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Hvem var kulsvierne?
Om jagt i arkiverne på sort arbejde
i 1600- og 1700-tallets Nordsjælland

AfMaria-Therese Hoppe

I 1968 gengav Frederiksborg Amts Avis en lille bog, der var udkommet i
1868: »Kulsvierne og deres nærmeste omgivelser« af L. Both. Den satte en
længere læserbrevsdebat i gang. De fleste bidragydere gav Both helt ret i
hans beskrivelse af den særprægede nordsjællandske race, kulsvierne, mens
enkelte mente, at han på visse punkter tog fejl.

Kulsviermyter
I ganske korte træk er Boths beretning følgende: I middelalderen var
Nordsjælland dækket af en uigennemtrængelig skov. 11179 fik den franske
biskop Vilhelm privilegier til Æbelholt Kloster, og han indkaldte derpå en
gruppe fredløse franskmænd fra Ardennerne. De huggede skoven ned og
stablede træerne i pyramider, som de brændte til trækul. Deres bosættel
se blev kaldt Alsønderup, hvilket betød enten »Alle Synders Torp« eller
Alexanderstorp efter den da regerende pave. En gruppe af kulsvierne bo
satte sig senere i Karlebo, så kaldet, fordi de var ungkarle. Disse to lands
byer var hjemstedet for den specielle kulsvierrace, der århundrederne igen
nem bevarede deres særpræg:
De var mørke i løden, med spillende brune øjne og et livligt tempera
ment. Deres udtale var hurtig, og de havde lette bevægelser og et muntert
sind. De var som store børn, sang og trallede dagen lang, elskede dans og
musik og bar smukke nationaldragter.
Når de kørte til København med deres trækul, foregik det i vogntog, hver
vogn trukket af et par små, udholdende heste, der kendte vejen, selv om
kusken sov. For at forbedre racen havde kulsvierne den vane at lukke hop
perne ind til kongens heste i stutterivangene i Nordsjælland.
De elskede at køre væddeløb, og kom andre vejfarende dem i vejen, lod
de »den femte vognkæp« danse på hans rygstykker, dvs. de slog løs med en
kæp.
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Forsidebilledet til Boths bog om kulsvierne fra 1868. Billedet har stor over
ensstemmelse med bogens budskab og holdning. Alt er lyst og rent. Billedet
bærer præg af at kunstneren aldrig har set en mile eller en kulsvier. Der er
langt fra det beskidte og hårde kulsvierarbejde til billedets og bogens natur
romantiske opfattelse.
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Kulsvierne var krybskytter og kørte ofte med et stykke vildt under deres
kulsække. Træet til kullet stjal de i skoven, men ingen anså det for tyveri.
Som soldater var kulsvierne uforlignelige, et eksempel for andre og gode
mod kvinder og børn.
Both, der var landmåler, blev af samtiden regnet for en almanakhistorieforfatter (1), men denne vurdering fik ingen betydning for eftertidens opfat
telse af bogen. Hans forklaringer og fortællinger blev accepteret som histo
risk korrekte af praktisk taget alle senere skribenter.
Kulsvierne var med mellemrum »godt stof« i aviser og tidsskrifter. Fra
1911 til 1968 er der nu og da fremkommet artikler om dem. Forfatterne har
fortrinsvis været journalister eller skønlitterære forfattere. En del historier
om kulsvierne blev indsamlet af stifteren af Nordsjællandsk Folkemuseum,
Anders Uhrskov, i begyndelsen af 1900-tallet, og alle har mere eller mindre
Boths antagelser som grundlag. Selv historikeren Gunnar Olsen, der i sin
bog »Holbo Herred« fra 1961 foretager enkelte kildestudier om kulsvierne,
accepterer på mange punkter disse myter.
Går man tilbage til beretninger om kulsvierne fra før 1868, viser det sig,
at der fortælles en helt anden historie end Boths. Der er ingen antydninger
af, at de skulle være et fremmed folkefærd eller en anderledes race. Kul
svierne omtales kun negativt, der er ingen romantiske folkloristiske islæt.
Sandsynligvis gengiver disse beretninger om kulsviernes adfærd fra
førend 1868 hovedsagelig borgerskabets negative opfattelse af det primitive
danske menneske. Naturens muntre søn skulle man til Arabien eller Napoli
for at finde interessant. Meir Goldschmidt skriver således i 1839 om en
kulsvier »paa en elendig Kærre med lige saa elendige Heste. Haaret hang
flitret og uredt om Ørene, Ansigtet var forkradset og opsvulmet og hans
Klæder lasede og pjaltede«. Han rakte tunge »og det med en Tunge, der i
Længde og Bredde ikke gav en Oksetunge meget efter« (2).
Skovrider Sarauw nævner i sin beskrivelse af Frederiksborg Amt fra
1832, at ammerne plejede at true deres myndlinge med, at kulsvieren ville
komme og tage dem, hvis de ikke lå stille.
Da gårdmanden Anders Christensen i 1859 skulle flytte til Ørby fra
Skænkelsø, sagde hans slægtninge og venner: »Hvor tør du flytte ind til de
berygtede kulsviere?« (3).
Denne opfattelse af kulsvieren som voldsom, farlig og dyrisk ændredes
med romantikkens gennemslag: »Der er noget besynderligt forekommende
og vindende ved hele deres Måde at være på. De synge og juble fra Morgen
til aften lig Fuglene i Skoven, der omkrandse deres Hjem. Der er noget
barnligt over Kulsvieren, som vedligeholder sig til hans høje Alderdom.
Han elsker Musik og Dans og der er altid Lystighed paa Egnen« (4).
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Folketællinger og binæringer
Hvem var så de nordsjællandske kulsviere? Var de en fremmedartet minori
tet, som adskilte sig fra den almindelige nordsjællandske befolkning? Boede
de specielt i Alsønderup og Karlebo? Var kulsvidningen et egentligt hoved
erhverv, eller indgik det som en binæring i skovegnene?
En mulig kilde til afdækning af disse problemstillinger kan være folketæl
lingerne. Birte Stig Jørgensen har f. eks. foretaget en undersøgelse af træsko
mageriet på Silkeborgegnen, hvor hun har benyttet folketællingerne som
væsentlig kilde til belysning af, hvem det var, der udøvede binæring. Hun
mener, at træskomageriet er fremkommet som binæring sidst i 1700-tallet,
og at det fortrinsvis var husmænd, der udøvede den (5).
Ifølge myterne skulle kulsvierne især have boet i Alsønderup og Karlebo.
Men en gennemgang af folketællingerne fra de to sogne fra 1787,1801,1834,
1840 og 1845 viser, at Alsønderup ikke har en eneste person, der benævnes
kulsvier. Præsten, der havde ført folketællingerne, var ellers særdeles grun
dig, f.eks. beskriver han personer som (1801): »Pensionist og stolemager«,
»spillemand og hjulmand«, »binder og går med hvedebrød«.
I Karlebo benævntes 1 person i 1787 kulsvier. Først i 1840 benævnes så 13
personer som kulsviere. Men en undersøgelse af folketællingerne fra 1834
og 1845 viser, at de samme personer, som da boede i sognet, henholdsvis 8
og 7, i disse folketællinger benævnes som parcellist, jordbruger og arbejds
mand, undtagen en, som i 1845 kaldes for kul- og brændeforhandler. Alle 3
folketællinger blev ført af samme person.
Skulle folketællingerne tages som pålidelig kilde til oplysninger om kul
svidningens udbredelse som binæring, ville konklusionen blive, at den ikke
fandtes i nævneværdig grad i 1800-tallets første halvdel. Kulsviermyterne
måtte så være uden reelt fundament i virkeligheden.
Men binæringer kan for det første være langt ældre end 1787, hvor den
første folketælling foregik. Endvidere kommer det an på et skøn hos pågæl
dende lærer eller præst, som førte folketællingen, om binæringsbenævnel
sen overhovedet blev skrevet ind.
I 1803 skriver landøkonomen Begtrup: »På Kjøbenhavns, Hørsholms,
Frederiksborgs og Kronborg Amter ernærer bønderne sig meget i skovegne
ne ved at sælge tørv og brænde, tage bark af egetræ og svie kul, som afsættes
i hovedstaden, og er for dem en ikke ubetydelig næringsvej. Fra den nord
østlige del af landet indføres der aarlig (1798) gennem stadens Nørreport
20-25.000 læs tørv for en sum af omtrent 50.000 rigsdaler, desuden 1213.000 læs trækul, en ikke ubetydelig mængde egebark og noget bøgebræn
de« (6).
12-13.000 læs svarer til en indførsel på mindst 40 læs om dagen i seks af
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ugens dage. Af andre kilder fremgår det, at et læs svarer til udbyttet af en
kulmile. Så det må have krævet en ret så stor befolkningsgruppe for at kun
ne producere den mængde trækul. Begtrup nævner at bønderne i de
pågældende amter har kulsvidning som næringsvej - altså binæring.
Tredive år senere skriver skovrider Sarauw i sin beskrivelse af Frederiks
borg Amt:
»Kulsviening og Kulsvierfærd hørte før til Amtets Aand, og den største
Deel af Frederiksborg, Kronborg og Hirchholms Distrikter kaldes endnu
Kulsvieregnen, deres Beboere Kulsviere, skjøndt de fleste af den nuværen
de Generation neppe have set en Mile« (7).
Dette kunne indicere, at kulsvidning var udbredt i 1798, men næsten gået
af brug i 1832. For at komme bag om myterne og undersøge, hvem disse
kulsviere egentlig var, og hvor de boede, er det derfor nødvendigt at gå til
andre kildegrupper, som er mere utraditionelle for etnologiske undersøgel
ser af binæringer.

Kilder fra Rigsarkivet
I 1600- og 1700-tallet var Kronborg og Frederiksborg Amter krongods, og
dermed kongens private ejendom. De sorterede direkte under Rentekam
meret, datidens finansministerium. Rentekammerets arkiver på Rigsarki
vet viste sig at blive en hovedkilde. Andre kildegrupper gav også væsentlige
bidrag: Regnskaberne fra Frederiksborg og Kronborg Amter 1670-1815,
Chr. V’s matrikel, Amtmandsarkiverne fra Frederiksborg og Kronborg am
ter, Bispearkivet fra Holbo Herred, skifteprotokoller fra Kronborg Amts
stue, Københavns Stadsarkiv samt enkelte trykte kilder.
Kulsvierne har ikke blot sat sig spor i regnskaberne, der registrerer den
officielle, lovlige kulsvidning. Den største mængde af oplysninger er affødt
af den ulovlige uofficielle kulsvidning. Korrespondancen mellem admini
strationspersonalet i Frederiksborg og Kronborg amter og Rentekammeret
fra 1701 til 1818 afspejler en lang række af konflikter mellem kulsvierne og
øvrigheden over det sorte arbejde og er en rig kilde til oplysninger om års
cyklus, retsopfattelser, holdninger og normer.
Den første skovlov af 1670 pålagde kulsvierne at betale en afgift for dæk
materialet til milerne. Disse indtægter skulle skovrideren aflevere regnskab
for på amtsstuen. Amtsregnskaberne for Kronborg og Frederiksborg amter
findes i næsten komplet stand fra 1718 til 1784 på rentekammerets arkiver.
For hvert år foreligger et kasseregnskab, og under »uvisse indtægter« opgø
res bl. a. indtægten fra kulmilerne. Bilagene hertil består af små lapper fra
skovriderne, hvorpå kort er skrevet, hvilket antal kulmiler der det
pågældende år var blevet brændt i vedkommendes skovfogeddistrikter. Det
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kan konstateres, at der betaltes afgifter af en stor mængde kulmiler, men
hvem de personer, der brændte milerne, var, eller hvor de boede, er ikke til
at få oplysninger om.
Ved et tilfælde opdagede jeg, at Frederiksborg og Kronborg amtsregnska
ber fra 1660-1718 også forefandtes, blot i en helt anden arkivgruppe på
Rigsarkivet. De var kun delvis bevarede, men her dukkede pludselig velbe
varede guldkorn op: Detaljerede bilag fra skovriderne, som omhyggeligt
med navns nævnelse og bopælsangivelse havde opført, hvem der havde be
talt kulmilepenge.
For Kronborg Amts vedkommende forelå lister fra 1683-84, 1684-85,
1702-03 og 1703-04. For Frederiksborg Amts vedkommende forelå lister
fra 1691-92, 1695-96, 1700-01 og 1702-03.
Disse lister over betalte kulmilepenge i Frederiksborg og Kronborg amter
giver en enestående mulighed for at få konstateret hvor det var, at kulsvid
ningen fandt sted mellem 1683 og 1704.
Endnu et dokument giver mulighed for at konstatere kulsvidningens ud
bredelse i 1721. Amtmanden ønskede det år at indskrænke kulsvidningen,
da man fra statens side mente, at den skadede de kongelige skove for meget.
Regimentskriverne fik derfor besked på at lave en liste over de landsbyer,
enestegårde og huse, hvis beboere ikke »kunne subsistere formedelst deres
slete jorde dersom kulbrænding dem borttages« (8).

