillingen. I indpakket form 
har informanterne da også antydet mod
sætningsforhold, men formentlig har forfat
teren stået i det velkendte dilemma mellem 
at give det »sande« billede og respektere 
den fortrolighed, der opstår i interviewsitua
tionen.

Lilly Wiberg

Hans Helge Madsen:
Østerbro før og nu - og aldrig
En billedkavalkade om København. Bind 13 
Østerbro. København, Forlaget Palle Fogt- 
dal, 1993. 304 s. ISBN 87-7807-084-8. 
Kr. 340,-.

Efter at Bo Bramsen som en anden kanonfo
tograf har affyret 6-7.000 billeder af Køben
havn i tolv bind, fortsætter Fogtdals forlag 
med et bind 13, men uden Bramsen. Nor
malt skal man være varsom med tallet 13, 
der jo kan betyde både held og uheld, men 
dette bind 13 er faldet heldigt ud. Det er et 
udmærket, informationsmættet bind om 
Østerbro, der her foreligger. Hans Helge 
Madsen er vel vor bedste kender af denne 
bydel, har boet der i en lang årrække, og han 
fremlægger her sin store viden på en seriøs, 
men samtidig let tilgængelig måde. Der er et 
overvældende stof i denne bog, både bil- 
ledmæssigt og tekstmæssigt.

Efter en indledning om Østerbro som del 
af København følger et afsnit om Sorte
damssøen med en historisk oversigt over 
dens opståen og en gennemgang af bebyg
gelsen og af de mange planer og ideer, der 
gennem tiden har været fremlagt om Søer
nes »modernisering« eller det modsatte. 
Sidst og alvorligst Søringen, som heldigvis 
blev lagt over i bunken mærket »aldrig«, men 
som alligevel var så langt fremme, at den 
nåede at få ødelagt Fredens Bro og bringe 
Søpassagens ellers godt gemte bygninger 
frem i første række langs den nyanlagte 
park.

Herefter følger hovedafsnittet om Indre 
Østerbro på ca. 100 sider. Heri fortælles 
bl.a. om Trianglens opståen og diskussio

nerne om dens omlægning fra omkring 
1900. En prægtig tegning af den stadig eksi
sterende sporvejsventesal, »Suppeterri
nen«, viser, at P. V. Jensen-Klint ikke var ale
ne om denne værdifulde bygnings udform
ning, men at Povl Baumann medvirkede. 
Den gamle idylliske Classens Have, som 
man gerne ville have oplevet, genoplives 
ved billeder og erindringer fra personer, 
som færdedes der. Rosenvænget beskrives 
fra villabyggeriet begyndte i 1860-erne til 
man et hundrede år senere foreslog det hele 
ryddet, så man kunne komme til at bygge 
høje boligblokke - men indtil videre hører 
dette også til gruppen »aldrig«. Derpå kom
mer beskrivelser af Østerbros handelsgade, 
Nordre Frihavnsgade, Kalkbrænderiet, Ro
lighed, hvor H. C. Andersen døde i 1875 hos 
familien Melchior, af I. E. Ohlsens enkes 
blomsterfrøfirma - et portræt af hr. Ohlsen 
savnes - derpå De fattiges Dyrehave, Kryo- 
litfabrikken og de andre industrivirksomhe
der i området.

Herefter kommer tre afsnit på tilsammen 
ca. 120 sider om Fælledparken, Frihavnen 
og Nordhavnen samt Ydre Østerbro. Fæl
ledparkens krans af bebyggelse, Brumleby, 
Parken, Rigshospitalet og Universitetspar
ken, omtales indgående ligesom anlæggel
sen af Frihavnen og Nordhavnens udvidel
ser, mens det Ydre Østerbro virker noget 
forfordelt. Det mærkes, at Hans Helge Mad
sen kender det Indre Østerbro bedst, og da 
dette område også er det, man først og 
fremmest forstår ved Østerbro, er det vel 
ikke urimeligt, at det behandles mest udfør
ligt. Normalt husker man ikke på, at Øster
bros grænse mod nord ligger helt ude ved 
Hellerup station, et vældigt areal, hvis ikke 
uinteressante udvikling kun får tildelt 21 si
der, og hele området fra Strandvænget og 
nordpå, d.v.s. Ryvangskvarteret og bebyg
gelsen mellem Strandpromenaden og jern
banen spises af med ca. en sides tekst og 
nogle få billeder. Dette område ligger i skud
linien, hvis Nordhavnen fortsat skal udvides 
mod nord.

Bogens hovedtekst er sat i en bred spalte, 
som giver plads til en margen, hvor mindre 
fotos med billedtekster er anbragt, mens 
større billeder og kort så vidt muligt er pla
ceret i nærheden af de steder, hvor de om
tales i hovedteksten. Denne er velformule
ret og giver bredt fortællende et godt indblik
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i bydelens udvikling, mens billedteksterne 
indeholder detaljerede beskrivelser af de 
enkelte lokaliteters historie, som de ofte 
supplerer med oplysninger, der ikke findes i 
hovedteksten. Det kan desværre ikke skju
les, at bogens opbygning besværliggør 
læsningen. Da hovedteksten ofte afbrydes 
af helsidesillustrationer eller sider med cita
ter og mindre billeder, bliver man afbrudt i 
læsningen, som så efter bladren frem og til
bage kan genoptages, evt. efter en ny gen
nemlæsning af det allerede læste. Disse af
brydelser kan næsten ikke undgås, fordi der 
hele tiden er interessante enkeltheder på 
billederne, der må studeres nærmere. Dette 
vil naturligvis ikke genere den, der kun 
»læser« billeder, men kalamiteten hænger 
sammen med den hybridagtige form, som 
dette værk har fået fra begyndelsen. Den 
oprindelige intension har tilsyneladende 
været at vise så mange billeder som muligt, 
men man har dog alligevel syntes, at de 
måtte bæres af en ledsagende tekst, der gi
ver en samlet beskrivelse af de enkelte by
deles historie. Billederne har været hoved
sagen - og det er da også udmærket, at de 
er blevet udgivet samlet - men da teksten er 
blevet betragtet som noget sekundært, er 
der ikke opnået den rette balance mellem 
tekst og billeder. Teksten sniger sig rundt 
mellem billederne, hvor den nu kan finde 
plads og får slet ikke den betydning under 
læsningen, som den egentlig er berettiget 
til. Alt dette er Hans Helge Madsen uden 
skyld i, det hænger sammen med værkets 
oprindelige tilrettelægning.

Desværre er andre uheldige ting også ført 
videre fra de foregående bind. En litteraturli
ste mangler. Henvisninger til litteratur eller 
andre kilder mangler dog ikke, men anføres, 
ofte ufuldstændigt, i teksten eller under illu
strationerne, men burde have været samlet, 
så læseren kunne danne sig et overblik over, 
hvilke kilder værket hviler på. I modsætning 
til de tidligere bind har Østerbro-bindet regi
stre, men det er ikke praktisk at blande per
son- og stednavne i et register. Til gengæld 
er der et register over biograferede perso
ner opstillet efter det sidetal, hvor de omta
les, hvilket virker lidt overflødigt, da de også 
findes i hoved regi st ret. Registrene og litte
raturhenvisningerne burde have været gjort 
mere omfattende, så man lettere kunne fin
de frem til de ønskede oplysninger. Herved 

ville man have fået en god opslagsbog, men 
Hans Helge Madsen har under de givne be
tingelser - et lidet gennemtænkt koncept - 
skrevet en god bog.

Poul Strømstad

Ole Mørkegaard:
Søen, slægten og hjemstavnen
En undersøgelse af livsformer på Åbenrå- 
egnen 1700-1900. Københavns Universitet 
1993, 192 s., ill. ISBN 87-7289-207-2. Kr. 
198,-.

Bogen, der er udgivet på Museum Tuscula- 
nums Forlag i samarbejde med Aabenraa 
Museum, er en kraftig udbygning af forfatte
rens magisterafhandling ved Institut for eu
ropæisk folkelivsforskning, nu Institut for 
arkæologi og etnologi.

Det tæt komprimerede arbejde omhand
ler Åbenrå-egnens søfart og øvrige maritime 
næringsliv i en 200-års periode frem til om
kring 1900. Emnet behandles bredt, idet der 
dog samtidig og især focuseres på investe
ringspraksis og -fordeling, fagligt, socialt og 
topografisk, inden for perioden.

Søen, slægten og hjemstavnen er opdelt i 
5 kapitler, en indledning og en kilde- og litte
raturfortegnelse. Kapitlerne omhandler em
pirisk sondering, teoretisk-metodisk grund
lag, præsentation af den højrupske produk
tionsmådeanalyse, livsformer i Abenrå-sø- 
farten samt et afsluttende kapitel om karri
ere, slægt og hjemstavn. Noterne omfatter 
374 kildehenvisninger og fortegnelser over 
arkivalier og trykte kilder.

Der er tale om et yderst grundigt arbejde, 
der for første gang anvender den strukturel
le livsformsanalyse på historisk materiale. 
Bogen sigter bl.a. imod at afdække motiver 
og drivkræfter bag menneskers investe
ringslyst og -praksis i Åben rå-søfarten. Kan 
hoveddrivkraften bag eksisterende praksis i 
forskellige tidsperioder tolkes som kapitali
stisk profitbegær, således som investerin
ger i søfarten ofte er blevet udlagt? Skyldes 
de menneskers ønske om virkelyst og uaf
hængighed, eller er de betinget af særlige 
egenskaber hos innovatørerne? Er forholdet 
i virkeligheden langt mere komplekst?

Ole Mørkegaards arbejde viser - om no
get, at de lette løsningers tid er forbi i den 
etnologiske videnskab. Så snart man dykker
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ned i materialet og studerer og anvender 
det - i detaljer såvel som i helhedsperspek
tiv, må tolkningen gøres nuanceret.

Ole Mørkegaard var kandidatstipendiat 
på Københavns Universitet, da det gik he
dest til med formuleringen af Thomas 
Højrups strukturelle livsformsanalyse. Man 
kan mene, hvad man mene vil om den ny ret
ning inden for etnologien, men i det konkre
te tilfælde har den konsekvente og systema
tiske fremgangsmåde, der karakteriserer 
livsformsanalysen, været et overordentlig 
godt værktøj til behandlingen af det kom
plekse og ofte meget sporadiske materiale, 
der hvad motiver og drivkræfter angår 
yderst vanskeligt lader sig kvantificere.

Efter et stort og velskrevet kapitel, der 
repræsenterer det empiriske baggrundsma
teriale for søfarten og dens placering i 
Åbenrå-egnens erhvervsliv, følger en teore- 
tisk-metodisk redegørelse, der sigter imod 
at klargøre produktionsmåde- og livsforms
begrebet. Det er ren teori og skal begrunde 
den efterfølgende analysemåde. Man kan 
håbe, at de 12 siders teoriopremsning ikke 
virker som en stopklods, der får den uhilde
de læser til at sætte bogen langt væk, for de 
efterfølgende 100 sider, der indeholder an
vendelsen af teorien, er forståelig og virkelig 
interessant, og forfatteren fortjener stor ros 
for sin sobre udlægning af kildematerialet.

Det er livgivende at se, hvordan Ole 
Mørkegaard går systematisk frem og ikke 
på forhånd afskærer sig for mulige tolknin
ger. Han fører sig ikke frem med en hypote
se, som søges verificeret ved hjælp af kilde
materiale, men opstiller tværtimod i mangel 
af konkrete oplysninger om det psykologi
ske handlingsgrundlag hos datidens men
nesker et katalog over samtlige foreliggen
de tolkningsmuligheder, uanset om de kan 
synes realistiske eller ej. Selv sund fornuft 
er, som han skriver, et dårligt bedømmel
seskriterium, da også fornuften er kulturelt 
betinget. Herefter undersøges det, om de 
foreliggende muligheder har været realise
ret i praksis. Heri indgår falsificering og veri
ficering som vigtige redskaber.

Gennem sit arbejde sår Ole Mørkegaard 
tvivl om almengyldigheden af tidligere tolk
ninger af drivkræfter bag menneskers inve
steringsiver i søfarten. Blandt andet påviser 
han, at kapitalanbringelse i skibsfarten ikke 
alene kan være til fremme af egen karriere, 

men i høj grad også til fremme af andres kar
riere, og han viser gennem citater fra breve 
og erindringer, at flere af de virkelig store 
skibsrede snarere var prægede af ideologi
ske og lystbetonede motiver end af profit
begær. Profit og spekulation var nødvendige 
forudsætninger for opretholdelsen af søfar
ten som enkel, men ikke kapitalistisk vare
produktionsmåde. Formålet med at ansæt
te folk til at sejle eller bygge et skib var ikke 
at presse dem til opnåelse af et merprodukt. 
De var en nødvendig forudsætning for drif
ten, da værftsejeren ikke alene kunne bygge 
sit skib eller skibsrederen alene kunne sejle 
sit fartøj.

Profit var også nødvendig til fremme af 
menneskers ønske om selvstændighed og 
uafhængighed, hvorfor dens forekomst ikke 
alene og i sig selv tolkes som et ønske om 
kapitalmaksimering. Menneskers motiverer 
ikke så enkle, som de ofte gøres til, motiver 
plejer at være sammensatte.

I bogens sidste kapitel udlægger forfatte
ren de enkelte elementer i bogtitlen, der kan 
oversættes som karriere, slægt og hjem
stavn, d.v.s. vigtige ingredienser i den selv
erhvervende skibsreders livsform, hvor 
»hjemstavn« ikke skal tolkes topografisk, 
men kulturelt.

Alan Hjorth Rasmussen

Bjarne Kildegaard: 
Klædt på til tiden
København, Tiderne Skifter, 1993. 47 s., ill. 
ISBN 87-7445-570-2. Kr. 125,-.

Bogen Klædt på til tiden knytter sig til den ny 
og omfattende udstilling »Krop & Forklæd
ning«, som blev åbnet på Bredemuseet i 
april 1993. Gennem udvalgte eksempler fra 
denne udstilling spændende fra udstillin
gens ældste til dens seneste dragteksempel 
fører forfatteren, museumsinspektør Bjarne 
Kildegaard, læseren gennem klædedrag
tens og de udvalgte dragters historie, samti
dig med at han behændigt benytter lejlighe
den til at bibringe læseren forståelse for en 
række principielle problemer knyttet til ind
samling, konservering, opbevaring og analy
se af dragtskik og -mode. Bogen er således 
ikke et katalog, men snarere en uddybende 
kommentar til den udstilling, som Bjarne Kil
degaard iøvrigt selv har tilrettelagt. Han si-
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ger det selv: »Målet har ikke været et lynkur
sus i modens historie; men derimod at fore
tage nogle nedslag i bestemte perioders 
konkrete dragter og fortælle konkrete histo
rier derfra - historier om dragtens historiske 
placering, om ejerens liv, om dragtens tilvæ
relse på museet. Kort sagt uddybe forståel
sen af dragterne selv i forhold til den præ
sentation og oplevelse, et billede eller et 
besøg på Nationalmuseets udstilling i Brede 
umiddelbart kan give.«

Det er, med god støtte fra forskellig side, 
blevet en flot sag, - stort format, smukt lay
out, rigelige og prægtige farveoptagelser, 
men skriften er nok en grad for lille til at 
være rigtig behagelig for de mange forskelli
ge læsere, som må tiltrækkes af denne bog. 
Til gengæld findes de relevante noter ne
derst på hver side - det elsker jeg.

Som grundlag for såvel udstilling som bog 
har Bjarne Kildegaard haft det bedst tænke
lige materiale - en formidabel dragtsamling 
indsamlet gennem de sidste 100 år med fag
lig indsigt og stor bevågenhed fra dragter
nes tidligere brugere. Det tjener Bjarne Kil
degaard til ære, at han så klart og entydigt 
fremhæver nu afdøde museumsinspektør 
Ellen Andersens betydningsfulde indsats på 
netop dette område.

Dragthistorie er en vanskelig disciplin, og 
guderne skal vide, at kedsommelige beskri
velser og sammenligninger har taget livet af 
mange dragter, medens man har tabt det 
egentlige perspektiv af syne - at de er ble
vet båret af levende mennesker i en specifik 
social sammenhæng. Det har Bjarne Kilde
gaard villet råde bod på, og det er befriende, 
selvom man kan være mere eller mindre på 
bølgelængde med ham i hans mere følelses
fulde betragtninger over dragtens inderste 
væsen og intime udsagn om brugeren. Det 
er et delikat område at bevæge sig ind på, 
men det går an, når det drejer sig om den 
4-5 årige Hans Caspersen fra det bedre 
københavnske borgerskab: »Da konservato
rerne i 1990 gjorde den lille Hans Caspersen 
klar til udstilling, krævede det et omhygge
ligt arbejde at rense de fine små silkekvaster 
på kjol’en for og bag. Silkekvasterne på bry
stet var griset til med vælling! Fin har han 
været, lille hans, men ikke mere voksen, end 
at han har spildt - eller måske ikke har kun
net kontrollere et lille bøvs.« Så tæt på drag
tens bruger kan man altså komme gennem 

konservatorernes analyser, så pas på hvis 
du giver dit yndlingsnegligé til Nationalmu
seets dragtsamling!

Af fejl i banal forstand rummer denne 
smukke bog vist kun een: herregården 
Nørre Vosborg, som nævnes i forbindelse 
med Mette Bagges Kiærs smukke brudekjo
le, ligger i Vestjylland ved Nissum Fjord og 
ikke ved Ålborg.

Ulla Thyrring

Jørgen Hahn: Fliser på Fanø
Flisekulturen på Fanø 1650-1900. Fliesen 
auf Fanø. Esbjerg, Forlaget BYGD, 1993. 44 
s., ill. ISBN 87-87293-50-1. Kr. 96,-.

Den indtagende flisekultur på Fanø er em
net for en smuk lille bog, som er udgivet af 
øens flisemuseum. Hovedvægten i bogen er 
de fornemme farvebilleder, der er optaget af 
en række desværre anonyme fotografer. 
Hertil knytter sig korte billedtekster.

Mellem billederne er indflettet en kort in
troduktion til flisens historie: Fra Orienten til 
Holland og om teknikken: Leret og fliserne 
og Fanøflisens historie 1650-1910. Til glæde 
for turisterne fra syd er al tekst også gengi
vet på tysk.

Det sidste kapitel er af størst interesse for 
den besøgende på den lille vesterhavsø. Fli
sens indtog på øen var, som naturligt er, be
tinget af handelen til søs, der fra midten af 
det 17. århundrede bragte fannikerne til Hol
land og Friesland. De første fliser skal ifølge 
overleveringen være kommet som ballast i 
skibene. Efter frikøbet fra kronen i 1741 vok
sede skibsfarten. Fanøboernes derved for
bedrede økonomiske situation betød et 
yderligere opsving for flisekulturen, og hu
sene udstyredes med fliser bag bilæggerov
nene og de åbne ildsteder og ofte på inder
siderne af ydervæggene som isolation mod 
det hårde stormfulde klima.

Omkring 1900 reduceredes sejlskibenes 
antal betydeligt og dermed også importen af 
fliser, der siden 18. århundrede var sket gen
nem Hamborg.

Motivmæssigt repræsenterer de de mest 
kendte fremstillinger på de hollandske fliser, 
bibelske scener, legende børn, dyr, blom
ster og de imponerende sammensatte flise
billeder, der gengiver dyr (hunde, heste) og 
mangefarvede blomster i vase.
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Bogen er med sin fine opsætning og for
nemme farvegengivelser en smuk billedka
valkade over Fanøfliser og deres anvendel
se i husene og velegnet til at tage med som 
minde om et besøg på den lille ø i Vade
havet.

Inge Mejer Antonsen

Jakob Vestergaard: 
Farvergården i Ebeltoft
En bygning og et håndværks historie. Ebel
toft Museum 1993. 115 s., ill. ISBN 
87-983403-4-4.

Bogen beskæftiger sig med Farvergårdens 
bygningshistorie, det gamle farverhånd
værk samt det brogede persongalleri, som 
har haft deres liv og virke på gården gennem 
flere hundrede år.

Farvergården sikrede indtil begyndelsen 
af 1900-tallet, at bønderne kunne få farvet 
deres hjemmevævede klæde og garn. Far
veriet står endnu bevaret, som det eneste af 
sin art i Nordeuropa, og det er blevet drevet 
som museum siden 1976.

Bogen bygger på en betragtelig mængde 
kildemateriale, som har gjort, at vægten er 
lagt på bygningerne og deres beboere. Byg
ningskompleksets udvikling bliver gen
nemgået minutiøst fra første halvdel af 
1600-tallet frem til 1976 med de fleste mel
lemliggende til- og ombygninger. Ligeledes 
bliver de skiftende farveres familie og ansat
te udførligt beskrevet; deres år i Farvergår
den, deres fortid og videre skæbne. Udover 
at kortlægge bygningernes udvikling og skif
tende beboere bliver kilderne brugt til at be
lyse sider af farverhåndværket: bevillings
betingelser, lokal konkurrence, fallitter og 
næringsfrihedens indførsel. Desuden arbej
det i Farvergården: kundekredsens art og 
ønsker, ansættelser og løn, nyerhvervelser i 
farveriet, den nye teknologi, annoncering 
m.m. Ligeledes livets højtider i Farvergår
den: giftermål, fødsler, dødsfald - og man 
får dagsprisen på en ordentlig begravelse i 
1823.

Det kniber mere med familiernes dagligliv 
og det praktiske arbejde i farveriet, emner 
som de skriftlige kilder ikke kan berette li
geså meget om. Til slut er der dog en gen
nemgang af farveriets indretning og den 
»mystiske kunst«, når farveren tryllede de 

forskellige kulører frem. Undertiden er det 
den sidste farver, som citeres, når arbejds
processerne beskrives. Med udgangspunkt 
i bøndernes hjemmevævede, hvide, hel
uldne vadmel, som ofte skulle farves indigo
blåt, gennemgås arbejdsprocessen fra start 
til slut: opmåling, mærkning, stampning og 
filtning. Derefter skulle indigokypen sættes, 
så selve farvningen kunne begynde. Så fulg
te skylning, tørring og overskæring. Til sidst 
dampning og presning og evt. mønstertryk
ning.