Kulsvierlandet
Et kort med indtegning af dels de landsbyer og enestegårde, der havde be
talt kulmileafgifter 1683-1703 og dels opgørelserne over brændingstilladel
ser fra 1721, viser et forbavsende sammenfald. De få bebyggelser, der ikke
får tilladelse til at brænde i 1721, er karakteriseret ved, at der kun en eller to
gange er blevet betalt kulmileafgifter af enkelte personer meget tidligt i pe
rioden, mens nye kulsvidningssteder udelukkende er nybyggede vange- og
skovhuse.
Kortet viser, at kulsvidningsdistriktet er koncentreret om den vestlige del
af Grib Skov samt Store- og Lille Dyrehave. Bebyggelsesmønsteret er karak
teriseret ved små torp-landsbyer og mange enestegårde, som alle er omgivet

Kort over kulsvidningens udbredelse 1682-1721 i Frederiksborg og Kronborg
amter. Cirklerne angiver landsbyer, enestegårde og huse, hvorfra der er ble
vet betalt kulpenge. Signaturerne er indtegnet på Videnskabernes Selskabs
kort fra 1768. (Kort- og Matrikelstyrelsen (©) A88-91).
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af skov. De dyrkede arealer er kun ufuldstændigt ryddet for skov, mange
steder vokser der i vangene store træer, krat og underskov, ligesom områ
derne er isprængt mosestykker og engarealer. I skoven ligger store overdrev,
moser og indhegnede vange til kongens stutterier.
Det er altså muligt at få kortlagt, hvor kulsvidningen var udbredt. Kul
svierne fandtes, og havde rod i virkeligheden. Men hvem var de egentlig?
Havde de kulsvidning som hovednæring, og var dermed sandsynligvis
husmænd, eller var de gårdmænd, som drev kulsvidning som binæring?

Kulsvierne - husmænd eller gårdmænd?
Undersøgelser som Agneta Boquists og Birte Stig Jørgensens af binæringer i
1800-tallet konkluderer, at det fortrinsvis er husmænd, der udøver binærin
ger. Et indicium på, at noget tilsvarende kunne være tilfældet for kulsvid
ningen i slutningen af 1600-tallet og hele 1700-tallet kunne være, at Kron
borg og Frederiksborg amter i 1600- og 1700-tallet havde et specielt
bebyggelsesmønster i forhold til resten af landet - de var de mest husrige. I
Chr. V’s matrikel fra 1688 udgjorde husene 37,4 % af de samlede ejendom
me. Kun Københavns Amt lå højere med 44,5 %. I de følgende år voksede
husenes antal stærkt, mens gårdenes antal forblev på det nærmeste uforan
drede. I 1718 udgjorde husene således 45,7 %. Og husenes antal fortsatte
med at stige. Dette kunne tyde på, at kulsvidning var en binæring for for
trinsvis husmænd.
Men var det ikke muligt at bruge listerne over personer, der havde betalt
kulmileafgifter, til at komme lidt nærmere til en besvarelse af problemstil
lingen? Der er noget vist frustrerende i at have side efter side med navne og
bopæl på kulsviere uden nærmere at kunne identificere, hvem disse perso
ner egentlig var. De havde ikke stillingsbetegnelse hæftet på sig. Undtaget
var få tilnavne som »møller«, »smed« eller »friskytte«.
Men den ene af specifikationerne over betalte kulmilepenge fra Kronborg
Amt var imidlertid fra 1683-84. I 1682 blev Kronborg Amt nøje rebet og
opmålt for at kunne danne grundlag for en ny hartkornsbeskatning. Denne
såkaldte Chr. V’s matrikel af 1688 gennemgår grundigt hver eneste landsby,
enestegård og hus med tilliggender, jorde, græsningsarealer og haver. Der
udover nævnes for hver matrikel navnene på såvel gårdfæstere som på
fæstehusmænd og inderster.
En sammenligning af beboerne nævnt i Chr. V’s matrikel med kulmilespecifikationens navne fra 1683-84 viste sig at give resultat. Et resultat,
som var lige modsat mine antagelser!
Chr. V’s matrikel over Kronborg Amt viser, at der i de på kulmilelisten
nævnte landsbyer i 1682 totalt fandtes 140 gårde og 52 huse. Fra disse lands-
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byer var der blevet betalt kulmileafgifter fra 78 gårde og 5 huse. Det vil sige,
at 78 gårdmænd og 5 husmænd betaler kulmileafgifter. Det er altså fortrins
vis gårdmandene, der svider kul som binæring! (9).
De landsbyer, hvor flest gårdmænd angav at have svedet kul, lå fortrins
vis i vildtbanen, kongens jagtrevir, mens landsbyer, hvor kun få gårdmænd
sved kul, lå i landsbyer grænsende op til skovområderne.
For Frederiksborg Amts vedkommende er det desværre ikke muligt at fo
retage samme analyse som for Kronborg Amt. Den ældste kulmilespecifikation herfra er fra 1691-92. På de 10 år, der er forløbet siden opmålingen til
Chr. V’s matrikel, har udskiftningen af personer i landsbyerne været kolos
sal stor. En sammenligning af beboere i Alsønderup, hvor der ifølge listerne
blev brændt store mængder kul, fremviser kun en person, som optræder på
såvel kulmilespecifikationen som på matriklen.
En anden mulighed kunne være at sammenligne den yngste af kulmilespecifikationernes navne fra 1702-03 med Krigs-Jordebog over Frederiks
borg Amt fra 1718, et omhyggeligt værk, der blev udarbejdet, da amtet skul
le overgå til at være ryttergods. Men her gør samme fænomen sig gældende:
For Alsønderups vedkommende forefindes kun en person på begge opgø
relser.
11721 dokumentet, som allerede er nævnt, gives der af regimentskriverne
en begrundelse for, at bestemte grupper skulle få kulbrændingstilladelse.
Fra Frederiksborg Amt lægges vægt på, at det især er husmænd, skovfogeder
og vangemænd, der har brug for at svide kul, men en optælling af tilladelser
ne viser, at 73 gårde og kun 9 huse får tilladelse til hver at brænde 4 miler
kul, mens det anføres, at de før har brændt 5 a 6 miler hver.
Fra Kronborg Amt nævnes intet særskilt om husmændene, og en opgørel
se viser da også, at 166 gårde og 17 huse bevilliges brændingstilladelse. Sam
menlignet med antallet fra 1682 er der sket en stor stigning i antallet af kul
sviere: mere end en fordobling af antallet af gårdmænd og en tredobling af
antallet af husmænd. Men totalt er antallet af husmænd stadigvæk særdeles
lavt.
I Kronborg og Frederiksborg amter brænder i alt 239 gårdmænd og 26
husmænd kul i 1721. Befolkningsforskydninger i retning af flere husmænd
har altså ikke haft nogen signifikant indflydelse på fordelingen af gård
mænd og husmænd i kulsvidningserhvervet.
Men antallet af husmænd i amterne fortsatte 1700-tallet igennem med at
stige, mens gårdenes antal forblev næsten uforandret. 1 1743 erklærede sog
nepræsten i Esbønderup, at beboerne for størstedelens vedkommende be
stod af børn, tyende, husmænd og inderster. »Thi her i skovegnen søger en
stor del fattige og husarme mennesker for tørv og ildebrand om vinte
ren« (10).
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En indikator på, at flere husmænd i slutningen af 1700-tallet tog del i kul
svidningen, kan findes i korrespondancen mellem Rentekammeret og sko
vens personale, f.eks.:
1782: »men mig synes, at husmanden bør arbejde for billig betaling ved
bonden og derved fortjene af ham føden, levebrød, etc. mens husmanden
ligger hellere i skoven ved kulmilerne og i slutningen i kroen, når pengene er
oppe, begyndes forfra igen«.
1785: »Husmændene her på amtet (Hørsholm) har sviet kul året igennem
uden at standse nogen tid, hvorved de fortjener deres levebrød så rigelig, at
den største del ikke vil arbejde for dagleien«.
I 1785 skriver husmændene i Hørsholm Amt en protestskrivelse: Da
Forstvæsnet »aldeles forbyder os husmænd på Hirschholm Amt at svie eller
brænde kul..., så finder vi os højst nødsagne og beføjede at anmode samme
for det Kgl. Rentkammer med underdanigst forestilling, hvorledes vi uden
denne frihed herefter som forhen ikke kunde leve eller svare hvad vi årlig
erlægger i penge og hoveriarbejder...«.
Brevet er underskrevet af to husmænd på »samtlige Hirschholm Amts
Husmænds vegne«.
Disse tre sidste eksempler er alle fra Hørsholm Amt efter udskiftnin
gen (11). Tydeligvis indicerer de, at husmændene i Hørsholm Amt drev
kulsvidning som en vigtig binæring sidst i 1700-tallet. Om gårdmændene
også gjorde det, er svært at udtale sig om, da ingen kilder belyser spørgs
målet.

Kulsvidningens sidste fase
Ved den store skovlov af 1781 for de kongelige skove og udskiftningsforord
ningen fra samme år blev skov- og landbrug helt adskilt: mange dyrkede
områder og overdrev inde i skovene skulle tilplantes, mens store skov
arealer i udkanterne blev udlagt til landbrug. Skovene blev indhegnede med
stendiger, og det blev forbudt at færdes deri uden særligt ærinde. Til trods
for disse love steg produktionen af trækul væsentligt i slutningen af 1700tallet. Årsagen var, at bønderne fik adgang til at udnytte stubbe og rødder
på deres nyudskiftede jorder, mens staten ejede overstanderne. Da bymændene i Mørke protesterede til Rentekammeret over, at skovfogeden forby
der dem at benytte jordrødderne på det nyudskiftede Ganløse overdrev
»...til kulbrænde som for os det fordeelagtigste stykke«, får de medhold i
deres klage (12).
Staten iværksatte offentlig produktion af trækul af affaldstræ allerede fra
1770. Først efter 1782 bliver der produceret en rimelig mængde, men slet in
tet i forhold til den private produktion. Ikke engang statens institutioner
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var interesserede i at købe, da de offentligt producerede kul var langt dyrere
end de private. Husmænd blev ansat til at brænde kullet og til at transpor
tere det til København.
Ved Napoleonskrigens udbrud i 1807 iværksatte staten omfattende
trækulbrændinger i Nordsjællands skove for at dække behovet for kul hos
håndværkere og industri. Bønderne sved ligeledes store mængder af trækul,
så efter krigens ophør i 1814 var de fleste skovarealer, der i 1781 var blevet
udlagt til landbrug, helt ryddet for træ, ligesom skov- og kratgrupper på
bøndernes marker var fjernet. Håndværkere og industri gik over til fortrins
vis at benytte billige engelske stenkul i stedet for de hjemligt producerede
trækul. Derefter blev det mest enkelte husmænd, der fortsatte med kulsvid
ning af små mængder kul, mens gårdmændene helt ophørte med binærin
gen.

Årscyklus
Langt den største del af kulsvierne var altså fæstebønder, hvis hoved
erhverv var at producere landbrugsprodukter. Hvordan kunne kulsvidnin
gen indgå i bøndernes årscyklus?
Overførster Svendsen beskriver dette levende i 1772 i en klage til Rente
kammeret:
».. .om Sommeren er Dagene lange og Nætterne korte, GræsTørven som
behøves til Dække (af kulmilerne) er bequemest, indfaldne Regn-Byer med
holder der ikke længe, og brændet er snart tørt igien, Kullene, om de faaer
en liden Regn paa sig, naar de er Sviet, kand igien snart tørres, og Folket har
meere Lyst til dermed at omgaaes.
Derimod om Efter-Høsten, indfalder som oftest ubestandigt Veirligt,
Lange og Kolde Nætter, folket hindres derved da deres Nærværelse er be
standig fornøden, Onde Veie, Brændet, som ofte bliver vaadt, foraarsager
Slette Kuli, og Kullene med meigen Regn falder smaae og bedærves, samt
Græs-Tørven bliver skiør og ubequem. Tilmed er det en travl Tiid for
Landmanden, da hand saa snart er indhøstet, igien faaer stort Arbeide med
sin Jord, denne at Rise, Pløye, til Rug Sæde og udkøre Giødskningen med
meere, da fore falder vidtløftig at opregne, følgelig naar ikke, som nødven
digt skal bestriides, hand ikke haver Ledighed at Svie og Kiøre med Kulle
ne, hvorover samme maae henligge og bederves« (13).
I Frederiksborg Amt opgjordes på Amtsstuen indtil 1718 foruden navn og
bosted hvilken dato, der var blevet betalt kulmilepenge. Afgiften skulle be
tales førend brændingen kunne finde sted. En optælling af antallet af kulmi
ler for hver måned giver et klart billede: se diagrammet side 16.
Søjlediagrammet viser, hvorledes bønderne udnyttede den tid bedst, de
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måneder
Årscyklus over kulsvidningen i Frederiksborg amt 1702-03.

havde til overs fra arbejdet med landbruget. I juni måned var der mindst at
lave førend høhøsten i juli, og i juni er produktionen af trækul også ca. 4
gange så stor som i resten af årets måneder. November var en travl land
brugsmåned med pløjning og såning af rug, og da brændes der også færrest
miler.

Økonomien i det sorte arbejde
Det ville være interessant, om det var muligt at undersøge, hvilken økono
misk betydning kulsvidningen og andre binæringer i skovegnene havde for
bønderne. Egentlig statistisk materiale findes ikke, men indirekte er det
muligt at belyse dette.
Markbøgerne til Chr. V’s matrikel angiver hyppigt, at bønderne i Frede
riksborg og Kronborg amter har stor skade på deres sæd på grund af påløb
af vildtet.
11705 skriver amtmanden »at disse kulsviere, og særdeles i Maarum sogn
neppeligen haver så megen auling, som de kan holde deres hus med langt
mindre skulde kunde sælge af noget til hands Majst. skatter og landgil
de« (14).
I 1708 nedsættes en kommission til undersøgelse af, om særlig uheldige
forhold skulle gøre sig gældende, siden så mange bønder i Kronborg og Fre-
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Nordsjællandsk landskab uden for en landsby i skovegnene. Kålhaven er ind
hegnet med et risgærde, vangenes smalle åse strækker sig ned mod en sø. Den
dyrkede jord på den anden side afsøen ligger spredt imellem strøskov, enkel
te træer og kratgrupper. I baggrunden lukker skoven helt for udsynet. C. V.
Eckersberg, Kobberstiksamlingen.

deriksborg amter ofte havde store restancer i skat og landgilde, så afslag tit
var nødvendige. Kommissionen gik grundigt til værks og rejste rundt i
begge amter for at undersøge forholdene. Der blev stillet en række spørgs
mål til bønderne i hver landsby, også om deres foresattes, amtsskriveren og
amtsforvalteren, behandling af dem. Kommissionens konklusion var, at
bønderne næsten udelukkende angav, at årsagen til deres fattigdom var na
turforhold: Dårlig jord, flyvesand, misvækst, onde urter og vildt havde øde
lagt deres korn. Kommissionen pålagde bønderne at brakke jorden bedre og
holde bedre vagt med vildtet.
Sognepræsten i Esbønderup gav i 1708 en indberetning om tilstanden i
sognet. Han skriver, at det korn, som dyrkes i skovtorperne, for en stor del
opædes af dyr og vildsvin, og at man i regelen høstede næppe tre fold, dels
på grund afjordens udygtighed, dels fordi vildtet ødelagde meget af kornet.
Her får vi en konkret oplysning om foldudbyttet: næppe tre fold.
I listen fra 1721 over bønder, der ikke kunne leve uden at måtte svie kul,
blev fra Kronborg Amt angivet som begrundelse, »at bønderne i skoven ny-
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der ringe sæd og samme af vildtet meget opædes og nedtrædes, hvor god
magt de end dermed haver, så det er bekendt, at de ej kan have længer end
et halvt år føde deraf, når sædekornet først er frataget, langt mindre, at de
skulle have noget deraf til deres kontributioners betaling«.
Sæddyrkningen i skoven kan altså slet ikke underholde en familie, men
må nødvendigvis suppleres med indtægter fra binæringer.
Ligesom præsten i Esbønderup angiver økonomen J. Jessen i en beskri
velse af Hirschholm amt i 1754, at et foldudbytte på tre anses for godt. Og
han mener, at bønderne flere steder kun dyrker jorderne på grund af hal
men, der skulle bruges til fodring af dyrene om vinteren.
I et spørgeskema udsendt af amtmanden i 1745 svarer præsten i Asmin
derød og Grønholt om jordens bonitet at:»... ligesom samme bye kaldes af
mange for den usleste og fattigste by i Sjælland, endskiønt de haver en god
mark, saa fåe de dog en ganske elendig sæd deraf, som vel tildels kommer af
dyrene, der her ligesom andre stæder her omkring gør overordentlig stor
skade; men andre byer lider samme ynkelige skæbne, så kommer det også
af, at jorden ikke dyrkes ordentligt dels af ligegyldighed, dels fordi de mere
lægger sig efter tørveskær og kulsvidning end agerdyrkning« (15).
Præsten ser som årsag til det dårlige udbytte, at indbyggerne hellere vil
lægge sig efter tørveskær og kulsvidning, i stedet for at se, at dette netop var
årsagen til, at de kunne overleve.

Andre binæringer i skovegnen
Men der var andre muligheder for binæringer, der kunne give indtægter. I
kommissionen af 1708 til undersøgelse af bøndernes dårlige økonomiske si
tuation, oplyses det hyppigt, at bønderne i skovegnene opfedede stude i
skoven, som de solgte til amtsforvalteren på Esrom Kloster.
En anden indtægtskilde var humledyrkningen. I Chr. V’s matrikel opgi
ves for flere små skovlandsbyer, at bønderne ved husene har jordstykker
med humlekuler (dvs. blok med spirer). Således har de to bønder i Kagerup
henholdsvis 34 og 76 humlekuler og to af de fire bønder i Tulstrup hen
holdsvis 30 og 16 humlekuler.
Endnu en indtægtskilde kunne være frugtdyrkning. Præsten i Asminderød-Grønholt, der klager over sine dovne bysbørn, glemmer at nævne,
hvad præsten i Esbønderup oplyser til samme spørgeskema, »at nogle
bønder i Asminderød sogn, som af deres frugthaver næsten alle år, når kir
sebær og andet frugt lykkes, har store fordele deraf og sælge frugt til deres
skatters betaling og mere« (16).
Hvor udbredt denne frugtdyrkning var i 1745 er det ikke muligt at un
dersøge, men senere i århundredet blev det en udbredt binæring.
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Officielle kilder siger altså samstemmende, at bønderne i Nordsjællands
skovegne var meget fattige folk, som havde svært ved at betale deres skatter
og afgifter. Ser man imidlertid på andre kildegrupper, er det muligt at kigge
bønderne nærmere efter i sømmene. Skatter og afgifter var baseret på det
skovlandbrug, bønderne drev med så ringe udbytte. Indtægter kom i stedet
fra binæringer, og her var kulsvidningen nok den vigtigste.

Et eksempel: Kulsvierne i Mårum Sogn
Mårum sogn er et typisk skovlandbrugssogn og nævnes som sagt af amt
manden i 1705 som særligt forarmet. Det består sidst i 1600-tallet af en
landsby med 6 gårde, to med 5 gårde, en med 4 og to med 2 gårde samt 5
enestegårde. 21 af gårdene har mellem 9 og 17 tønder land tilliggende,
Mårums 6 gårde hver ca. 30 tønder land og to gårde 50 tønder land. Alle
gårdmænd i sognet er opført som kulsviere på listerne over betalte kulmilepenge fra 1683 og 84.1 sognet brændes der gennemsnitligt flere kulmiler pr.
gårdmand end i andre sogne.
En undersøgelse af restancer på landgilde 1679-1684 viser, at langt de fle
ste af sognets bønder kan betale det de skylder, når de bliver rykket. Tyde
ligvis foretrækker en del at vente med at betale så længe som muligt.
Endnu et indicium på at Mårum sogns kulsvierbønder havde bedre øko
nomiske ressourcer end bønderne i de skovløse sogne er, at fra 1680 og 1686
foreligger en opgørelse over forarmede bønders lånekorn i Kronborg Amt.
På 1680 listen optræder kun en bonde fra Mårum, mens der i 1686 ikke blev
lånt korn til en eneste bonde i sognet.
En mulighed for at bedømme resultatet af indtægterne fra binæringerne
er at »kigge indenfor« hos kulsvierbønderne. Imellem 1682 og 1718 er det
muligt at finde skifter fra 11 bønder i Mårum sogn, som også var opført på
listerne over betalte kulmilepenge. Otte af de elleve landsbyer og enestegår
de i sognet er repræsenterede, og skifterne er for de nis vedkommende fra
folk i deres produktive alder, mens to er fra ældre bønder.
Skifterne fra de 11 kulsvierbønder viser, at to var helt forarmede, da de
døde som ældre, to må karakteriseres som meget velhavende, mens 7 havde
en god materiel levestandard. Bøndernes levestandard i boligindretningen
står ikke proportionalt i noget forhold til størrelsen af deres jordtilliggende.
Den rigeste af dem alle havde kun 17 tønder land.
Stuehusene er velmøblerede med kister, borde og bænke med hynder,
stole med ryg forekommer og sågar en slagbænk med kandeskab. Der er in
gen mangel på sengesteder med masser af dyner og puder, ligesom lagener
og dynevår heller ikke mangler. Kobbertøj og tallerkener er ligeledes almin
delige og jernkakkelovne forekommer. Ganske vist skyldte en del af
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Kulsvieren var en kendt figur i de københavnske gader, her afbilledet i Senn
og Lahdes »Klædedragter i Kjøbenhavn« (1806-).

bønderne større summer væk til kronen, bl. a. for besætningen på gården, så
det er i de færreste tilfælde, at der bliver noget til overs til arvingerne.
I jordebogen fra 1718 karakteriseres tilstanden af gårdene i Mårum sogn
som:
God: 15 gårde, duelig: 7 gårde, temmelig: 4 gårde og kun 1 gård som slet.
Så man kan konstatere, at i slutningen af 1600-tallet og i begyndelsen af
1700-tallet gav »sort arbejde« de »fattige kulsviere« en mulighed for at
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opretholde en levestandard, som ikke svarede til de officielle vurderinger af
deres økonomiske formåen.