Vandforsyning og energikilder f.eks. kraft 
fra vandhjul og hesteomgang, bliver ligele
des beskrevet. Bogen er rigt illustreret med 
fotos og annoncer. Alt i alt en velskrevet 
bog, som beskriver et afgrænset emne og 
henvender sig specielt til læsere, som er 
interesseret i, hvad skriftlige kilder kan be
rette om bygnings- og personalhistorie, 
samt lokalhistorieinteresserede og naturlig
vis farverfagets fans.

Gerd Anja Jørgensen

Holger Rasmussen:
En husmand i Treårskrigen 1848-50
Underjæger Hans Pedersens optegnelser 
fra 1849 og hans visesamling. Skjern, For
eningen Danmarks Folkeminder og Guilan
ders Bogtrykkeri, nytår 1992. 89 s., ill. ISBN 
87-89759-00-1. Kr. 98,-.

»Ånden fra 1848« er et fastslået begreb i hi
storiebøgerne. Ifølge forestillingen herom 
gik der i martsdagene 1848 et håbets brus 
gennem hele det danske folk med krav om 
gennemførelse af en fælles fri forfatning. 
Samtidig kom der en national rejsning mod 
de formastelige slesvig-holstenere, som 
man mente var ved at forgribe sig på dansk 
jord. »Opofrelsen og handlelystens begej
string løftede alle og bar dem med sig« - i 
sådanne medrivende og forførende vendin
ger bliver martsdagene ofte skildret. En kor
rektion kan nok synes påtrængende, og det 
er netop, hvad Holger Rasmussen på stil
færdig, næsten underspillet vis giver os her 
på grundlag af optegnelser fra den sjæl
landske husmand, underjæger Hans Peder
sen.

Hovedparten af soldaterne i Treårskrigen 
var husmænd, idet det indtil februar 1849 
alene var landbefolkningen, der blev udskre-
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vet til den forhadte militærtjeneste, og sam
tidigt var der et stillingssystem, så unge 
mænd kunne betale andre for at stille for 
sig. Dette kunne gårdmandssønner måske 
få råd til, men i hvert fald ikke husmænd, og 
de udgjorde herved hovedparten af de dan
ske soldater. Kun en meget ringe del af de 
mange erindringer fra krigen er imidlertid 
skrevet af husmænd som Hans Pedersen. 
Hans krigsoplevelser er helt forskellig fra de 
mange ha-patriotiske skildringer fra frivilli
ge, der især var nationalliberale studenter.

Udgivelsen er forbilledlig både med hen
syn til fremlæggelse af tekster og kommen
tarer. Her er ingen spækhuggervirksomhed, 
såvel krigsdagbogen som visesamlingen er 
gengivet i fuld udstrækning. Læseren får et 
levende indtryk både af det ensformige sol
daterliv præget af ventetid og af samtidens 
brogede viserepertoire spændende fra pa
triotiske sange til vulgære viser. Begge af
snit bliver fulgt op med udførlige kommenta
rer, så kontrasten til de populære skildrin
ger af Treårskrigen i dansk malerkunst og 
historieskrivning bliver tydelig.

Flere forfattere har hævdet, at Peter Fa
bers krigssang »Dengang jeg drog afsted« 
blev så yndet i 1848, at den fortrængte alle 
andre viser. Dette var på ingen måde tilfæl
det, og Hans Pedersens visesamling afspej
ler soldaterlivet på mere ædruelig vis end 
Fabers sang. Her er både lystige sange til 
marchture og lumre viser til at fordrive tiden 
med, når man var i kvarter.

I en tid med stor interesse for dansk iden
titet er Holger Rasmussens fremlæggelse af 
husmand Hans Pedersens optegnelser 
særdeles aktuel. Den bekræfter fuldt ud Lo
renz Rerups karakteristik om ånden fra 1848 
som en stråild (i: Dansk Identitets Historie 
bd. 3, s. 356).

Inge Adriansen

Claus Bjørn, Per Grau Møller og Erland 
Porsmose: Marginaljorder i fortid, nutid og 
fremtid
Odense University Studies in History and 
Social Sciences vol. 162. Beretning fra det 
13. bebyggelseshistoriske symposium ved 
Odense Universitet, afholdt d. 27.-29. no
vember 1991. Odense Universitetsforlag 
1992, 192 s., ill. ISBN 87-7492-920-8. 
Kr. 190,-.

Debatten om udlægning af marginaljorder 
har fået en fornyet aktualitet de senere år, 
sidst med Miljøministeriets udredningsar
bejde i 1986 og EUs nye braklægnings
ordninger.

Selvom ordet »marginaljord« er forholds
vis nyt i det danske sprog - det optræder for 
første gang i 1977 - så er selve fænomenet 
kendt langt tilbage i tiden.

Emnet for det 13. bebyggelseshistoriske 
symposium, der blev afholdt i anledning af 
Odense Universitets 25 års jubilæum, var 
netop »Marginaljorder i fortid, nutid og 
fremtid«. Arrangøren af seminaret var Land
bohistorisk Selskab og Kartografisk Doku
mentationscenter under Institut for historie, 
kultur og samfundsbeskrivelse ved Odense 
Universitet. Symposiebidragene er nu ud
kommet som en antologi.

Bidragene afspejler de forskellige faglige 
tilgange til emnet, først og fremmest geo
grafer, historikere og økonomers nyeste un
dersøgelser. Man har villet belyse areal
anvendelsen helt fra oldtidens landskabs
udnyttelse frem til vore dages forvaltning af 
miljø- og jordbrugsmæssige interesser. 
Braklægningens - og hermed landbrugspo
litikkens - juridiske og økonomiske sider 
afdækkes, ligesom et komparativt udblik ka
stes på andre lande, først og fremmest Eng
land, Norge og Sverige.

Som i al nyere landskabsforskning under
streges der i antologien betydningen af at 
anskue landskabet som værende under sta
dig forandring og som en dynamisk proces, 
udtrykt i begrebet »kulturlandskabet«. Kul
turlandskabet defineres i et af bidragene 
som summen af de forandringer, landskabet 
er undergået frem til idag. Landskabet er 
således ikke en given ting.

Mange af bidragene behandler, hvor pro
blematisk det er at definere begrebet margi
naljord og advarer mod at applicere nutidige 
økonomiske teorier på historiske forhold. Li
gesom landskabet ændrer sig, ændrer sy
net på landskabet sig og hermed opfattel
sen af hvilke landskaber, der er nyttig land
brugsjord, marginaljord eller bevaringsvær
dig som rekreativ natur. De arkæologiske og 
historiske bidrag dokumenterer, at braklæg
ning absolut ikke er noget nyt fænomen, 
men samtidig, at enhver opgivelse af dyrk
ning må ses i sin historiske og samfunds
mæssige kontekst.
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Bidragyderne påpeger, at set i et historisk 
og kulturelt perspektiv er de såkaldte margi
naljorder kun marginelle udfra et monokul
turelt synspunkt, hvad enten det er den en
kelte bedrift, region eller statens synsvinkel. 
Hvad er det vigtigste at producere? Hede, 
overdrev og eng blev efter landboreformer
ne drænet, gødet og sat under plov. Ager
brug og især korndyrkning blev anset for at 
være hovedsagen, men set udfra den enkel
te selvforsynende bondes synsvinkel kunne 
et mangestrenget ressourcegrundlag være 
en fordel. Hvis man fx drænede moser, kom 
man til at mangle ressourcer som gærdsel, 
stave og brændsel eller hvis man opdyrkede 
enge, forsvandt muligheden for høslet og 
græsning, som var vigtige for et ekstensivt 
husdyrhold.

De ekstensive arealers opdyrkning blev i 
løbet af 1800-tallet en national udfordring, 
»hvad udad tabes skal indad vindes«. Op
dyrkningen blev anset for at være et nyttigt 
og samfundsopbyggeligt pionérarbejde. 
Idag belønnes bønderne for at lade være 
med at dyrke jorden! Der er i Europa over
produktion af både animalske og vegetabil
ske produkter. Marginaljorder bliver i dag 
anset som dårlige jorder, som det ikke kan 
betale sig at dyrke. Enhver landbrugsejen
dom har sådanne ekstensivt dyrkede områ
der, men her tales der mere om den sam
fundsøkonomiske interesse i at præmiere 
den enkelte bedrifts undladelse af dyrkning 
eller om større områder, evt. hele regioner, 
der overgår fra at være landbrugsarealer til 
at blive fx rekreative områder og »marginali
seres« således i forhold til en landbrugs
produktion.

Marginaljordsudvidelse og forøget brak
lægning kan byde på nogle nye muligheder, 
fx i form af et mere varieret landskab med 
flere mellemformer og bæredygtig produk
tion. Nogle bidragydere henter inspiration i 
tiden før landboreformerne og skovloven af 
1805, hvor den skarpe opdeling i skov og 
ager blev fastsat. Gennem intensiv pleje og 
genindførelse af autentiske driftsformer kan 
landskaberne blive til »nye« historiske land
skabsformer og rekreative landskaber.

Antologien giver én mulighed for at sætte 
sig ind i dette komplekse område og at 
læse, hvordan forskellige forskere har arbej
det hermed. Læseren inspireres og får hur
tigt dannet sig et overblik over forskellig

artede synsvinkler og empiriske undersøgel
ser.

Lykke Lafarque Pedersen

Guide til oplevelser i Ringkøbing Amt
Historie. Kultur. Natur. Museumsrådet i 
Ringkøbing Amt og Ringkjøbing Amtskom
mune (Udg.). Særnummer af FRAM, 1994. 
208 sider, ill. ISBN 87-88412-20-2, ISSN 
0108-3643. Kr. 135,-.

Museumsrådet i Ringkøbing Amt har i sam
arbejde med Ringkjøbing Amtskommune 
udgivet en guide til Midt- og Vestjyllands 
seværdigheder. 19 medarbejdere, hovedsa
gelig fra amtets museer, har udarbejdet 
guiden. Ialt 18 kommuner dækkes i en 
rækkefølge fra vest til øst og fra nord til syd. 
På 336 opslag indkredses såvel historie og 
kultur som natur. Det prisværdige initiativ 
imødekommer et publikumsbehov for selv 
at gå på opdagelse i landsdelen og opleve 
det rigt varierede landskab, der omfatter 
øde hedeegne med ådale, bakkeøer og 
smeltevandssletter, Vesterhavskysten samt 
Limfjordsbakker og landbrugsområder.

I forlængelse af de nyere bevarings- og 
museumstankers udbredelse, der i højere 
grad går ind for at bevare anlæg og bygnin
ger på deres oprindelige plads i landskabet, 
stiger behovet for en fleksibel form for infor
mation, publikum selv kan have med sig. En 
komprimeret guide er her en god løsning, 
som arbejdsgruppen har valgt. Der er også i 
høj grad tale om en brugsbog. Formatet er 
tilpasset en stor lomme, så guiden let kan 
bringes med rundt, hvor der er brug for den. 
Den er rigt og indbydende illustreret og tek
sten er tilpasset, så læseren får et kort, men 
godt overblik.

Guiden er inddelt i hovedafsnit, kommu
nevis. Hvert afsnit indledes med et over
sigtskort, hvor seværdighederne er prikket 
ind. Til hver udvalgt seværdighed svarer en 
kort beskrivelse, og til mange opslag er der 
en il I lustration i form af et farvefotografi eller 
et kortudsnit. Artiklerne afslutter med hen
visninger til detaillerede turfoldere, hvori 
læseren kan søge yderligere information. 
Bogen afsluttes med to opsummerende ar
tikler, »Landskab og menneske« og »Grav
højenes land«, der sammenbinder de mange 
faktuelle oplysninger, som bogen er fyldt
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med. Det tværgående og tematiske afsnit 
om »Landskab og menneske« skildrer de re
gionale variationer udfra sammenhængen 
mellem geografi, bebyggelse og erhvervs
mønster. En vigtig pointe i dette afsnit er at 
understrege Midt- og Vestjyllands særlige 
position i form af tætte handelsforbindelser 
og integration i den europæiske markeds
økonomi og ikke at anskue landsdelen som 
et afsondret udkantsområde. Afsnittet om 
oldtidens landskab omhandler bl.a. resulta
terne af nyere arkæologiske udgravninger i 
området, der har givet et helt nyt billede af 
bebyggelsesmønsteret.

Udvalget af seværdigheder er foretaget 
så det både dækker traditionelle udflugts
mål, bl.a. gravhøje, voldsteder, kvaderkir
ker, fuglereservater og museer, men også 
mere utraditionelle udflugtsmål som moder
ne elværker, vindmøller, gågader og virk
somheder omtales. Hvor det er muligt, hen
vises til lokale museumsudstillinger, der kan 
uddybe emnet.

Med denne guide gives en glimrende kort
fattet, introduktion til en bemærkelsesvær
dig del af Danmark. Guiden kan anbefales 
alle, der vil opdage nye sider af Vest- og 
Midtjylland.

Lykke Lafarque Pedersen

Henrik Fibæk Jensen: Jens Langkniv - 
en jysk Robin Hood?
Studier fra Sprog og Oldtidsforskning, nr. 
319. København, Museum Tusculanums For
lag, 1993. 80 s. ISBN 87-7289-185-8. Kr. 98,-.

Velskrevet. Velgennemarbejdet. Velgjort.... 
Det er nogen af de superlativer som trænger 
sig frem på tungen, når man får Henrik 
Fibæk Jensens (HFJ) lille bog om Jens Lang
kniv i hånden og har læst den.

Der er både talt, sunget og skrevet meget 
om røveren Jens Langkniv fra den jyske 
hede. Og ikke uventet kommer HFJ da også 
til den konklusion, at man egentlig ikke kan 
tale om én Jens Langkniv. I virkeligheden er 
der hele tre, som er særdeles forskellige. 
Folketraditionens Jens er en gennemført ke
delig type; brutal, rå ... en blodtørstig ban
dit, der forulemper sagesløse folk på det 
groveste. Den skønlitterære Jens er stik 
modsat; en frihedselskende social oprører, 
der kæmper imod uretfærdige myndigheder 

og væmmelige tyskere under 30-års krigen. 
I dette afsnit giver HFJ en imponerede, kort
fattet, men alligevel udtømmende redegø
relse for forskelle og ligheder i de væsentlig
ste litterære fremstillinger. En interessant 
pointe er at koble beskrivelserne af 30-års 
krigens gru med Åkjærs antimilitaristiske 
holdning. Koblingen bliver jo ikke mindre 
interessant af at Åkjærs bog er skrevet i 
1914.

Den tredie og sidste Jens er den tyndest 
beskrevne; virkelighedens Jens. Forståeligt 
nok for han omtales kun ganske kort i Ran
ders bys tingbog som leder af en lille skare 
kriminelle omløbere i 1598.

HFJ beskriver disse 3 højst forskellige 
Jens’er særdeles grundigt. Måske med und
tagelse af folketraditionens Jens, som ikke 
er mindre spændende end den version af 
skikkelsen, som man finder i de litterære 
fremstillinger, og som levnes mest plads. 
Beskrivelsen af folketraditionens figur - 
som vel ellers netop er den der har dannet 
baggrund for både Blichers, Åkjær og an
dres skildringer - klares på kun 4’/2 side. Den 
folkelige overleverings fremstilling formes 
som en sammenskrevet beretning, en »re
konstruktion« af hvordan Jens’ liv ville se ud, 
hvis man lavede en fremstilling kun baseret 
på overleveringsmateriale. Det er altså ikke 
fra bogens text eller dens henvisninger mu
ligt at se, hvem der har meddelt hvad om 
Jens. Der er heller ikke nogen diskussion af 
om fx. meddelernes køn og bopæl kunne 
have haft betydning for meddelelsernes ind
hold, i hvilken grad der er tale om generelle 
vandremotiver mv. Det er lidt irriterende, 
når nu forfatteren bruger så megen plads og 
omhu på både de historiske og de skønlit
terære kilder. At HFJ flere gange (s. 21 og 22) 
kalder sagn for »skrøner« er naturligvis også 
møgirriterende.

Bortset fra den lidt overfladiske behand
ling af folketraditionens Jens Langkniv, må 
man sige, at HFJ er kommet hele vejen 
rundt, og godt rundt i krogene. Selv planer
ne om en opera (!) hvor Børge Houmann 
skulle have skrevet librettoen har fået omta
le i det lille værk. Operaen blev nu aldrig til 
noget. Muligvis godt det samme, for man 
kan let forestille sig, at den kunne have fået 
samme skæbne som den filmatisering af 
Åkjærs roman, der blev gennemført i 1939. 
»Uforståelig«, »Dukketeater-stemning« og
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»Misfoster« var nogle af kritikernes karske 
ord. Og titelrolle-indehaveren Poul Rei
chardt blev foragteligt omtalt som en »Cho
koladerøver«. Mere succes har Lars Lilholt 
og Orla Klausen haft med deres fremstillin
ger på henholdsvis plade og i tegneserie
form.

HFJ’s samvittighedsfulde gennemgang af 
alle de forskellige medier som Jens gennem 
tidernes løb har indtaget, er med til at skabe 
billedet af, at røveren Jens Langkniv er en fi
gur med en vis tiltrækningskraft. Det er 
imidlertid ikke folketraditionens brutale 
bølle vi finder. Det er den Robin Hood-agtige 
skikkelse, som han findes hos Blicher og 
(især) hos Akjær. Netop den Åkjærske Jens 
fremstår tydeligt med de karakteristika, som 
den engelske forsker J.E. Hobsbawm har 
opstillet for den såkaldt »sociale bandit«. 
Den litterære Jens synes iøvrigt at være en 
af de få vaskeægte »sociale banditter« som 
findes i Danmark. Og han findes til gengæld 
i sange, romaner, på film, i tegneserier etc. 
Og hvorfor mon? HFJ forsøger selv at give et 
bud på figurens popularitet. At han ved sin 
romantiske omfordelerrolle bliver en slags 
personifikation af drømmen om et mere 
retfærdigt samfund. Interessant er det jo så, 
at netop folketraditionen beskriver ham så 
negativt!

Charlotte S. H. Jensen

Alan Hjorth Rasmussen: Østersøen gav ... 
Træk af Bornholms og Christiansøs fiskeri
historie 1880-1993
Rønne, Bornholms Hist. Samfund og Born
holms Museum, 1993. 192 s., rigt ill. ISBN 
87-88179-052. Kr. 145,-.

Der er grøde i fiskerilitteraturen. Senest har 
Odense Universitetsforlag udsendt bogen: 
Tre danske kystsamfund med Thorøhuse, 
Halsnæs med fiskerlejrene Kikhavn, Lynæs 
og Hundested og Nymindegab i Lønne 
sogn, der behandles for perioden ca. 1780- 
1901. (Anmeldes i FogK 1995).

Og samtidig hermed har Bornholms histo
riske Samfund og Bornholms Museum udgi
vet bogen: »Østersøen gav ...« om øens fi
skerihistorie i perioden 1880-1993. Beskri
velsen, som Alan Hjorth Rasmussen tager 
sig af, indleder han med at påpege, at han 
bevidst har lagt vægt på »forhold«, der bun

der i den menneskelige dimension, højere 
end en detaljeret udpensling af f.eks. den 
teknologiske udvikling. Eller, som det også 
fremhæves i afsnittet: Fangstbehandling og 
produktudvikling. »Her som andre steder i 
bogen lægges der ikke mindst vægt på de 
mange initiativer, der ikke blev til noget og 
som derfor er ukendte.«

Man kan derfor efter læsningen supplere 
bogens titel med, at Østersøen ikke blot gav 
fisk, men også en masse problemer, som 
både skyldes naturforhold og fiskeriinteres
ser i landene om Østersøen. Det har forf. 
valgt at skildre i ti emneafsnit i stedet for en 
kronologisk gennemgang af fiskerihistorien. 
Hertil er i udstrakt grad benyttet Indenrigs
ministeriets arkiver, der viser ministeriets 
negative holdning til en mængde henvendel
ser fra Bornholms og Christiansøs fiskerifor
ening, grl. 1883. Foreningens eget arkiv og 
et omfattende interviewmateriale fra øens 
fiskere indgår i redegørelsen og benyttes, 
som forf. nævner, til at underbygge og le
vendegøre teksten. Det er jo udmærket. 
Blot forekommer det mig, at det meget om
fattende interviewmateriale er meget spar
somt udnyttet. Endnu et vigtigt kildemate
riale må nævnes, nemlig de ældre fotogra
fier af H. A. Holm, Myhre og Kjøller.

Bogen er let læst, bl.a. fordi de enkelte 
emneafsnit indledes med en slags resumé, 
der så uddybes i teksten, der er opdelt i kor
te underafsnit med overskrifter som f.eks. i 
første emneafsnit om fiskerbefolkningen: 
Byttehandel, Den fattige fisker, Tilgang fra 
søfarten, Havets føde og jordens osv. Tek
sten er fyldig dokumenteret ved omfattende 
kildehenvisninger.

Den valgte disponering af stoffet har sine 
ulemper. Den oftere omtalte person J. H. 
Stub, der blev fiskeriforeningens yderst akti
ve formand med hyppige, ofte forgæves 
henvendelser til ministeriet, skal findes på 
mange steder i bogen.

Et personregister ville have været en stor 
hjælp til at lokalisere såvel ham som andre 
personer, der har spillet en vigtig rolle i den 
beskrevne periode.

En kortskitse på indersiden af omslaget 
viser Østersøen med de lokaliteter afsat, 
som har været i berøring med Bornholms 
fiskere enten i konkurrence eller i samvirke 
om havets fisk. Emneafsnittet: Kvotering, 
torsk og krise fører beskrivelsen helt op til

149



foråret 1993, men har altså ikke fået den se
neste kvoteaftale med Sverige med.