Myter og virkelighed
Myterne om kulsvierne i Nordsjælland viste sig ved nærmere undersøgelser
at ligge meget langt fra virkeligheden. Kulsvierne fandtes, men var ikke et
fremmed, eksotisk mindretal i to landsbyer. Derimod var de ganske almin
delige nordsjællandske skovbønder, der gennem sort arbejde med opfind
somhed formåede at skabe sig en tålelig tilværelse trods fæstesystemet og
elendige betingelser for landbrug.
Enkelte af myterne om kulsvierne viste sig dog at have rod i virkelighe
den: De vilde kapkørsler og den specielle opfattelse af ejendomsretten til
træ i skoven. Men det er en helt anden historie.
Noter:
1 L. P. Petersen 1915. 2 Aftenposten 1839.
3 Anders Uhrskov 1924.
4 Both 1868.
5 Jørgensen 1973.
6 Begtrup 1803-12.
7 Sarauw 1832.
8 Dokumenter vedrørende
Skov- og jagtvæsnet 1703-86. Gl. Frederiksborg-Cronborg Amt, Landsarkivet.
9 Søren
Frandsen og Erik A. Jarrum når frem til samme konklusion i deres artikel »Kulsvierbønderne i
Grib Skov« i bogen »Kulsvierlandet« 1987. De baserer deres konklusion på en enkelt liste fra
1703-04 over betalte kulmileafgifter sammenholdt med »Jordebogen fra samme år«. Der fin
des ingen jordebog fra samme år. Kun Jordebogen fra 1718, og den kan ikke anvendes til en
sammenligning, da udskiftningen af beboerne på såvel gårde som huse i de forløbne 14 år er
overvældende stor. 10 Sjællandske Bispearkiv, Holbo Herredsbog fol. 56. 11 Om Tørve
moser og Kulbrænding 1779-1808. 12 Tørvemoser og Kulbrænding 1781-1808 6/6 1782.
Rentekammeret, Rigsarkivet. 13 Om Kulsvieriet 1763-1773, 22/5 1772. Rigsarkivet, Rente
kammeret. 14 Kopibog for udgaaede Breve 1704-1707 s. 33-34. GI. Frederiksborg Amt,
Landsarkivet.
15 Sjællandske Bispearkiv, Holbo Herredsbog fol. 56, Landsarkivet.
16 Sjællandske Bispearkiv, Holbo Herredsbog fol. 56, Landsarkivet.
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Summary
Who were the charcoalburners?
In Northern Zealand there is a myth about charcoalburners. They are said to be descendants of
French outlaws who immigrated to the area in the 12th century. These were swarthy people of
»southern« temperament, dressed in pretty national costumes and they had a childish love of
singing and dancing. When bringing their charcoal to the capital of Copenhagen, they were
said to be racing recklessly thus presenting a threat to ordinary wayfarers.
The article, based on a Master’s thesis from the Institute of European Ethnology in 1987,
examines these legends and demonstrates how it is possible to go beyond them by using
sources not traditionally used in ethnological research.
The classical source of information about sideline income is the census papers. The in
adequacy of this source is shown, partly because of its relative youth (the oldest being from
1787) partly because registration of the citizens’ sideline has been rather haphazard.
The main sources for this research have been Rigsarkivet (The National Archives) and
Landsarkivet (The Regional Archives for Zealand). The archives of Rentekammeret (Ministry
of Finance) from the 17th and 18th century proved especially rich, as they included a collection
of accounts and correspondence from 1660 between the administration of Frederiksborg and
Kronborg Countiess and the Rentekammer.
By comparing the lists of taxes paid for charcoal burnings and the cadastral land register of
King Christian V, it is possible to identify the charcoalburners and to show in which areas they
were living at the end of the 17th century.
The counties of Frederiksborg and Kronborg had the largest number of cottages outside Co
penhagen. It was therefore assumed that the charcoalburners would mainly be cottars, a hypo
thesis in full accordance with the usual picture of sideline incomes in the 19th century.
This study demonstrates, however, the fallacy of that hypothesis. The charcoalburners were
in fact ordinary peasants of the Crown living within the forest area of Frederiksborg County
and the western part of Kronborg County. Only an extremely small percentage of them were
cottars.
By using the early accounts from Frederiksborg County, a few of which registers the dates for
the charcoal tax (to be paid prior to burning), it is shown how charcoal burning had been incor
porated into the yearly cycle of the peasants.
The peasants of the forest, and especially the charcoalburners, were described as »paupers«
by the King’s administrators responsible for taxs collection in the area. Stydies of the economy
of charcoalburning peasants shows that the yield of their farming grain was extremely low:
Only threefold in a good year.
However, a closer study of the probate documents from a number of charcoalburning
peasants from Mårum Parish during the years 1682-1718 reveals a picture rather contrary to
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the one we might expect: Well furnished rooms, in the sense that copper cooking utensils were
common, and there was an abundance of eiderdowns and linen as well.
The conclusion is therefore that the romantic myth about the charcoalburners has little to do
with reality. The charcoalburners were ordinary peasants of the Crown living in the forest area
of Northern Zealand during the 17th and 18th century. They had found a way of circumventing
the harsh economic realities and the poor agricultural conditions in the area by exploiting often illegally - the raw materials provided by His Majesty’s forest.
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Omvandrende skikkelser
og originaler på Djursland
i 1890erne
Af Carl Christensen Lave

»Nogle barndomserindringer fra Nødager« nedskrevet 1963 afpensioneret
førstelærer Carl Christensen Lave, født i Nødager sogn på Djursland i
1884, død i 1968 i Vester Nebel ved Esbjerg. Manuskriptet blev i 1990 ind
sendt til Dansk Folkemindesamling af hans søn Rud. Lave.
Red.
Noget af det første jeg erindrer er, at der i dagene op mod jul kom to koner
med hver sin taske - den såkaldte vadsæk. De kom ganske stille ad bryg
gersdøren ind i køkkenet og satte sig stilfærdigt på bænken ved bordet. De
sagde ikke noget straks, men det var let at forstå, at de ikke ville rejse sig, før
de havde fået noget i tasken. Penge var der ikke tale om; dem havde vi selv
for få af, men et par æg, en bid af julegrisen, et halvt sigtebrød af jule
bagningen samt en håndfuld uld, det var, hvad jeg så min mor give dem til
tasken. Det var måske kun julebesøg de forrettede, efter deres egen mening.
Hvad de hed, fik jeg aldrig at vide, men mine forældre har jo nok kendt
deres navne.

Tyskelovise med kufferten
En anden vandrende kvindeskikkelse mindes jeg derimod kun fra sommer
dage. Det var den af alle kendte Tyskelovise. Hun kom vist kun én gang om
året med sin kuffert, der indeholdt småting som nåle, knapper, hægter og
sytråd m.m., som enhver husmoder kunne have brug for, så hun kunne
næsten altid være sikker på at kunne gøre en lille handel.
Hun var altid meget snaksom og vist aldrig helt ædru. Hun havde altid en
lille flad flaske af mat glas, som hun af og til tog sig et lille nap af. Det var
ikke let at forstå hendes snak. Min mor sagde, at det var plattysk, som hun
selv forstod meget godt.

25

Når hun havde gjort sin handel, kom det spændende øjeblik, da der van
kede noget til børnene, for hun havde altid nogle af de såkaldte bismarcksklumper, som vi ellers aldrig fik, og min yngste søster og jeg fik sådan en
hver.
Ja, Tyskelovises besøg var en oplevelse. Var det nu ved aftenstid, bad hun
om at få lov til at blive om natten; det mindes jeg skete et par gange. Hun
drømte ikke om at få en seng, hun var tilfreds med høet i laden eller en tom
kobås. Alle var jo klar over, at det kneb med renligheden. Det skete en som
mermorgen, da hun havde sovet i laden om natten, at jeg skulle i skole og
gik forbi laden. Og der, bag laden, stod damen tyk og trind uden en trevl på
kroppen og pillede »småting« af sin særk, som hun holdt op i hånden. Jeg
fortsatte min vej og talte ikke om det i skolen. Først da jeg kom hjem, fik
mine forældre det at vide. Da var Tyskelovise for længst borte.
Nogle år efter jeg var rejst bort fra egnen til Vestjylland, fik jeg tilfældig
vis fat i en avis fra Randersegnen og faldt der over en artikel om en stakkels
omvandrende kvinde, der var fundet død i en vejgrøft. Det var den vel
kendte Tyskelovise, der her havde vandret sin livsvej til ende. Man havde
forhørt sig om hendes tidligere skæbne og vidste at fortælle, at hun var kom
met her til landet fra Holsten som mejerske; dernede var man jo på den tid
foran med mejeribruget. Men nogle år efter havde hun så forladt sit arbejde
og var gået på vandring. Hun må nok være blevet omkring 70 år gammel.

Hr, Boné med slængkappen
En mere prominent skikkelse var hr. Boné, som vi alle kendte, en vandren
de herre med fornem slængkappe over skuldrene, lidt duknakket og
gråhåret. Han gik med små bitte skridt og mange små ophold ind imellem,
forårsaget af en slem kløe, der måtte eftergås med en hånd, inden det gik vi
dere. Denne hr. Boné gik helst ind, hvor man havde mange heste - og derfor
kom han aldrig ind til os, for vi havde til tider kun én hest, og til andre tider
kørte vi med stude - for han opretholdt stadig den illusion, at han gik og
købte heste op til den store hestehandler Grabow i Randers. Han skulle der
for altid ind i stalden og se hestene, og hvis en mand for at fornøje ham eller
prale lidt af en god hest, lod den trave for ham, kendte hans stolthed ingen
grænser, og han fortalte bagefter vidt og bredt om den ære, der var bevist
ham.
Han var en stodder, men ingen almindelig, for han var søn af en herreds
foged, og det betød i den tid for alvor noget at være herredsfoged i en
købstad som Grenå eller Ebeltoft. Han var både formand for byens råd,
kongelig udnævnt borgmester, dertil politimester og dommer i alle rets
sager.
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På en egn med mange herregårde var det derfor let for sønnen af en her
redsfoged at komme i med det finere selskab, der kunne tage sig livet noget
lettere end bønder og andet godtfolk. Efter hvad man fortalte, var hr. Boné
som ung blevet gift og etableret ved en god mølle på egnen, men da han hav
de alt andet i tankerne end møllen, endte det naturligt nok med konkurs. Og
hvad var der nu andet at gøre end at holde sig til sine velstående og fornem
me venner.
Så vandrede han da - således lød beretningen - fra den ene herregård el
ler proprietærgård til den anden og blev godt modtaget og bespist, så længe
han ønskede at blive, og han savnede ikke natteleje, det vil sige i begyndel
sen, for efterhånden blev det så som så med renligheden, og snart kunne
man ikke have ham liggende i de fine gæstesenge. Men gå og fryse som en
anden lazaron skulle han ikke, han blev rigelig betænkt fra de fines aflagte
garderobe; det er jo ikke enhver mand, der går med slængkappe!
Men det har været en frygtelig plage for disse omvandrende mennesker,
at de ikke havde mulighed for at holde sig rene. Måske blev de efterhånden
så vant til lus og lopper, der var en følge af urenligheden, at de tog det som
en selvfølge.
Endnu i 1899, da jeg flyttede bort fra egnen, vandrede hr. Boné med sine
små trippende skridt og de nødvendige ophold omkring på egnen. Hans se
nere skæbne kender jeg ikke.

Svenske Karl med de grønlandske hunde
En anden eventyrlig skikkelse husker jeg fra min tidligste barndom. Det var
Svenske Karl, der kørte rundt fra sogn til sogn med en lillebitte vogn,
forspændt med to store hunde. Selv gik han altid ved siden af vognen. Han
havde lidt fisk at sælge, og han syntes for resten at more sig rigtig godt sam
men med sine hunde. Når han kom ind på en gård, sang han med vældig
røst nogle gamle viser, som han kendte mange af. Sidste gang, jeg så ham,
var en vinterdag, og jeg syntes, det var synd for de stakkels hunde, at de
skulle gå og slæbe vognen i frost og sne på de bare poter. Jeg havde dengang
ikke hørt om de grønlandske slædehunde.