Bogen igennem møder man den lokale 
indsats for at føre erhvervet frelst igennem 
både hvad angår fangsterne og deres af
sætning. Det sker bl.a. ved forarbejdning af 
fiskene. Et af de interessante og vel belyste 
afsnit gælder de røgede sild, der har fået 
deres eget museum. Et andet fiskefileterin- 
gen, der fik tilført fangster fra Polen og Balti
kum til supplering af de bornholmske.

Holger Rasmussen

Else Marie Kofod: Skik og brug
Håndbog om traditioner og skikke i dagens 
Danmark. København, Politikens forlag, 
1993. 256 sider. ISBN 87-567-5044-7. Kr. 
199,-.

Da Emma Gad i 1918 udsendte sin Takt og 
Tone var det hendes håb, at »den Erfaring 
der ligger til Grund for denne lille Bogs 
Fremkomst, maa kunne være til Nytte for 
dem, der er mindre erfarne«. Men hvor be
gynde og hvor ende, »naar Reglerne for 
menneskeligt Samkvem spænder fra de 
største til de mindste Ting - fra Krav i Hen
seende til Liv og Død lige ned til hvem man 
først skal byde en brændende Tændstik«.

Samme problem har utvivlsomt foresvæ
vet Else Marie Kofod, da hun gik i gang med 
sin Skik og brug, der er lige så mangfoldig 
som admiralindens. Og som hendes, der er 
blevet karakteriseret som »et let læst stykke 
kulturhistorie om middelklassens Danmark 
omkring 1. verdenskrig«, er den nye en til
svarende redegørelse for - som bogens un
dertitel lyder - traditioner og skikke i dagens 
Danmark. For godt nok er forf. så venlig at 
sige i forordet, at bogen skal betragtes mere 
som en opslagsbog, end som en bog man 
læser fra den ene ende til den anden. Men 
jeg må tilstå, at jeg med fornøjelse har læst 
den i et stræk og nydt det. For den alminde
lige beskrivelse suppleres ved historiske til
bageblik - på gråtonet baggrund - og nu og 
da med afsnit om overtro på sort. Ikke for in
genting har forf. sit tilhold i folkemindernes 
højborg.

Efter en periode i 60’erne og 70’erne, 
hvor man lod hånt om traditioner, er der nu 
et stigende behov for at lære dem at kende 
og bruge dem. Så den foreliggende bog imø
dekommer dette behov, og for brugerne er 

det let at orientere sig gennem det udførlige 
index, der fylder 6 tættrykte sider. Man kan 
således få svar på næsten alt, og for visse 
ting og forhold er redegørelsen meget ud
førlig.

Som hos Emma Gad er der gjort meget ud 
af borddækning og bordskik, som leder over 
til afsnittet om fester, der får udførlig be
handling ud fra alle synsvinkler. Det er såle
des bemærkelsesværdigt, at omtalen af 
dåb, konfirmation og bryllup gennemgår ce
remonierne ved selve handlingen detaljeret, 
utvivlsomt ud fra viden om, at hovedparten 
af bogens brugere er helt eller delvis uviden
de om, hvad der sker. Ud fra samme viden er 
afsnittet om død og begravelse meget 
udførligt gennemgået.

Hilseformer, kropssprog og påklædning 
er nyttige afsnit. Der er vel færre, der har di
rekte brug for omtalen af audiens, ordner og 
andre former for udmærkelser og hvordan 
de bæres til skue og endelig rangfølgen. 
Men det giver indblik i en side af det danske 
samfund, der er anderledes, ligesom afsnit
tet om erhvervslivets normer og ritualer - af 
Klaus Kasper Kofod -, idet han fastslår, at 
der ikke i egentlig forstand findes »en er
hvervslivets takt og tone, som systematisk 
gennemgår reglerne eller normerne for god 
opførsel«. Der vil derfor typisk være store 
forskelle på traditionerne fra virksomhed til 
virksomhed.

Hvis man er i tvivl om bryllupsdagene og 
deres benævnelser, flagdagene eller hvad 
benævnelserne på vinetiketter betyder, slår 
man op i indexet. Vil man vide mere om det
te og hvad bogen iøvrigt indeholder, er der 
fyldige litteraturhenvisninger. Jeg kan dog 
ikke nære mig for et lille supplement, for ved 
omtalen af bondekoners påklædning ved 
begravelser i 1800-tallet kunne der godt 
være nævnt, at Ellen Andersen har skrevet 
en artikel om »Da man gik med skørtet på 
hovedet« i Budstikken 1957, og jeg selv om 
samme i Hattens rette brug (1990).

Det bør måske nævnes, at anmelder
eksemplaret har siderne 151,154 og 155 be
skåret, hvorved der er forsvundet en linie på 
hver side.

Og til sidst en trykfejl, som har moret mig. 
På s. 22 står: Når man selv øser op, skal 
man sørge for at arrangere manden ordent
lig på tallerkenen og ikke blande det hele 
sammen. Holger Rasmussen
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Else Marie Kofod og Jens Henrik Koudal 
(red.): 12 x Tang
Artikler om den mangesidige Evald Tang Kri
stensen. København, Foreningen Danmarks 
Folkeminder, 1993. 126 sider, ill. ISBN 87- 
89759-08-7. Kr. 150,-.

En gruppe på tolv traditionsforskere har 
hver leveret deres bidrag til en bog, som 
Foreningen Danmarks Folkeminder udgav 
24. januar 1993 i anledning af 150-året for 
Evald Tang Kristensens fødsel.

Bidragene handler om Tang Kristensen og 
hans indsamling af folkeviser, melodier, 
eventyr, folkesagn, rim og remser, nodebø
ger og skillingsviser. Et handler om Tang Kri
stensen og fotografiet, og der er også et om 
Tang Kristensen selv. Tilsammen skal bidra
gene vise, at Tang Kristensen ikke kan sæt
tes på en kort formel: »Han er ikke en en
tydig størrelse og rummer mange sider«.

Interessen for Evald Tang Kristensen har 
været stigende igennem de sidste 25 år. Og 
interessen er kommet fra vidt forskelligt 
hold. Hans navn har optrådt i sammenhæn
ge lige fra terapibehandling af psykotiske 
børn til ideologiske forestillinger om et nyt 
og bedre samfund. Han er blevet brugt - og 
misbrugt. Karakteristisk for Tang Kristensen 
er nemlig, at han har skrevet utroligt meget, 
og løsrevet fra sin sammenhæng er det mu
ligt at finde citater, der gør ham til talsmand 
for hvad som helst.

Derfor er det godt med et initiativ, der 
forsøger at vise Tang Kristensens mange si
der - i en sammenhæng - og ikke kolporte
rer én af dem på bekostning af de andre.

Pladsen her er ikke til en nøje gennem
gang af alle bidrag. Jeg vil nøjes med at 
trække et par af dem frem, som har gjort 
størst indtryk på mig.

Eske K. Mathiesen skriver altid læsevær- 
digt. Med sit bidrag Tang Kristensen møder 
Professor Labri har han måske oven i købet 
skabt nøglen til Tang Kristensen. Artiklen 
handler om Tang Kristensen, og under alle 
omstændigheder er Tang Kristensen selven 
vigtig bestanddel, når man ønsker at sætte 
ham og hans virke på en formel.

Ét er hvad Tang Kristensen gjorde, samt 
hvad hans bevæggrunde hertil var. Om det 
handler flere af bogens artikler. Bl. a. Gustav 
Henningsens Evald Tang Kristensen og foto
grafiet. Det er en udmærket artikel, der 

handler om, hvordan Tang Kristensen blev 
tilskyndet af Axel Olrik til at få fotograferet 
sine eventyrfortællere og visesangere. Hen
ningsen har tydeligvis skelet til en artikel, 
som jeg i sin tid skrev til en genudgivelse af 
Tang Kristensens Gamle Kildevæld. Bortset 
fra at supplere med yderligere citater fra 
breve etc. følger Henningsen i en sådan 
grad denne artikel som forlæg, at jeg ikke 
kan se det rimelige i hans udsagn: »Derfor er 
der stadig noget nyt at fremdrage om pro- 
jektet og dets forhistorie«. Gustav Henning
sen skriver om Tang Kristensens egne for
søg som fotograf: »Disse er af skiftende 
kvalitet og altid lidt ude af fokus«. - Det er et 
udsagn, der i mange tilfælde også gælder 
for hans øvrige virke. Hans flid smitter først 
og fremmest af på hans besættende trang 
til at samle ind. Volumen er hovedsagen. Re
sultatet indimellem flakkende og uden mål 
og med.

En perle i bogen er genoptrykket af nu 
afdøde Bengt Holbeks gamle artikel To op
tegnere og én meddeler. Den handler om 
Tang Kristensen som optegner og indehol
der en synoptisk opstilling af Axel Olriks og 
Tang Kristensens optegnelser af det samme 
eventyr fortalt i 1888 af den fra Johannes V. 
Jensens Himmerlandshistorier kendte Pil
manden.

George Nellemann har skrevet en forbil
ledlig artikel om Jysk almueliv. Jeg vil kalde 
det en varedeklaration til værket. Her får 
man klart og tydeligt præsenteret, hvad det 
indeholder og kan bruges til. Muligheder og 
begrænsninger. - Nu mangler vi blot tilsva
rende beskrivelser af Tang Kristensens øv
rige samlinger.

Det er så sjældent med nyudgivelser, som 
udstråler håndværksmæssig klasse. 12 x 
Tang er én af slagsen. Den kommer fra Gui
lander i Skjern, og det er et af de få trykke
rier i landet, der aldrig går på kompromis 
med kvaliteten, hverken med hensyn til 
satsbillede, papir eller tryk. Nyd den!

Erik Høvring

Signe Mellemgaard: Distriktslægen og 
læsøboerne. En medicinsk topografi fra 
1859 og dens forudsætninger
København, Landbohistorisk Selskab i sam
arbejde med Læsø Museum, 1992. 229 s. ill. 
ISBN 87-7001-228-8. Kr. 228,-.
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Bogen består af to dele. Sidste del gengiver 
en medicinsk topografi. Topografien blev 
udarbejdet af lægen på Læsø Christen Ras
mussen og indsendt 1859 til Sundhedskolle
giet som bilag til årets medicinalberetning.

Topografien er særdeles omfattende og 
detaljeret med oplysninger om såvel almene 
livsvilkår som særlige sygdoms- og sund
hedsanliggender. Til det mere almne stof 
hører beskrivelser af bl.a. klima, befolkning, 
erhverv, hygiejne, boligforhold, og strandin
ger, medens det mere specifikke sundheds
stof bl.a. omfatter medicinalforhold, jorde
moder- og veterinærvæsen, oplysninger om 
medicinske planter, samt et par anhang 
som især tematiserer - det jeg med mine 
egne ord vil beskrive som - børnedødelig- 
hed samt psykisk og fysisk handicappede. I 
den nuværende udgivelse fylder topografien 
ikke mindre end 130 sider.

Første del har to formål. For det første 
skal den med Signe Mellemgaards egne ord 
gøre manuskriptet tilgængeligt for nutidige 
læsere (p. 11). For det andet skal der foreta
ges en analyse af topografien som tekst.

Her findes der to oplagte muligheder og 
jeg tror Signe Mellemgaard har gjort klogt i 
at pointere, at hun kun har valgt den ene. 
Signe Mellemgaard oplyser således, at hen
des mål ikke har været at anvende topogra
fien som kilde til belysning af Læsøs folkeliv. 
Som hun siger med en vis skarphed - men 
dog uden specifikke henvisninger til kolleger 
i ind- og udland: »Min hensigt er ikke at 
prøve at skrælle den ydre subjektivitet af kil
den for at finde kernen af objektiviet i den« 
(p. 12).

Signe Mellemgaard har i stedet forsøgt at 
indkredse, hvordan Christen Rasmussen 
forstår og forklarer den verden han ser. Her
til hører en redegørelse for den medicinsk
topografiske tradition, samt en diskussion 
af årsagsforklaringer. I sin fremstilling ind
drager Signe Mellemgaard derfor også 
lægens medicinalindberetninger fra 1855- 
63, hans indberetning fra 1857 om en kigho- 
ste-mæslingeepidemi, andre medicinske to
pografier, ikke mindst de tyske som udgjor
de et inspirationsgrundlag for de danske, 
samt medicinsk faglitteratur fra tiden.

Konklusionen bliver »at topografierne 
med deres helhedsbetragtninger af et lokal
samfund og den medicinske teori med dens 
åbenhed overfor at finde årsager i menne

skets levevis og levevilkår er udtryk for en 
slags tidlig socialmedicinsk opmærksom
hed« (p. 76). Topografien er blevet til midt i 
en brydningstid, ikke alene i samfundet og 
inden for medicinen, men også i Christen 
Rasmussens egen liv gennem hans møde 
med en helt ny og fremmedartet verden 
som Læsø.

Samfundsudviklingen hører vi mindst om. 
Det er tænkningen inden for den medicinske 
verden, som optager Signe Mellemgaard. 
Naturvidenskaberne får netop i denne pe
riode øget gennemslagskraft inden for 
lægevidenskaben, samtidig med at betyd
ningen af sociale, økonomiske og økologi
ske perspektiver tillægges stadig større 
vægt på sundhedsområdet.

Også lægens egen verden bærer præg af 
mange opbrud. Født som han er i Svend
borg 1809, forældreløs fra sit 13. år og uden 
studentereksamen, var der lang vej til det 
første embede som distrikstlæge på Læsø 
1855. Til Christen Rasmussens livshistorie 
hører, at han kom i lære på en onkels apotek 
i Stege, gennemførte en uddannelse som 
apoteker, for derefter i 1832 at søge ind på 
Kirurgisk Akademi, hvor han aflagde sin af
sluttende eksamen 1835. Nogen tilknytning 
til Læsø havde han altså ikke, og derfor var 
det en ny og ikke altid lige fremkommelig 
tilværelse, der mødte ham som læge på den 
isolerede ø i Kattegat. Mødet med læsøboe
rens, specielt kvindernes, fremmedartede 
verden gav ham således noget af et kultur
chok.

Det sværest tilgængelige i bogen er 
utvivlsomt også noget af det mest spæn
dende alene af den årsag, at problematik
ken som drøftes i de sidste afsnit af første 
del ikke er blevet behandlet med samme 
medicinhistoriske og kulturvidenskabelige 
indsigt andre steder. Men jeg er ikke så sik
ker på, at diskussionen af årsagsforståelser 
også opfylder den hensigt at lette læsnin
gen af hovedkilden.

Hvis jeg skal give en læsevejledning til 
hele bogen, så er mit råd: Start med de 
første afsnit af første del. Det vil sige 
lægens livshistorie, de medicinske topo
grafiers historie, samt afsnittet om lægen 
og læsøbefolkningen (p. 11-48). Gå herefter 
igang med selve topografien, men vent med 
analysen af den medicinske teori (p. 49-76). 
Læses denne analyse tilsidst, opnår vi oven-
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ikøbet som læsere den udsøgte fornøjelse, 
at vi selv kan tænke med, fordi vi nu kan hu
ske nogle af citaterne fra topografien i deres 
sammenhæng.

Det er i sidste ende denne beskrivelse, 
som gør at hele bogen henvender sig til et 
meget stort publikum. Der er mange guld
korn at finde for enhver kulturhistorisk inter
esseret læser med og uden tilknytning til 
Læsø.

Birgitte Rørbye

Karsten Tuft: Legealder og Levealder - 
Et landskabsbillede
Århus, Børne- og Ungdomskultursammen
slutningen, 1992. 253 s. ill. ISBN 87-983676- 
8-4. Kr. 150,-.

Bogen består af 2 dele. Første del, Over
vejelser og tolkninger, gør op med den tradi
tionelle opfattelse af leg som et udviklings
middel for børn og argumenterer for en ny 
legeteori, der tager udgangspunkt i den 
voksne form. Der sættes således ligheds
tegn mellem legealder og levealder. Forfat
teren skelner mellem folkekultur, dannelse
kultur og industrikultur, og ser kulturhisto
rien som en kamp mellem de tre kulturer. 
Folkekulturen insisterer på legens væsen af 
nydelse, nærvær, intensitet, styrke og kun
nen som en naturlig og uundværlig del af 
tilværelsen. Derfor kæmper man inden for 

folkekulturen for at bevare og forny legen. 
Tuft gør således op med myten om 1700- 
tallets forkuede bonde.

Forfatteren gør også op med romantik
kens myte om folkekulturens død, lige som 
han kritiserer kulturradikalismens og pæda
gogikkens myte om industrisamfundets tru
ede børn, der skal reddes fra uduelige foræl
dre, nedslidt af lønarbejde. I tilknytning til 
nutidig bykultur mener forfatteren, at der 
findes rige muligheder for en folkelighed i 
Christen Koids ånd.

Anden del, Love, moral og erindringer, be
står af empirisk materiale, som skal illustre
re og uddybe den mere teoretiske førstedel. 
Denne del udgør en meget værdifuld antolo
gi af tit omtalte men svært tilgængelige for
ordninger, retsafgørelser og visitatsberet- 
ninger m.fl., der illustrerer lovgivningens og 
kirkens kamp mod den folkelige lege- og 
festkultur. Folkets modstand mod disse an
greb og særlige holdning til liv, leg og arbej
de illustreres ved sagn og fortællinger fra 
højskolelærer Rasmus Hansens Gamle Min
der.

Legealder og levealder er en vigtig og tan
kevækkende bog, både for vores forståelse 
af folkekultur og leg. Forhåbentlig vil den 
kunne yde et kærkomment bidrag til den 
yderst aktuelle debat om arbejde, arbejds
frihed og »det gode liv«.

Michéle Simonsen
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Bognotitser

Harald llsøe:
På papir, Pergament og Palmeblade ... 
Skatte i det kongelige bibliotek
63 s,, overdådigt ill. København, Det konge
lige Bibliotek, 1993. Bogen udgives også på 
engelsk. ISBN 87-70236208. Kr. 575,-.

Den af Harald llsøe forfattede og redigerede 
»På Papir, Pergament og Palmeblade ...« er 
en gave til den bog-, billed- og biblioteks
interesserede offentlighed. Her præsente
res med rund hånd, og i farver, den ene skat 
efter den anden fra samlingerne. Alle bille
der er forsynet med oplysende billedtekster 
og i hovedteksten gøres rede for bibliote
kets brogede historie og dets forskellige ho
vedsamlinger. Bogen har karakter af overflø
dighedshorn; man blader, man kigger og 
man forbløffes. Og man morer sig, for både 
billedudvalget og teksterne er ofte gjort 
med et glimt i øjet.

Det er pragtstykkerne og det særligt ku
riøse og eksotiske, llsøe har fundet frem. 
Det der ser ud af noget. De folkelige tryk er 
der ikke mange af. Det er mest magthaver
nes bøger og billeder vi præsenteres for, 
men biblioteket er jo også kongeligt.

Værket udgives i anledning af 200-året for 
bibliotekets åbning for publikum. Det er en 
strålende reklame for denne helt afgørende 
institution i det danske dannelsesvæsen.

ekm

Sådan set - Erindringer fra og om
Det kongelige Bibliotek
Indsamlet og udgivet i anledning af 200-års 
jubilæet for bibliotekets åbning for publikum 
den 15. november 1993. Redigeret af Harald 
llsøe. 215 s., ill. København, Det kongelige 
Biblioteks forlag 1993. ISBN 87-70236194. 
Kr. 140,-.

»Sådan set...« er en buket erindringer om li
vet blandt lånere og ansatte i det bemærkel
sesværdige hus, som Det kgl. Bibliotek er. 
Kendte og mindre kendte har bidraget mere 

og mindre udførligt, og der er både oplysen
de og muntre bidrag imellem. Et stort biblio
tek er en verden for sig, og som den rigtige 
verden befolket af både dårer og vismænd 
og alle afskygninger indimellem. Man får 
glimt af dem alle.

Men det er selvfølgelig de to bidrag om 
folkemindesamlingen, der indtil 1967 boede 
i biblioteket - og nu snart flytter derover 
igen - som påkalder en folklorists interesse. 
I det ene causerer Henrik Juul Hansen om 
arkivar Hans Ellekilde, hvis jovialitet i visse 
perioder af Danmarkshistorien lå betænke
ligt nær naivitet; i det andet fortæller arkivar 
lørn Piø udvalgte erindringer om folkemin
desamlingen, som han husker den. Piø skri
ver veloplagt og så bidskt, at man formentlig 
skal være taknemmelig for ikke at være ble
vet nævnt. ekm

Bjørn Poulsen og Ulrich Schulte-Wülwer 
(red.): I sted løven
Et nationalt monument og dets skæbne. 157 
s., ill. Sydslesvigs Museumsforening og 
Mikkelberg, Hatsted. Poul Kristensens For
lag, 1993. ISBN 87-74683640. Kr. 220,-.

Istedløven, H. W. Bissens monumentale kat, 
der blev placeret på Flensborg gamle kir
kegård den 25. juli 1862 som et minde om 
sejren over Slesvig-Holstenerne ved Isted i 
Treårskrigen, har haft en omskiftelig tilvæ
relse. Efter nederlaget i ’64 tog prøjserne 
den som trofæ til Berlin, hvor den stod til 
1945, da Politikens korrespondent i Berlin, 
Henrik V. Ringsted, fik den gelejdet til Kø
benhavn. Der står den nu, i Tøjhusmuseets 
gård, og ser mere og mere tankefuld ud.

Nu er der skrevet en bog om monumen
tet, en smuk og grundig bog, der belyser 
løven og dens historie på mange måder, 
kunsthistoriske, historiske, som symbol 
m.m. Forfatterne er Claus Bjørn, Nina 
Damsgaard, Ulrich Schulte-Wülwer, Jürgen 
Ostwald, Inge Adriansen og Stine Weil.

Men det sidste ord i løvens historie er ikke
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sagt endnu. Kommer den mon nogensinde 
tilbage til Flensborg, hvor den hører hjem
me? ekm

Bentzen, Maj (red.):
Spøgelseshistorier, Gys og gru fra et 
fritidshjem
Græsted, Forlaget Facet, 1993. 66 s., ill. 
med børnetegninger. ISBN 87-88915-63-8.