Jens Anton med glaskisten på nakken
Jens Anton var et mærkeligt eksemplar af en omstrejfer. Jeg blev først be
kendt med ham, efter at jeg var konfirmeret. Han var en ranglet og forhutlet
person, ligefrem uhyggelig at se på, så beskidt han var fra øverst til nederst.
Han løb omkring fra sogn til sogn med en lille kiste glas på nakken og gik
ind, hvor han så, at der manglede en rude. Han var vist aldrig helt ædru,
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men han var fiks nok til at sætte ruder i, og pengene, han fik ind, blev straks
omsat i brændevin, som han så levede af, så længe der var noget i flasken.
Der kunne gå mange dage, uden at han fik noget at spise, men når drikke
perioden var forbi, gik han gerne ind i en gård og bad om noget at spise, og
så kunne han indtage et vældigt måltid.
En dag kom han ind til min bror og svigerinde i deres gård i Tåstrup. På
den tid boede jeg hos dem. Vi havde lige spist, da Jens Anton kom ind.
- Hår I levned noued? spurgte han.
- Ja, do ka da godt fo en tallerken grønkoel, sagde Ane Kjerstine.
Den tallerkenfuld, der også indeholdt en del kartofler, forsvandt på et
øjeblik.
- Hå do flier koel, kjære? lød det så.
- Ja, de ska do fo, svarede hun og øste op igen.
Den portion forsvandt lige så hurtigt som den første.
- Hå do mier i gryden? kom det så lidt forsigtigt.
- Ja, do ska fo de sidst, sagde hun forstående.
Da det var gledet ned, var han også ved at være godt mæt.
- Do va nok bløwen swolten! sagde Ane Kjerstine.
- Ja, de æ sejs daw sien te å hå spist sidst, var svaret.
Kom man til at tale med ham en dag, når han var ædru, kunne man let
mærke, at han hverken var tosset eller ubegavet. Han opfattede både hurtigt
og klart, hvad man sagde eller spurgte om. De fleste havde vel nok medli
denhed med ham, men han havde jo selv valgt den form for tilværelse og
kunne næppe finde sig til rette med nogen anden livsform. Han måtte jo
som andre omstrejfende personer overnatte i stalde og lader, men han syn
tes ikke besværet af utøj.
En vinteraften, da jeg sammen med en anden ung mand kom cyklende ad
landevejen til Ebeltoft, så vi, at han lå sammen med sin lille hund i vejgrøf
ten og sov. Det frøs meget hårdt, og der var rim på græsset. Vi standsede op
og stod og talte om, at det kunne være livsfarligt at ligge der og sove i den
kulde, men vi var klar over, at det havde han nok prøvet før. Vi kom dog til
at se sagen fra en anden side, for sæt nu, at han lå og var død morgenen ef
ter, og vi havde ikke forhindret det! Det ansvar ville vi ikke udsætte os for.
Så gik min kammerat hen og ruskede i ham, men hunden blev rasende og
gav sig til at gø af fuld hals. Så vågnede Jens Anton og skældte ud: Vi skulle
bare lade ham ligge, han lå godt. Men da vi nu var kommet på talefod, blev
vi ved, til vi fik ham overtalt til at følge med til byen tæt ved, hvor han fik
lov at sove i købmandens hestestald. Der havde han sovet før.
Beretningen om hans tidligere løbebane lød sådan: Allerede som lille
dreng løb han ofte hjemmefra og var borte i flere dage, før man fandt ham.
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Men få dage efter var han igen borte. Der var en evig ulejlighed og søgen ef
ter den knægt, og det endte med, at forældrene, der boede i et af de sydligste
sogne på Mols, blev trætte af den komedie og lod ham løbe. Han løb nu om
kring i de omliggende sogne og vidste snart at skaffe sig både skråtobak og
brændevin, og han kom snart til at se forfærdelig ud, men han klarede sig li
gesom en hund, der er løbet hjemmefra, og ingen tænkte mere på andet, end
at lade ham passe sig selv. Han gjorde ikke en kat fortræd og tog aldrig no
get, der tilhørte andre. Omsider fik han så glaskisten på nakken og fik en
slags gesjæft. Jeg har ofte haft lejlighed til at undre mig over hans fine hørel
se, den var næsten som et vildt dyrs.
En dag, da jeg stod og talte med en kammerat, kom Jens Anton forbi. Da
han var kommet et godt stykke hen ad vejen, sagde vi til hinanden:
- Han er da en værre gris, den Jens Anton.
Lynhurtigt vendte han sig om og sagde hvast:
- Men a rueder et’.
En anden gang var der en mand, der bemærkede, da han mente, at Jens
Anton var langt uden for hørevidde:
- Han er et rigtigt høved, den Jens Anton.
- Ja, men a ha ingen huen! kom det prompte fra ham.
Han havde en mærkelig slingrende og snigende gang, ikke som fulde folk,
men snarere som en halvvild skovgangsmand. Han var nok mellem 45 og
50 år, da jeg så ham sidst, kort før jeg rejste fra egnen. Jeg har ikke siden
hørt, hvad der blev af ham, det kan man kun gætte på. Der er nok ingen nu
levende, der ved noget om det.

Gamle Ras Mourids og hans sønner
Gamle Ras Mourids var en høj, rank og ret kraftig skikkelse, der vandrede
rundt og solgte bliktøj, som han bar i en rem over skulderen. Han så ret pæn
og ren ud i et sæt billigt lyst tøj. Men der stod et vist gys om ham, for alle
vidste, at han havde været i tugthuset, og at det var der, han havde lært at
arbejde med blik. Hans ansigt var meget udtryksfuldt, med store dybe øjen
huler og brede kindben. Nu var hans ansigt indfaldet og håret ret hvidt. Vi
syntes, det så ud som de dødningehoveder, vi havde set på giftflasker, og vi
var bange for ham, men det var uden grund. Hvad han var straffet for, fik vi
aldrig at vide.
Værre var det, at han havde to sønner, der artede sig som drikfældige
voldsmænd og lovbrydere. De drev det til at begå en underlig forbrydelse,
som man aldrig havde hørt mage til der på egnen. De gik en nat ind i heste-
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stalden på herregården Kalø, hvor der vel stod mere end 20 arbejdsheste.
De skar halerne af dem ved roden, stoppede halerne i sække og sejlede der
efter til Århus og solgte dem.
En sådan forbrydelse skulle jo snart blive opklaret, og de to sønner, Ras
mus og Kristian, fik en lang fængselsstraf. Men ud kom dejo igen, og ophol
det i fængslet havde ikke forbedret dem. Nu slog de sig på krybskytteri og
anden ulovlighed. Det var antagelig på grund af tidligere konflikter med
skytten på Kalø at de havde fået et horn i siden på Mads Skytte, som han
blev kaldt. Denne var en ældre mand, som havde måttet opgive bestillin
gen, fordi han var plaget af gigt. Nu boede han i et lille hus sammen med ko
nen og fik formodentlig underhold fra herregården.
En skønne dag, mens Mads Skytte endnu lå i sengen, kom Ras Mourids
og ville ind i huset til de gamle. Men konen stængede døren for ham, og nu
blev han helt rasende. Han råbte op med skældsord og forbandelser over
dem og endte med at tage sten op og kaste dem ind gennem vinduet til dem.
Dette blev for meget for skytten og nu siger beretningen, at han sagde til ko
nen: »Vi må værge os. Tag min bøsse ned fra bjælken!« Nu satte han sig på
knæ i sengen, og konen hjalp ham med at holde geværet, mens han sigtede
ud ad vinduet. Han trykkede af og ramte naturligvis, hvor han sigtede: i
højre side, ind i lungen. Voldsmanden faldt straks om og døde.
Dette var jo overlagt manddrab, og Mads måtte følge politiet til arresten i
Ebeltoft, og en retssag begyndte. Den trak længe ud, for skytten hævdede, at
det var skud i nødværge, da manden havde stået med højre hånd hævet og
en stor sten i hånden, som han netop ville til at kaste ind ad ruden. Men in
den han fik den kastet, blev han ramt af kuglen.
Det blev ganske klart, at skytten havde hele befolkningens sympati og
måske også myndighedernes, men der var ingen vidner, som kunne bekræf
te eller afkræfte hans ord, uden konen, og hendes udsagn gjaldt ikke rent ju
ridisk.
Så blev da Ras Mourids begravet på Nødager Kirkegård. (Vi skolebørn
fik en halv fridag!). Men Mads Skytte sad endnu i arresten, og folk snakkede
sammen om, hvad de kunne gøre for at få ham hjem. De enedes så om at
sende en deputation til herredsfogden og gå i forbøn for ham. Men denne
havde store betænkeligheder ved at lade Mads komme fri, og der var endnu
ikke skaffet bevis for, at skytten havde handlet i nødværge, sådan som han
påstod. Men endelig var der et godt hoved, der fandt ud af, at der måtte
kunne skaffes bevis for eller imod ved en nøjagtig undersøgelse af, hvilken
retning kuglen havde taget ind i kroppen.
En skønne dag kørte nu en smuk vogn med et par herrer med guldtressede
kasketter samt distriktslægen og endnu en herre op foran skolens vinduer,
og vor lærer blev kaldt ud. Han skulle være vidne til en uhyggelig situation:
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Nu skulle liget af den dræbte graves op og underkastes en nøje undersøgelse,
hvilket man burde have gjort i tide.
Det var en begivenhed, der stod gys om, og vi skoledrenge listede om bag
kirkegårdens sydmur, hvor vi lige kunne se over den, for at iagttage, hvor
dan graveren og to andre mænd gravede kisten op, og snedkeren brækkede
låget op. Så stod de alle omkring kisten, mens lægen foretog sin undersøgel
se. Han konstaterede, at skytten havde talt sandt, for kuglen var trængt ind i
lungen netop i den retning, som det måtte ske, da voldsmanden stod med
højre arm løftet, parat til at kaste en sten.
Dette førte til, at Mads Skytte blev frikendt og kom hjem. Han døde vist
året efter.
Hvad jeg ved den lejlighed har set med egne øjne og aldrig vil glemme er
den fine vogn med de fine herrer med guldtressede kasketter og det vi så
over muren, da de gravede kisten op. Men jeg husker endnu en ting: Dagen
efter begravelsen - den første - var vi nogle nysgerrige drenge, der gik ind
på kirkegården for at se Ras Mourids’ grav. Da lå der på den en eneste tar
velig lille krans, med en indskrift, der talte sit eget tydelige sprog: »Ej elsket
eller savnet«. Hvem kan have lagt den krans?
Hvad jeg ellers har hørt om sagen er, hvad der i lang tid gik fra mund til
mund blandt folk. Ingen kunne undgå at blive bekendt med disse drama
tiske begivenheder. Jeg var på den tid vist omkring 12 år, så det har været
ca. i 1896.

Summary
Migrants and eccentrics in Djursland of the 1890s
In a posthumous manuscript dating from 1963 the author (born in Djursland on the east coast
of Jutland in 1884) tells of Tyskelovise, a woman peddler who carried an assortment of needles,
buttons, hooks and sewing thread with her in a suitcase. She was usually allowed to stay over
night in the barn or sleep in the hay of an empty cow stall. She had come to Denmark from Hol
sten, Germany, were she had received her training in the dairy industry. She had left that occu
pation soon after, however, and begun the migratory existence that became her way of life
until she died at the age of 70. Another character, Mr. Boné, was always impeccably dressed in
an elegant cloak. He neither peddled nor begged but made his round of the farms pretending he
was going to buy a horse. The locals invariably entered into the game. He came from a respec
table family of the official class and had himself been the owner of a mill before going bank
rupt. For the first few years he was offered the guest room at the many manor houses in the
area. Later he was relegated to barns and stables. Svenske Karl was peddling fish from a small
cart drawn by two eskimo dogs. His arrival at a farm would always be announced by his boom
ing voice intoning a few of the many old songs he knew by heart. Jens Anton was a gawky,
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shabby looking fellow. Filthy from top to buttom, he gave everyone a creeping feeling. Car
rying a small coffer with glass panes on his back, he would approach any house or farm with a
window pane missing. He would not eat for days on end but spend all of his money on aquavit.
Finally there was Gamle Ras Mourids who was peddling the tin goods he carried in a strap
across his shoulder. He inspired fear - for everybody knew that he had beed in prison. That’s
where he had taken up tinsmithing. On his grave someone placed anonymously a wreath with
the epitaph: »Ej elsket eller savnet« (»To the memory of someone, loved by no one«).
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Da landbolivet blev en by
i provinsen
Essay om landbrugets bevidsthedsformer under forvandling

Af Johs. Nørregaard Frandsen

Det danske kulturlandskab er et plastisk billede under stadig forandring.
Det ligner den menneskelige bevidsthed ved at være præget af samtiden,
men også rumme betydelige spor aflange historiske linier bagud. I landska
berne uden for bymæssig bebyggelse kan sporene af de store landborefor
mer omkring 1800 stadig tydeligt læses, mens bygninger og agerbehandling
fra andelstiden også findes endnu som afsatte tegn, der fortæller deres histo
rie. De seneste cirka 30 år har føjet nye signaturer til. De er der i form af
byernes vokseværk og vejanlæggenes gigantiske tegninger. Og de er der i
form af større, ensartede markplaner med færre levende skelhegn og et mo
derne, industribetonet landbrugsbyggeri, hvis høje gastætte siloanlæg rager
op. Urbanisering og industrialisering har bredt sig ud i landskabet, ligesom
det har bredt sig ind i bevidsthedsformerne.
Spredt ud over det ganske land ligger stadig i hundredevis af mejeribyg
ninger som levn fra andelstiden. Der er oftest tale om en anden generation
af bygninger, opført i første halvdel af dette århundrede som afløsere for
huse fra 1880ernes pionertid. De er solidt grundmurede og rødstensfacaden
afsluttes i en myndig frontispice, der fremhæver andelsselskabets navn ud
virket i store smedejemsbogstaver. Bygningens ydre vidner om konsoli
dering og om en vis selvbevidsthed.
Bag facaden har virkeligheden forandret sig. I dag er disse bygninger en
ten omfunktionerede til andre formål - eller de står tomme. Det er en sær
egen oplevelse at besøge en mejeribygning, som er tømt for funktioner og
maskininventar. Er det historiens sus, man hører, eller blot vinden gennem
de smadrede ruder? Der er højt til hvælvingerne, måske er det derfor det
tomme, hvide rum midt i forfaldet og knust glas forvandler sig til en kate
dral fra en svunden epoke. I hvert fald fortæller de tomme mejerier, at land
bruget ikke længere forarbejder sine produkter decentralt, og de er et synligt
tegn på en historisk landbokulturs forandring.
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Pandrup Andels
mejeri i Jetsmark.
Sogn, Vendsyssel,
blev nedlagt i 1988,
samme år som det
kunne fejre 100 års
jubilæum. Da meje
riet var på sit høje
ste, havde man 220
leverandører, de
sidste år før afvik
lingen var der 15.