Hæftet indeholder 38 eksempler på histo
rier, som børnene på et fritidshjem har for
talt i en tremåneders periode i 1992. Fortæl
lerne er i alderen fra 6 til 10 år, og deres 
navne er anført ligesom tegnernes. To tre
djedele af fortællerne er piger, hvilket man 
nok ikke bør lægge noget særligt i, da det 
dels kan skyldes pigernes særlige sprogud
vikling, som generelt forløber hurtigere end 
drengenes, dels kan det skyldes en ulige for
deling af de to køn.

De historier, der gengives, har børnene 
enten fået fortalt, selv læst eller digtet. De 
er let redigeret, idet de er renskrevet efter 
de noter, som udgiveren Maj Bentzen har 
foretaget, mens børnene fortalte. Historier
ne er anbragt i følgende kapitler: 1) Sjove 
spøgelseshistorier - 2) Eventyragtige spø
gelseshistorier - 3) Historier om genfærd og 
vampyrer - 4) Uhyggelige spøgelseshisto
rier - 5) Meget uhyggelige spøgelseshisto
rier.

Enkelte af historierne hører til børnenes 
almindelige fortælletradition, andre til en 
mere eller mindre udbredt lokaltradition. De 
fleste af dem hører - efter hvad jeg kan vur
dere - ikke til en egentlig fortælletradition, 
men er snarere udtryk for børns evne til at 
fabulere og digte videre på temaet spøgel
ser og uhygge. Frem for alt mærker man 
glæden ved at fortælle og med en vis hu
mor, og det er måske nok så meget værd 
som en mere eller mindre tilknytning til 
ældre fortællertradition. Der skal nok kom
me udmærkede fortællere fra det fritids
hjem. E.K.N.

Vig erst ed Skoles Samlede Æ ven tyr 
Udgivet af Vigersted skoles fritidsordning 
(tlf. 53 62 57 06), Ågerupvej 1, 4100 Ring
sted, 1993. Fotokopieret hæfte 154 s., ill. 
med børnetegninger. Kr. 150,-.

Det tykke, tættrykte hæfte indeholder 109 
eventyr og historier, som elever fra børne
haveklasse til 10. klasse ved Vigersted skole 
har udarbejdet eller digtet, om man vil. Sam
lingen er blevet til efter en længere periodes 
arbejde med eventyr og andre fortællegen
rer. De enkelte bidrag til samlingen er udar
bejdet kollektivt, angiveligt af en hel klasse, 
en del af denne eller hyppigt blot af to ele
ver. De fleste bidrag er dog individuelle 
præstationer. En del af de anførte navne er 
dog pseudonymer, ofte humoristiske som: 
Et geni, Holger og konen, Mig etc.

Indholdsmæssigt følger de fleste eventyr
stilen med dens karakteristiske træk, spe
cielt dens indlednings- og afslutningsform
ler. Der er adskillige vellykkede eventyr eller 
rettere pasticher på sådanne. Mange bryder 
dog - mere eller mindre bevidst - med even
tyrets præg af fortid, især ved brug af ana- 
kroismer. De aktualiserer og noderniserer 
eller bruger formen humoristisk eller paro
disk. Der er også vellykkede forsøg på poli
tisk satire, enkelte helt professionelle.

I øvrigt bør samlingen nok ikke vurderes 
ud fra litterær synsvinkler. Den er et pæda
gogisk eksperiment og har først og frem
mest interesse for dem, der har været med i 
projektet. Hæftet kan stadig købes og vil 
sikkert interessere mange dansklærere, 
men man kunne godt ønske en reel, trykt ud
gave af samlingen eller i alt fald et udvalg af 
de bedste eventyr og historier.

E.K.N.

Anders Bjørnvad:
På vej mod hjemstavnsret. Den katolske 
Kirke i Danmark under den tyske besættelse 
1940-45
Odense, Universitetsforlaget, 1993. 190 s. 
ISBN 87-7492-858-9. Kr. 188,-.

Bogen er et led i projektet »Kirken under be
sættelsen«, og da den katolske kirkes nyere 
historie i Danmark næppe er særlig kendt af 
ikke-katolikker, indledes den med et afsnit 
om tiden mellem religionsfrihedens indførel
se ved Grundloven af 1849 og det sidste 
førkrigsår.

Afsnittene om kirken under krigen bygger 
dels på dens officielle beretninger, bl.a. 
gengivet i kort og fortegnelser over klostre, 
hospitaler og skoler, dels på beretninger
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indsamlet om katolikkers deltagelse i mod
standskampen.

Som »besættelsestidshistorie« lider den 
af den samme tendens til at blive person
historie som så mange andre - med person
register.

Selve titlen hentyder til den retablerede 
kirkes kamp for at blive en dansk, katolsk 
kirke, og ikke, som den længe var, en udlæn
dingenes kirke. Det har knebet med at skaf
fe danske præster, munke og nonner, men 
man må nok sige, at med assimilationen af 
indvandringsbølger og konverteringer (bl.a. 
i forbindelse med ægteskaber) er der nu tale 
om en dansk kirke - der stadig modtager 
nye medlemmer udefra.

G.N.

Jacob Ulfeldt:
Ruslandsrejse 1578
Nyoversat og med noter ved Richard Mott. 
København, Forlaget Øresund, 1993.106 s., 
ill. ISBN 87-88033-11-2. Kr. 198,-.

Ulfeldt (farfar til Corfitz) blev med et rigeligt 
følge sendt til den russiske enehersker for at 
forhandle »evig fred«. Denne rejse kom til at 
vare 8 måneder, bl.a. fordi den foregik på 
tværs igennem en svensk-russisk krig. 
Danskerne gik i land i Estland og drog med 
heste og vogne mod Moskva. Undervejs 
blev de generet på mange måder, bl.a. 
nærmest holdt fangne eller internerede ved 
flere lejligheder, nægtet friske heste og 
snydt med provianten.

Rejsen, og ikke mindst audienserne hos 
den gale czar, som Ulfeldt endelig mødte på 
slottet Aleksandrov nord for Moskva, viser 
et brag af et kultursammenstød. Mellem 
den højt uddannede, vesteuropæiske diplo
mat og de russiske embedsmænd under
vejs og bojarerne ved hoffet - og selve Ivan. 
Ulfeldt blev naturligvis den lille i denne sam
menhæng, og han kom da også hjem, til 
lands gennem Nordtyskland, med en trak
tat, som Frederik II ikke ville godkende. Ul
feldt blev smidt ud af rigsrådet og fik god tid 
til skrive sin rejseerindringer - på latin. De 
udkom, efter at have været meget på afveje 
som gammelt papir, i Frankfurt 1608. En 
dansk udgave kom i 1680, og en nyoversæt
telse i 1978 - og igen nu.

Hvis man vil benytte Ruslandsrejsen som 

kilde, må man huske, at den er nedskrevet 
en halv snes år efter turen - det er altså ikke 
en rejsedagbog. Men en god historie.

G.N.

Kerstin Louise Johansson: De dödas julotta 
En Sägenundersökning. Bergen. Forlaget 
Folkekultur, 1991. ill., kort og diagrammer. 
ISBN 82-90258-18-2.

I juletiden vendte de døde tilbage for at be
søge deres tidligere hjem og for at holde 
deres egen messe i kirken julenat. Denne tro 
har givet anledning til sagnet om de dødes 
julegudstjeneste.

Minutiøst har forfatteren gennemgået alle 
kendte optegnelser og versioner af dette 
også i dansk tradition kendte sagn. Alt er 
blevet endevendt og tastet ind på en PC’er, 
hvorefter det er blevet ananlyseret efter alle 
kunstens regler.

Forfatteren gør opmærksom på, at oprin
delsen til sagnet skal ses på baggrund af at 
kristmessen officielt blev afskaffet ved Re
formationen. I stedet skulle man afholde en 
gudstjeneste juleaften (Danmark og Norge) 
eller julemorgen (Sverige og Finland), lalfald 
skulle man holde sig væk fra kirken julenat, 
for da var de døde på færde: folk der uforva
rende var gået ind i den ved midnatstid var 
ikke kommet levende derfra igen.

Der er således oprindelig tale om, at det 
er et »Skræmmesagn«, der skulle fratage 
katolsk sindede præster og kirkegængere 
lysten til stadig at afholde en messe julenat. 
Kristmessen var papistisk overtro sagde re
formatorerne.

Allerede Troels-Lund var iøvrigt inde på 
noget lignende.

I. P.

ASK. Tidsskrift for dansk folkekultur, 19/20, 
1993. ISSN 0109-4/18.

ASK udgives af foreningen »Dansk folkekul
tur«, der i 1993 fejrede sit 10-års jubilæum. 
Efter en vaklende start har ASK nu placeret 
sig smukt i det samlede billede af kultur
tidsskrifter, og det udgives da også med 
støtte fra kulturministeriet. Mange gode te
manumre er udkommet, bl.a. om børn, fod
bold og charterrejser. De fleste numre er
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med blandede bidrag, dog altid med en eller 
flere kortere erindringer. I anledning af jubi
læet har man valgt at udgive et dobbeltnum
mer med kun én erindring: en sydsjællandsk 
gårdejers livshistorie, der omfatter næsten 
hele det 19. århundrede. Fortælleren begyn
der nemlig med at berette om sine bedste
forældres daglig liv og færden.

I. P.

Torben Svendrup: Julen
Træk af højtidens historie. København.
Fremad, 1993. 63 s., ill. ISBN 87-557-1811-6. 
Kr. 98,-.

Denne i alle henseender lille bog om julen er 
skrevet af en professionel historiker, et af 
medlemmerne af Historikergruppen Fem- 
pas, der skrev Det arbejdende folks kulturhi
storie l-lll (Se Folk og Kultur 1989 og 1992.). 
I kølvandet af dette værk har de udgivet en 
serie »kulturhistoriske bidrag« om De gamle, 
Penge, Madpakken, Damernes undertøj - 
og nu julen.

I forordet skriver Torben Svendrup: »For
målet med bogen er ikke at gå folkeminde
samlerne i bedene, men derimod at præsen
tere læseren for julen i kulturhistorisk belys
ning, og at sætte vor egen jul i relief ud fra 
vor historiske viden.«

I betragning af, at Svendrups bog er et op
kog af hvad julens historikere - »folkemin
desamlerne« (?) - siden Troels-Lund og Feil
berg og til vore dage har skrevet, forekom
mer dette statement højst besynderligt. 
Tror Svendrup virkelig, at han er den første 
der »præsenterer læseren for julen i kultur
historisk belysning«?

Det kan han da ikke mene for alvor! På 
den anden side har han ikke en eneste hen
visning til julens historikere, ja han har ingen 
henvisninger til faglitteratur overhovedet, 
ikke engang en litteraturliste.

løvrigt har Svendrup brugt Julens Hvem 
Hvor fra 1977 og ikke den reviderede udga
ve, Bogen om Julen fra 1990. I afsnittet om 
Julesne ser han nemlig på »perioden 1947- 
1976« - som i førsteudgaven, og ikke på pe
rioden 1947-1989 som i andenudgaven!

Ak ja! Lidt pedanteri med et vist perspek
tiv!

I. P.

Ella Theodorsen & Jens Kortermann Jauch 
(udg.): Langeland synger II
133 udvalgte langelandske sange. Rudkø
bing, Musik- og Kulturhistorisk Selskab for 
Langeland, 1993. 324 s., noder, ill.
ISBN 87-89570-2. Kr. 188,-.

Det første bind udkom i 1990 (se Folk og Kul
tur 1992, s. 126). Succes’en er nu blevet 
fulgt op med en endnu større samling, hvor
til museumsinspektør Ole Mortensøn har 
skrevet en indledning. Han fortæller, at man 
på Langelands Museum haren klarinet, som 
har tilhørt to generationer af spillemænd og 
noder, der er nedskrevet 1880-90, til 20 
»Bondedanse fra Langeland«, hvor de har 
været brugt ved høstgilder på de større 
gårde på øen.

Sangene er naturligvis hovedsagen. Man
ge genrer er repræsenteret: skåleviser fra 
Strynø, sange fra majfester og i anledning af 
»Humbledagen« 27. juni 1992; viser fra loka
le revyer og flere sange skrevet af Kirsten 
Jensen fra Stoense - hun havde 6 børn og 
var gift med en danselærer, og hun fik sine 
sange optaget i Langelands Avis i 1860’erne 
og 70’erne.

Og så er der visen »På Laundrup mark, 
der ligger ij gård« om langelænderen Johan, 
der blev gift med en pige fra Laundrup, dvs. 
Lakkendrup på Sydøstfyn. Det er et helt 
epos på 27 strofer, som iøvrigt ofte blev 
sunget ved ungdomsballer. Forfatteren er 
overskoledirektør K. H. With (1805-69) i 
Odense.

Joh, sangbogen er veldokumenteret. Til
sammen giver de to samlinger et udmærket 
indblik, ikke blot i sang- og visetraditionen 
på Langeland, men også i øens kulturhisto
rie. I. P.

Anders Sørensen Vedels Hundredvisebog 
(1591)
Faksimileudgave med indledning og noter af 
Karen Thuesen, København, C. A. Reitzels 
Forlag, 1993. (= Universitets-Jubilæets dan
ske Samfunds skriftserie nr. 515). 390 s. 
ISBN 87-7421-740-2. Kr. 375,-.

Da dronning Sofia i 1586 besøgte Tycho Bra
he på Hven for at se hans observatorium, 
begyndte det at storme så meget, at hun 
ikke kunne sejle tilbage til København, men
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måtte forlænge opholdet nogle dage. Der 
blev så tid til at snakke om løst og fast, og en 
dag ved bordet fortalte Tycho Brahe dron
ningen, at hans ven, Anders Sørensen Ve
del, der var blandt gæsterne, havde samlet 
viser, som han nu havde i sit arkiv i Ribe. 
Dronningen, der var meget viseinteresseret, 
spurgte så Vedel, om han ville renskrive 
dem og give dem hende ved lejlighed. Det 
ville han naturligvis gerne, men der gik fem 
år, før hun fik dem, men så var det heller ikke 
blot renskrifter af de originale viseoptegnel- 
ser, han kunne overrække hende: det var 
derimod en trykt udgave med »Et hundrede 
udvalgte Danske Viser«, som alle var bear
bejdede, ja undertiden gendigtede af Vedel 
selv. Han ville gøre det så godt, som han 
overhovedet kunne.

Hundredvisebogen »fra 1591 er en mi
lepæl i vor kulturs historie«, skriver udgiver
selskabet i forordet og fortsætter: »og da 
folkevisen et par hundrede år efter Hun- 
dredvisebogens fremkomst igen tildrog sig 
de dannedes seriøse interesse, blev den en 
betydningsfuld inspirationskilde for digtning 
og videnskab.«

Nu foreligger denne uhyre sjældne vise
bog i en faksimileudgave med en nyttig ind
ledning og gode ordkommentarer af filolo
gen Karen Thuesen.

Enhver ynder af vore »gamle folkeviser« vil 
kaste sig over denne herlige bog. I. P.

Sissel Plathe: Santa Barbara i Danmark 
Varde. Museet for Varde og Omegn og Ar
tillerimuseet, 1993. 48 s., rigt ill. ISBN 
87-89843-08-9. kr. 75,-.

Sta. Barbaras dag, den 4. december, fejres 
hvert år verden over af artillerister, geologer 
og minører. Også andre faggrupper som ar
kitekter, murere, tagdækkere og stenhug
gere har gennem tiderne betragtet Sta. Bar
bara som deres skytshelgen.

I den lille, fornemme bog fortælles Barba- 
ra-legenden, og der gøres rede for hendes 
plads i helgenskaren og hendes betydning 
for middelalderens mennesker.

Bogen gennemgår alle danske Barbara- 
billeder fra vore kirker og gør rede for helge
nens attributter, tårnet og kalken.

Med sine 35 farvebilleder, optaget af Hen
ning Skov, på 48 sider er det en flot bog, hvis

man kan bruge det udtryk om en bog i lom
meformat. Men den er i alle fald til at tage 
med sig på tur - og tysk- og engelsksproge
de turister er der taget højde for i sammen
fatninger. G.N.

Tue og Bodil Gad: Lang og tro tjeneste 
København, Reitzels Forlag, 1992. 79 s. 
ISBN 87-7421-755-0. Kr. 150,-.

Tue og Bodil Gad ønsker med deres lille bog 
at henlede opmærksomheden på en gruppe 
mennesker, der ikke har sat sig så mange 
spor i historien, i alt fald ikke i Biedermeier
tiden, som er den periode, der behandles i 
bogen. Det er gruppen af tjenestefolk eller 
tyendet, som den lidt mere nedladende 
også er blevet kaldt.

Ca. halvdelen af bogen vedrører engelske 
forhold, idet de bruger Dickens’ forfatter
skab som kildemateriale, mens den øvrige 
del af bogen vedrører danske forhold set 
igennem henholdsvis H. C. Andersens og 
Herman Bangs forfatterskaber. For både H. 
C. Andersen og måske især Herman Bang 
gælder det, at deres litterære skildringer 
nærmer sig selvbiografien, og det er måske 
heller ikke tilfældigt, at det netop er dem, at 
Tue og Bodil Gad har brugt som kilder, 
selvom de dog ikke skriver noget om det.

En folklorist eller en etnolog ville nok have 
brugt kilderne lidt anderledes end Tue og 
Bodil Gad har gjort, men jeg synes det er 
vigtigt at henlede opmærksomheden på, at 
litterære kilder kan supplere det mere tradi
tionelle kildemateriale, bl.a. fordi grænsen 
imellem selvbiografien og den litterære 
tekst kan være hårfin. Desuden kan man i 
finlitteraturen på samme måde som i folke
digtningen finde normer og holdninger, som 
også vedrører mange af de områder, folk
lorister og etnologer arbejder med. emk

Henrik Blicher (red).:
Gode ord er bedre end guld.
Ordsprog i perspektiv
Udgivet i anledning af udstillingen: den blin
de høne - og andre ordsprog. København, 
Rundetårn, 1993. 76 s. ill. ISBN 87-88714- 
13-6.
Bogen, der beskrives som en antologi, be
står af ni bidrag, samt en præsentation af 
Bruegels maleri Niederlandske ordsprog.
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Afsnittene er af meget forskellig karakter 
lige fra fine, fagligt interessante og veldispo
nerede oversigter af Iver Kjær, John Kous- 
gård Sørensen, Inge Lise Pedersen og Else 
Marie Kofod til poetisk og intellektuelt rige 
fabuleringer og essays af Peder Skyum, Per 
Højholt og Jan Lindhardt. Bertel Haarder 
forsøger sig også i genren med en lidt selv
højtidelig humor, som nogle sikkert finder 
morsom.

Det sidste bidrag har jeg svært ved at pla
cere. Som forfatteren skriver har ordsprog 
kun sat sig meget få billedmæssige spor i 
danske kalkmalerier (p. 52). Tilsyneladende 
bekymrer dette ham ikke det mindste, for 
som han siger, er der ikke tvivl om at kalk
malerierne har kunnet få beskueren til at as
sociere til ordsprog (p. 52). Og det er så det 
artiklen handler om. En nutidig adjunkt med 
dansk og kunsthistorie som fag associerer 
på middelalderens befolknings vegne om 
kalkmalerier og ordsprog.

Som det fremgår af bogens titel, er anto
logien blevet til i forbindelse med en udstil
ling afholdt på Rundetårn. Denne udstilling 
har jeg desværre ikke set, men jeg håber, at 
kunstnernes fremstillinger har virket bedre i 
bibliotekssalen på Rundetårn end de gør i 
bogen, hvor de gengives som gråt udflyden
de illustrationer. Forsiden med den blinde 
høne, der finder korn udgør i den henseende 
en heldig undtagelse, ikke mindst fordi en 
fin belysning kaster et særligt skær hen over 
billedet. B.R.

A. Strange Nielsen:
Lægedomskilder i Lokalsamfundet.
11 midtsjællandske helligkilder
København, Foreningen Danmarks Folke
minder, 1991. 57 s. ill. ISBN 87-87897-97-0.

Det er dejligt at sidde med en så smuk bog 
foran sig. Smuk i mange hensender. Smukt 
illustreret med kort, kildehuse, naturbille
der, og ikke mindst mennesker, som har le
vet deres liv nær kilderne.

Men også smuk i sit indhold og ikke 
mindst i forfatterens holdning til stoffet. 
Glæden over det arbejde som er gået forud 
for bogens tilblivelse lyser ud af forordet, 
hvor Strange Nielsen fortæller om sin virk
somhed i 1950erne ikke alene som kommu
neskolelærer, men også som aftenskole
lærer og højskolelærer på Midtsjælland. Det 
er i denne periode og sammen med sine ele
ver, at fortællingerne om de midtsjælland
ske kilder er blevet indsamlet. I bogen ord
net og genfortalt, forsynet med billeder og 
supplerende arkivoplysninger.

Mange oplysninger har naturligvis en helt 
speciel appel til lokalhistorisk interesserede 
i de behandlede områder. Hvis man bor i 
Hvalsø er det morsomt at få historien om 
Sandbechs Alle (p. 13). Med sin rigdom på 
kulturhistoriske oplysninger har den imidler
tid et bredere publikum.

Strange Nielsen håber også, at hans bog 
vil betyde, at flere for »øjnene op for, at kil
derne med deres kostelige vand er fremra
gende mindesmærker, der har været sam
lingssteder for et alsidigt folkeliv« (p. 7). Han 
lover os »vidunderlige oplevelser i dette for
tryllende område«.

Forholdene har imidlertid ændret sig me
get de seneste tiår. Dræning har hævet 
vandstanden i Haraldsted og Gyrstinge 
søer. Som så ofte, når betagelsen af forti
dens folkeliv kaldes frem, findes der midt i 
alt det smukke også et stænk af vemod. I 
dag er ikke blot menneskene der fortalte, 
men også mange af kilderne borte.

B. R.
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