Denne landbokultur havde sin tid fra omkring 1880 til omkring 1960. Det
var andelslandmandens epoke. Den regnes for at have været en stærk og
selvberoende kultur. Men denne styrke var relativ.
I slutningen af forrige århundrede rejste erhvervet sig af en krisesituation
med omlægning til animalsk produktion og organiseringen af den økono
miske andelsbevægelse som væsentlige løftestænger. Desuden placerede
landbruget sig som midtpunkt for en sognebondekultur og i en folkelig
oplysningsbevægelse, der foruden af de nyetablerede folkehøjskoler forval
tedes lokalt i et voksende net af foreningsvirksomhed.
Det var alt sammen forhold, som var med til at forme hverdagslivet på
landet, og dermed til at etablere en særlig landbokultur. Landbruget konso
liderede sig i første halvdel af det 20. århundrede som et økonomisk, ideo-
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Mens facaden på Pandrup Andelsmejeri stadig er intakt, som modstående
foto viser det, så demonstrerer bygningens bagside tomheden. Tidens tand er
hjulpet på vej af stenkast mod de fristende ruder.

logisk og politisk magtfuldt erhverv. Samtidig lukkede det sig om sine egne
hverdagsforhold og om sin egen selvforståelse. Denne kulturelle afgræns
ning var længe en styrke, men forvandlede sig efterhånden til en ideologisk
konstruktion, der spærrede for udvikling og et befordrende samspil med an
dre samfundsgrupper og sektorer.
I denne tillukning skal man utvivlsomt søge én af forklaringerne på, at
landbrugets livsformer blev løbet over ende med en sådan hastighed og
voldsomhed af industrisamfundets og de bymæssige normer, som det fak
tisk skete, da landbokulturen for alvor blev sat under pres af det moderne
velstandssamfund fra og med slutningen af 1950erne. Den tilsyneladende så
stærke og selvberoende landbokultur viste sig at være svag, da det kom til
stykket. Facaden kunne ikke holde til trykket udefra, fordi det indre var
tilnærmelsesvist funktionstømt.

Det dobbelte billede
De fleste nulevende, voksne, byboende danskere er fraflyttere. Enten er de
selv, én af forældrene eller i hvert fald mindst én blandt bedsteforældrene
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født og opvokset på landet. Denne arv og gæld til et erfaringernes bagland er
én forklaring på, at »ude på landet« står i et særligt dobbeltlys.
I 1989 udkom den 17. udgave af Folkehøjskolens Sangbog - »Højskole
sangbogen« - som Foreningen for Folkehøjskoler har udgivet siden 1894.
Den bog regner mange for at være et skrin, som rummer en central kultur
arv, så derfor kan revisioner ved nye udgaver afføde heftige diskussioner.
Den 8. maj 1989 behandlede dagbladet .Information den nye udgave i leder
spalten. Her hedder det blandt andet om Højskolésangbogens betydning:
Her opbevares surrealistiske mærkværdigheder som syld og toft, storke
og mønninger, plejle og skalmejer, loer og lader. Den opvoksende genera
tion har kun poesien tilbage som indgang til en kollektiv erindring, der
stadig former os og er med til at gøre os til danskere. De bedste af de
nyoptagne sange viser netop det!
Højskolesangbogen synger om en tid, der er en saga blot. Om det dan
ske bondeland, der for længst er begravet under skalmurede parcelhuse,
inddraget til industricentre eller udlagt til maskinstationernes dyrknings
metoder. Derfor bør den ikke udsættes for revisioner. Her kan kun til
føjes!
Selv om det ikke er alle Højskolesangbogens kernetekster, der omhandler
landbokulturen, så tager en række nationale sange af Grundtvig, Ingemann,
H. C. Andersen, Jeppe Aakjær, Johs. V. Jensen med flere deres udgangs
punkt i skildringen af et bondelandskab. Og disse sange rummer med deres
for nutidige ører lidt sære sociokulturelle orddannelser billeder, som tænder
erindringer hos mange. I hvert fald er noget blevet tændt hos lederskriben
ten, der får luft i en næsten patetisk holdning til historien.
Det er den højtsvungne stil i den citerede leder, der er interessant, fordi
den repræsenterer den ene side af billedet af landboens kultur og livsform:
Det idyllisk-historiske, nationale postkort. Der er en anden side af billedet.
Udtryk som »din bondeka’l« har aldrig været ment som en elskværdighed.
En skuespiller iklædt gummistøvler, arbejdstøj og møggreb behøver bare
entre en københavnsk revyscene, så er morskaben sikret. Der er tradition
for at bymennesker betragter landbrugsarbejde og de mennesker, der udfø
rer det, som lattervækkende. De moderne medier fastholder villigt kliché
en. Folketingsmedlem Kristen Poulsgaard er eksempel på én, der lærte at
finde ind i mediemyten; han vendte den til egen nytte ved at spille med på
rollen som latterlig, jysk fodermester.
Paradoksalt nok var der samtidig dejligt ude på landet. »Ude på landet«
holder sin placering i de fleste bymenneskers bevidsthed som oprindelig
hed, frihed m.v. Men »ude på landet« er ferielandet, rekreationsrummet,
ikke en arbejdsplads. Og »ude på landet« er slet ikke buldrende traktorer el-
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ler moderne landbrugsbyggeri. Det er derimod et rustikt landskab fra »før
verden gik af lave«.
Denne dobbelthed i de fraflyttedes opfattelse af landet spiller en uheldig
rolle i tidens miljødebat. Medierne drejer helst væk fra den seriøse analyse
af det moderne landbrugs faktiske medansvar for belastningen af miljøet. I
stedet iscenesætter de den gamle historie: Der er så dejligt (rent) ude på
landet, men de der arbejder derude forstyrrer (tilsnavser) billedet! »Ude på
landet« repræsenterer en næsten paradisisk oprindelighed, mens landbru
get repræsenterer et teknologisk syndefald.
Der er to slags landbokultur. Den ene er et nationalt sindbillede, som ud
springer af fraflytternes pittoreske erindringer om et udgangspunkt. Den
anden knytter sig til landbrugernes hverdagsliv, der er præget af foretag
somhed, nytte og praktisk virksomhed for at få et udkomme. Begge sider af
det spaltede billede er til skade for det nuværende landbrug. »Postkort
billedet« forhindrer de urbane opinionsdannere i at se landbrugets virkelig
hed i klart lys. Foretagsomheden hindrer landbrugerne i at forstå, hvad opi
nionen faktisk siger. Der er ikke noget nyt under solen. Dobbeltbilledet har
eksisteret i forskellige udformninger, måske lige så længe som forskellen på
land og by. Det har i nyere tid været medvirkende årsag til at landbruget har
lukket sig om sig selv og til at en udviklende formidling mellem land og by
har haft dårlige kår.

To sprog- og erfaringssystemer
Landbruget har indtil for få årtier siden spillet en meget betydelig sam
fundsmæssig rolle i Danmark, både som et økonomisk magtfuldt erhverv
og som midtpunkt for nogle særlige livs- og kulturformer. Landboens livs
verden formede sig i en slags særkultur, der på afgørende punkter adskilte
sig fra de fleste byboendes levevis. Imidlertid bryder denne særkultur stort
set sammen i løbet af tiårene fra o. 1950 til o. 1970. Den integreres i den vel
standseksplosion og urbanisering, som følger med den teknologiske og øko
nomiske udvikling i efterkrigstidens Danmark.
Til gengæld knytter der sig som sagt en kollektiv erindring til det fortidi
ge. Landbokulturen opbevares altså dels i digteriske tekster, dels også end
nu som erfaringsstumper og erindringsbrokker i store befolkningsgruppers
bevidsthed. Og det er et erfaringslag fyldt af konflikter, fordi det rummer
billeder af en livsverden, der er meget forskellig fra det moderne hverdags
liv. Det er en arv, som kan finde udtryk i stærkt regressive politisk-folkelige
bevægelser, men som rigtigt forvaltet måske også kan være med til at forme
frugtbare utopier om veje ind i fremtiden.
Forfatteren og tidligere landinspektør Knud Sørensen er én af dem, der er

med til at forvalte arven mellem fortid og fremtid. Han behandler i sit store
skønlitterære og debatterende forfatterskab dobbeltheden af landbotradi
tioner og moderne erfaringer i samtidens danske kultur. Især er hans forfat
terskab koncentreret om skildringer af nutidige livsforhold i dansk land
brug, i landbodistrikterne og i landsbyerne. I essayet »I virkeligheden drejer
det sig jo ikke om »provins«« skitserer han således, hvad han anser for at
udgøre to overordnede sprogsystemer eller sociokulturelle kodesystemer i
Danmark, nemlig en traditionsbunden bondekulturs sprog og den moderne
industrikulturs:
På samme måde som der er to natursyn, er der to sprog. Bondekulturens
sprog er, fordi det opstår og fungerer i et traditionsbestemt miljø, et
sprog, der arbejder meget med det underforståede, med antydningen og i ekstreme tilfælde - handler om noget helt andet, end det bogstaveligt
gør. Det er et sprog, der i sin udtryksmåde er konfliktskyende, for det er
opstået i og skal bruges i et lukket samfund, hvor man er tvunget til at
omgås hinanden også efter en evt. konflikt. Derfor underdriver man, der
for bruger man sproget på en vigende måde, hvor den talende ligesom vi
brerer mellem et direkte og et ironisk plan, så han hele tiden har mulig
hed for at dreje udsagnet, bestemt af situationens udvikling. Det er et
sprog, der er velegnet til at føre frem til de bedst mulige løsninger af fore
liggende problemer uden at der opstår brud.
På alle punkter er industrikulturens sprog anderledes. Det er et sprog,
der er klart og kontant, enten i direkte udsagn eller i bidende ironi, det er
præget af eksperimenter og hastig »udvikling« sådan som hele industri
kulturen er det. Det er egnet til provokation og debat, til nytænkning og
til formulering af abstraktioner. Hvor bondekulturens sprog havde un
derdrivelsen som væsentligt element, har industrikulturens sprog over
drivelsen, og dets rigdom er dets grænseløshed, hvor bondekulturens
sprog har sin rigdom som følge afen begrænsning. (Tidsskriftet Kritik, nr.
56. Kbh. 1981, s. 62).
Nu er disse betragtninger ikke fra Knud Sørensens side forsøg på at skabe
stringente videnskabelige kategorier, og han gør selv opmærksom på, at de
naturligvis er udtryk for en stærk forenkling i forhold til faktiske sprog
brugssituationer. Hans ærinde er at indkredse en slags konfliktens grundkerne i modsætningen mellem landbo- og bykulturelle erfaringsdannelser,
og han understreger, at man vel næppe finder nutidige agenter, der så at sige
rent repræsenterer enten det ene eller det andet sprog. Der er oftere tale om
et sammenstød mellem erfaringselementer i det enkelte menneske end mel
lem f. eks. to lag af befolkningen.
Bevidsthedsdannelsen i Danmark er stadig præget af disse modsætninger
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mellem traditionsbundne og moderne erfaringsformer. For at belyse denne
identitetskonflikt mellem land- og bykulturelle erfaringer, og for at beskrive
karakteren af det nævnte opbrud, skal jeg i det følgende undersøge nogle si
der af de bevidsthedsformer, som historisk har udviklet sig i landbokultu
ren.

Bønder og andelsmænd
»Det er ikke en betingelse for at drive landbrug, at der findes bønder,« hed
der det et sted i den engelske forfatter og kunsthistoriker John Bergers bog
om bondekultur fra 1979, der på dansk er udkommet under titlen Svinets
jord (1983). Bogen er først og fremmest en skildring af indtryk og inspiratio
ner, som Berger modtog under års ophold blandt franske bjergbønder. Men
han opridser under inddragelse af globale og historiske synspunkter en
række mere grundlæggende træk ved bønders livsform, ligesom han herved
viser bondekulturens historiske eksistensgrænser.
Bondens erfaringsverden er formet af generationers slid for føden og dan
net af en sej overlevelseskamp. Hans levemåde er indstillet på et socialt
sammenhold og på deling af vilkårene i en tilværelsessituation, præget af
materiel knaphed. For bonden er arbejdet tilværelsens egentlige mening,
hans højeste mål er at overleve ved hjælp af sin arbejdsomhed. I hans livs
forståelse indgår der næppe forestillinger om en endelig sejr over knaphe
den. Og dermed heller ikke forestillinger om et historisk slutpunkt for hans
slidsomme virke, der ville indebære et stabilt overskud og en varig sikring
af tryghed og velfærd.
Berger mener derfor, at bønders livsopfattelse må adskille sig diametralt
fra de forskellige urbane klassers selvforståelse. Både borgerlige og marxi
stiske ideologier, som udspringer af byklassers livsverden, omfatter ligheds
idealer, der er indrettet på deling af et overskud, som det samfundsmæssige
arbejde tilvejebringer. I disse klassers forventninger og selvforståelse indgår
der da en forestilling om en historisk slutsituation med lighed og retfærdig
fordeling af en materiel overflod.
De urbane klasser kæmper politisk for at fordele en samfundsmæssig rig
dom. Bønder udgør derimod en klasse af overlevere, hvis livsform bindes
sammen af den fælles nøjsomhedserfaring og -forventning. Når denne livs
form integreres i et rigelighedssamfund, så mister den sit grundlag og klas
sen går under, hævder Berger. Den ophører med at eksistere som en tradi
tionel bondelivsform. Bønderne bliver landmænd.
I sin skildring falder Berger i tråd med angelsaksisk antropologis skelnen
mellem peasant og farmer (bonde og landmand). Hos Eric R. Wolf hedder
det således et sted:
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Den amerikanske farm er hovedsagelig et forretningsforetagende, der
kombinerer produktionsfaktorer købt på det åbne marked for at opnå en
profit ved at sælge fordelagtigt på et afsætningsmarked. Bonden driver
imidlertid ikke et foretagende i økonomisk forstand; han står i spidsen
for en husstand, ikke en forretningsvirksomhed. (Eric R. Wolf: Bønder.
Kbhvn. 1973, s. 10).

De franske bjergbønders livsform, som udgør Bergers eksempel, er stort set
feudalt organiseret, og den adskiller sig på mange måder fra det 20. århun
dredes danske andelslandmands livsverden. Den overgang fra bondekultur
til landmandsliv, som Berger skitserer, er på en vis måde dækkende for en
dansk udvikling, der fandt sted hovedsageligt i løbet af det 19. århundrede.
Og forvandlingen fra en livsform baseret på knaphed til en kalkulatorisk ka
pitalistisk markedsbevidsthed var i én forstand afsluttet i de store struktur
omlægningers tid for omkring hundrede år siden, da den danske andels
landmand overtog bondens historiske rolle. Det interessante er imidlertid,
at andelslandmanden alligevel fastholder træk af bondekultur. Den danske
landmand bliver først egentlig »farmer« i Wolf sk forstand efter 1960.

Andelstiden fra 1880 til 1960
Det endnu overvejende kornproducerende danske landbrug kom i lighed
med mange andre europæiske bondebrug ind i en knusende krise fra 1860erne. Prisbilligt amerikansk korn oversvømmede markedet, og den konkur
rence kunne det gamle landbrug ikke hamle op med. Imidlertid løftede den
danske bondestand sig op ved hårene og udnyttede kornet på én anden
måde, nemlig til husdyrfoder. Man orienterede sig mod det internationale
varemarked ved at lægge vægten på nyudviklede og stærkt forbedrede ani
malske produkter, og man åbnede sig mod den kapitalistiske samfundsøko
nomi. Men samtidig erobrede og befæstede bønderne en række af deres
egne livssammenhænge. Det skete hovedsageligt, dels økonomisk gennem
organiseringen af andelsbevægelsen, dels på det livsmæssige område ved at
fastholde og udbygge en særlig sognebondekultur samt ved ivrigt at lægge
kræfterne i udviklingen af en folkelig oplysningsbevægelse.
Omlægningen af produktionsforholdene betød at familiebrugsstørrelsen
fortsat kunne hævdes og blive dominerende. Selvejerstrukturen gjorde
gården til kernen i et nuanceret familie- og bedriftsmiljø, der omfattede de
fleste sider af tilværelsen. Gårdbruget, og i den her sammenhæng ligesåvel
husmandsbruget, var stadig centrum for en relativ lukket økonomi, ligesom
børneopdragelse og - i hvert fald nogle - forsørgelsesopgaver naturligt kun
ne hænge sammen med arbejdet i mark, stald og husholdning. Erfaringer og
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Nørregaard i Grimstrup Sogn, Ribe Amt. Luftfotografi fra sommeren 1963.
Med 34 ha agerjord og 7 ha skov var gården et middelstort familiebrug efter
vestjydske forhold. Normalbesætningen var 20 malkekøer plus opdræt og 7080 fedesvin. I dag er der tillagt naboejendomme og betydeligt mere jord. Den
drives med en meget stor kvægbesætning.

holdninger formidledes gennem praktiske håndteringer fra generation til
generation. Og landbrugsarbejdet har i modsætning til f. eks. det industriel
le lønarbejde haft sig selv og sine egne synlige resultater som mål og løn.
Selv om det ikke uden videre var virkeligheden for husmanden, der måtte
gå i supplerende arbejde hos det større hartkorn, så gjaldt bevidsthedsfigu 
ren også for ham, fordi han også selv var selvstændig på sit lod og nærede
drømmen om at det lod kunne blive selvbærende.
Overgangen til forøget husdyrhold dannede desuden baggrund for, dels at
arbejdet i bedriften blev meget alsidigt, dels at dagliglivet og produktionen
derved blev både fagligt og bevidsthedsmæssigt udfordrende. Man skal for
eksempel ikke underkende den intellektuelle udvikling, som krævedes for
at få de komplicerede sædskifter i markplanerne og avlsarbejdet med dyre
ne i det nye landbrug til at lykkes. Arbejdet med afgrøderne og husdyrene
kunne opleves som et eksistentielt udviklende livtag, som et personlig
hedsskabende livsværk, der endda naturligt lod sig sende i arv til næste ge
neration. Et krav om økonomisk vækst og bestandig større teknisk eller in-
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strumentel beherskelse sendes imidlertid også i arv. Avlsarbejdet med dyr
og planter egner sig i modsætning til det gamle bondebrugs rytmer for en videnskabeliggørelse. Med udviklingen af rationelle foderplaner, bestemmel
sen af mælkens fedtindhold ved gerberering, brugen af handelsgødning,
indlæggelsen af udvalgt sæd ved insemination osv. sættes den centrifuge
igang, som sidenhen for alvor udskiller et højt industrialiseret landbrug.
Men det lykkedes i første omgang for bondestanden på én gang til at til
passe sig den kapitalistiske markedsøkonomis fordele og samtidig at af
grænse sig fra dens tendenser til totalt at ville underlægge sig og forme livs
forholdene. Andelslandmanden, den ny tids oplyste bonde, organiserede
sig således småborgerligt i et spændingsfelt mellem det traditionelle og det
moderne. Hans storhedstid strækker sig fra o. 1880 til o. 1960, der da også
kaldes for andelstiden, hvor hans særlige kultur- og livsform får status og be
tydning i det danske samfund.
Den store omlægning blev skabt ved dygtighed og energi, dertil også som
resultat af et heldigt samspil af flere historisk betingede faktorer, men den
var og vedblev i et halvt århundrede med at være en succes. Og omlægnin
gen kom med sine energier til at danne front i et fornyet gennembrud for
folkestyret, der blev knæsat ved det såkaldte systemskifte i 1901, hvor den
første regering ledet af det landbrugstilknyttede parti Venstre bragte sig til
magten.
Det var da en overordentlig selvbevidst andelslandmand med politisk,
økonomisk og ideologisk indflydelse på alle samfundets anliggender, der
kunne entre det 20. århundredes scene. Og denne scene formåede han altså,
med sin særlige, småborgerligt organiserede livsform i behold, at spille en
hovedrolle på frem til 1950erne. Selv en dybtgående markedskrise, som den
der ramte de fleste samfundssektorer og også landbruget meget hårdt i
1930rne, rystede ikke kernepunkterne i hans selvforståelse. Den styrkede
måske endda den grundlæggende opfattelse af egen nødvendighed for na
tionens overlevelse, hans fødevarer garanterede jo mad på bordet.
Når det gælder det produktionsmæssige, de tekniske og økonomisk
materielle sider af landbruget, var andelstiden fra 1880 til 1950erne langtfra
en stabil og stillestående periode. Bjarne Stoklund skriver meget rammende
i artiklen »Signalement af en epoke«, Arv og Eje 1976, at epoken i materiel
henseende »er karakteriseret ved foranderligheden som tilstand, et vilkår,
som alle tidens mennesker er underkastet.« Desto mere forbløffende er det,
at selv om det produktionstekniske ændrer sig stærkt og selv om konjukturerne svinger voldsomt for landbruget, så fastholdes den grundlæggende
livsform, landbokulturen og sognelivet med dens værdiopfattelser forbløf
fende konstant gennem hele første halvdel af århundredet.
En hovedårsag til at den indre livsformsmæssige sammenhæng kunne
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fastholdes var selvfølgelig, at en egentlig industrialisering af Danmark for
det første udvikler sig relativt langsomt i perioden, for det andet udvikler
den sig sådan, at landbruget stadig har dominans og indflydelse, væsentlige
dele af den vokser netop med udgangspunkt i det landbodominerede forar
bejdningsled: andelsslagterier, konservesindustri m.v. Med til billedet
hører naturligvis også husmandslovgivninger, eksempelvis de i 1919 og
1925, med forordninger om jordudstykning og billige statslån, der er med
til at sætte en bundprop i for proletariseringstrusler og dermed sikre livsfor
men.
1 1950 udgør den egentlige landbrugsbefolkning stadig 1 mio. mennesker,
det er omkring en fjerdedel af hele befolkningen. Desuden bor der yderlige
re hen ved 1 mio. i landdistrikterne, en hovedpart af disse er håndværkere,
handlende, landsbyskolelærere m.m., der er mere eller mindre direkte af
hængige af at levere service til landbrugets folk.
Denne halvdel af den danske befolkning udgjorde et kæmpestort net
værk, der havde sognet og dets traditionelle livsmønstre som centrum, de
virker som en buffer eller et lag af kulturel »træghed« mellem det traditio
nelle provinsliv og en moderne urbanitet. Det forstærkedes af, at hverdags
livet i de egentligt bymæssige områder i kraft af kontinuerlig indvandring
fra landet også var under indflydelse af andelslandmandens særlige værdier
og tænkemåde. Der er vel f. eks. næppe nogen tvivl om, at udviklingen i ar
bejderkulturen i 1920me og 30me bærer præg af påvirkninger fra denne
landbosammenhæng. Indvandrerne har i nogen grad medbragt sognelivs
form, eller i hvert fald indre billeder af den, til bykvarteret. Det gjaldt
selvfølgelig stærkest i de nye stationsbyer og i mindre købstæder, der ofte
var hjemsteder for andelsbevægelsens virksomheder, og hvis indbyggere
stort set bestod af første generations indvandrere fra - og med nære
slægtsrelationer til - landbruget.
På den måde er selveje og sognelivsform væsentlige figurer i den danske
mentalitet. Så selv om industrialiseringen vokser og modnes som materiel
virkelighed, så »forsinkes« dens gennemslag i bevidsthedsformerne og der
for slår en egentlig urban livsopfattelse meget sent igennem hos store be
folkningsgrupper.
Landbruget med dets livsformer hytter sig længe bag denne kulturelle pa
lisade. Marianne Zenius viser i artiklen »Landbruget« i Dagliglig i Dan
mark i vor tid (1989), hvordan en række love og administrative ordninger er
med til at fastholde landbrugsstrukturen og forsinke den udvikling mod in
dustrilandbrug, som længe har været på vej. Det gælder eksempelvis fast
frysningen af antallet af mindre, selvstændige landbrug ved indgangen til
1960erne gennem forbud mod samdrift og nedlæggelse af brug. I Det danske
landbrugs historie, bd. IV1914-1988 (1988) peger Erik Helmer Pedersen på,
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Iscenesat landbostil. Huset er tidligere landstuehus, men ligger nu omsluttet
afforstadsbebyggelser i Odenses nordvestområde.

at mange små lokalmejerier længe var urentable, men de blev fastholdt af
traditionelle grunde. I øvrigt også fordi småbrugere som bekendt havde
samme stemmemæssige indflydelse som det største hartkorn ved andels
selskabets generalforsamlinger, og de små frygtede (med rette) at miste ind
flydelse ved sammenlægninger. Andelstanke og økonomisk tilpasning mod
arbejder nu hinanden.
Den karakter afvandringen fra landet havde i århundredets første halvdel
er også med til at fastholde landbrugets selvopfattelse. De, der vandrede til
byerne for at blive industriarbejdere eller lavere funktionærer, var ikke
selvejerlandmændene eller deres nære familiemedlemmer. Det var derimod
hovedsageligt et »overskud« af arbejdskraft, småfolk, proletariserede, unge
uden kapitalmulighed. Bevidstheden om dette blandt de toneangivende på
landet, de mere velbjergede, var med til at cementere en temmelig udbredt,
nedvurderende forestilling om, at byarbejdere hovedsageligt var menne
sker, som ikke havde evner til at drive det videre. Desuden er der naturlig
vis modsatrettede økonomiske interesser, som skiller selvejende landmænd
og arbejdere, når det eksempelvis gælder lønniveauer ved andelsvirksom
hederne. Gennem indvandringen finder der en kontinuerlig påvirkning
sted fra landet til byernes arbejder- og funktionærlag, mens landmanden i
høj grad sætter ideologiske skodder for en modsat strøm af visse kulturelle
påvirkninger.
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Ganske vist finder der, som det eksempelvis er dokumenteret af Birte
Friis i artiklen »Det urbaniserede bondehjem« i Arv og Eje 1976, en eksport
af urbane normer sted til de agrare kredse, en sådan formidling er folkehøj
skolerne i øvrigt med til at styrke ved at introducere til sider af den borger
lige dannelseskultur. Det er imidlertid karakteristisk, at det først og frem
mest er højborgerlige normer, som den selvbevidste selvejer på landet
delvist kan spejle sine honette ambitioner i og udvælge enkelte elementer
som opretstående klaverer og plysmøbler fra.
Derimod satte andelslandmanden som sagt absolutte ideologiske skod
der i forholdet til de voksende lag af lønmodtagere i byen, arbejdere og
funktionærer. Lønmodtagergrupperne mindede selvejeren alt for meget om
hans angst for proletarisering. Endelig lå det som en underforstået og in
diskutabel norm i andelslandmandens selvopfattelse, at den historiske ud
vikling, og herunder erobringen af den folkestyrede parlamentarisme, var
hans værk. Byens (lønmodtager)normer og forhold i øvrigt var i bedste fald
ligegyldige for hans verden, i værste fald noget fremmed og »ufolkeligt«.
Da der imidlertid for alvor begyndte at gå hul på de forskellige kulturelle,
juridiske, økonomiske og især traditionelle bolværker omkring 1960, blev
opbruddet i landbokulturen til gengæld umådeligt voldsomt.

Livsformen - dens styrke og svaghed
Det interessante ved landbofolkets selvorganisering som småborgerlige
producenter i andelsbevægelsen var ikke bare, at man kunne danne og fast
holde en særlig betydningsverden og livsform, som kunne holde igennem
første halvdel af det 20. århundrede. Men også den måde det lykkes at dan
ne denne livsverden på, så den fungerede som et midtpunkt for - eller en
mediering af - traditionelle og moderne erfaringer. Stærke elementer af
gamle bondesæder kom til at fungere i livssammenhængen, mens man sam
tidig producerede moderne.
Nogle af de afgørende og sammenbindende elementer i landmandens
livsform var:
- en traditionsbevidsthed bandt dels på godt og ondt den enkelte og hans
livstolkning til det lokale sognelivs særlige net af slægtskabs- og nabolagsre
lationer. Dels rettede traditionsbevidstheden et uudtalt krav til den enkelte
landbruger om, at han skulle overlade jorden og bedriften til næste genera
tion i mindst samme og helst bedre driftsmæssige stand, som da han selv
kom til.
- en dagsværksideologi, der skiller ham stærkt fra lønarbejderens bevidst
hedsform, fordi landmanden ikke tænker arbejde som tid, men som et na-
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turligt og forpligtende virke i et tilbagevendende livtag med årstidens og da
gens nødvendige gøremål.
- det hele og sammenhængende liv, der ikke satte skel mellem familie- og
produktionsliv eller mellem arbejde og fritid.
- nøjsomhed, sparsommelighed og naturalieøkonomi. Idealet var at »betale
enhver sit« og ikke stifte »løs« gæld. Man var altid i stand til »at spænde liv
remmen ind«, hvis det kneb, for man kunne dog altid producere mad til sig
selv, være selvforsynende med det nødvendige, og ellers kunne man bytte
sig til resten i vanskelige perioder.
- underspil. Som en afledt effekt af tilværelsesformen i små, relativt afluk
kede sognefællesskaber stak man ikke for højt op, jf. Knud Sørensens ud
sagn i denne artikels indledning. Nu skal man ikke forveksle underspil med
beskedenhed, for den der har »råd« til at underspille, kender nok sit eget
værd og behøver derfor ikke overdrivelsen.
- endelig nyttefordringen, der rummer idealet om at alle handlinger og et
hvert gøremål tjener nyttige eller praktiske formål.
De her opregnede karakteristika ved andelslandmandens livsform for
mede tilsammen hans nyttige, jævne og bestandigt virksomme omgang med
tilværelsen og dens fordringer. Således var der en række træk, der svarer til
dem, John Berger finder hos de traditionelle, overvejende feudalt organi
serede bønder. Disse traditionsbærende træk var imidlertid ikke eneråden
de i den danske andelslandmands livsform. Han har som sagt samtidig pro
duceret og tænkt moderne, fordi han skulle indrette sig på markedsmeka
nismernes krav, og derfor har de nævnte elementer måske snarere været
stabiliserende konventioner end egentligt konstituerende sider.
Det lykkedes for andelslandmanden at fastholde den dobbeltbundne livs
verden som en afvisende bastion mod en gennemgribende kapitalisering og
mod nogle mere moderne livsformer, præcist så længe han kunne oprethol
de sin afgrænsning. For han havde kun i ringe grad et kritisk forhold til det
moderne. Det skal forstås på den måde, at landmanden tolkede sit liv i for
hold til en relativt afgrænset symbolkreds med udspring i netop hans prak
tiske verden. Derfor afviste han uden videre det, der lå udenfor. Man kunne
med et spil på det tidligere citerede af Knud Sørensen sige, at hvor bonde
kulturens tegn- og symbolverden havde sin styrke og svaghed i at være bun
det til - eller indfældethed i - én meget konkret og stoflig livsverden, der vi
ste industrikulturens tegn- og symbolverden sin imperialistiske styrke ved
at være grænseløs og grænsesprængende.
Udviklingen var for landmanden en næsten skæbneagtig størrelse, der
opererede uden for ham selv og hans verden. Hans egen verden udgjorde
derfor kun i ringe grad en kritisk platform mod den. Den var snarere en
skalmur, som afskærmede og opretholdt den tavshed, der udspringer af fo-
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restillingen om, at tingenes tilstand og foranderlighed under udviklingens
lov vel ikke kan være stort anderledes.
Faktisk udhuledes livsformen langsomt, men sikkert, i løbet af første
halvdel af dette århundrede. Det der omkring århundredeskiftet var en
stærk sammenhæng mellem daglig erfaringsverden og en bevidsthed, der
udsprang heraf, forvandlede sig efterhånden til en ideologisk konstruktion,
som i stadig højere grad tabte sin forbindelse til den faktiske livsverden.
Jeg vil forfølge dette ved at uddybe forståelsen af et enkelt af de elemen
ter, som jeg ovenfor har skitseret, og med dette eksempel anskueliggøre,
hvordan livsformen endegyldigt sprængtes indefra, da den i efterkrigstiden
for alvor blev sat under pres fra urbane normer.
Det er det element i landmandens bevidsthedsform, som jeg har kaldt
nyttefordringen, der skal belyses lidt grundigere. Den ytrer sig dels som et
psykologisk krav til individet selv om at gøre fylde ved sin håndtering og sit
arbejde, dels er den en mere omfattende fordring til tilværelsen om, at den
med alle aspekter skal være praktisk og nyttig.
Etnologen Johs. Møllgaard er inde på dette i bogen Landbrugets livsfor
mer (1984), hvor han indkredser den moderne landmands værdiopfattelse
og smagsdannelse:
Idealet om »orden ude og inde«, som er omtalt tidligere, har noget med
æstetik at gøre, de plejede haver og det fjernede ukrudt ligeledes. Der er
sikkert heller ingen tvivl om, at der for landmanden f. eks. eksisterer en
pløjningens æstetik, og at for ham er nogle dyr smukkere end andre, selv
om han ikke siger det på den måde. Et karakteristisk træk ved denne æste
tik er, at den - på en tavs måde - er så nær knyttet til det virksomme liv til den brugende omgang med tingene. Finkulturens og borgerskabets
æstetik har i modsætning hertil noget dvælende over sig. Man nyder ud
sigten fra et udsigtspunkt eller det krumme gadeforløb gennem en velbe
varet landsby, (anf. værk, s. 139).
I dagens landbrug ligner nyttefordringen skuffende meget et almindeligt in
dustrielt effektivitetssynspunkt, fordi den ikke længere som tidligere er ind
lejret i en traditionsbevidsthed. Alligevel er der vel stadig rester af bondsk
hed i landmændenes praktiske håndtering af en bytteøkonomi, hvor den
ene tjeneste kan gå op med den anden, og hvor en halv gris kan modregne
hjælp i høstarbejdet. Men da andelslandmandens livsform integreredes i
velstandsekspansionen, væltedes de konventioner, der som tavse støtter
havde stabiliseret den, og livsformen gik i opløsning. Den ramtes af en
spaltning, der vred dens praksis og dens ideologi løs fra hinanden.
Nyttefordringen havde netop som en uskreven regel været med til at bin
de tilværelsen sammen. Men ved mødet med de ny tiders muligheder og ri-
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gelighedssamfundets normer selvstændiggør den sig, den omformes til en
blind fordring om økonomisk vækst. Dermed visner andre sider af det
overleverede fra den gamle bondelivsform væk, sindigheden i sæder og
skikke samt forankringen i en traditionstænkning. Og fordi den ikke længe
re har et rum at blive forvaltet i, så bliver traditionssammenhængen til no
get gammeldags og unyttigt kram. Når et element i livssammenhængen
forkrøbler, forrykkes hele livsformens værdigrundlag.
En række af de gamle arbejdsformer og indretninger kom faktisk til kort,
de viste med tydelighed deres utilstrækkelighed i sammenligning med me
get af den moderne mekanik. Det gamle var både irrationelt og upraktisk i
konkurrencen med det nye, og dermed i bogstavelig betydning mindre nyt
tigt. De nye tiders muligheder kaldte noget frem i landmandens livsform,
som længe havde ligget der latent, men som nu fik historiske muligheder og
et materielt virkelighedsrum at udfolde sig i. De valg landboerne foretog
sig, dybest set for at fastholde livsformen, fulgte det pragmatiske på bekost
ning af andre sider. Derved forvandles en bærende livsform til ideologi.
Konsekvenserne heraf er blevet, at grundlaget under den hævdvundne fa
milie- og selvejerstruktur nu smuldrer.

Integration på alle planer: Velstand og provinsopbrud
1950-1970
I slutningen af 50erne vipper den nationaløkonomiske balance fra landbru
get til industrierhvervene som vigtigste indtægtsfaktor i Danmark, samtidig
får serviceerhvervene vokseværk.
Ligeså afgørende er det for udviklingen, at et traditionelt nationalt base
ret kultursyn, nemlig det der havde sine rødder i 1800-tallets folkelige for
ståelsesformer og bevægelser, og som var blevet båret primært af andels- og
højskolebevægelserne, nu bliver afløst af et globalt og amerikaniseret. At
landbruget fra midten af 1950erne svækkes ved at komme ind i en alvorlig
strukturkrise er med til at åbne dets flanker for nye strømninger, og det får
konsekvenser for det folkeligt-nationale syn. Modtagelsen af Marshallhjælpen i 1948 og tilslutningen til NATO er markeringer på det danske
samfunds ændrede synsvinkler ud imod verden og kulturelt imod det ame
rikanske især.
Indenrigspolitisk vedtages f. eks. loven om den almindelige folkepension
og en række andre love med et fornyet socialt sigte, der bryder med gamle
forsørgelsesprincipper og peger frem mod socialsikringssamfundet. Ligele
des lægger f. eks. skolereformen i 1958 et kim for det moderne uddannelses
system, som realiseres i 1960erne. Sådan kunne man fortsætte med at give
eksempler på, at nye tider er under opmarch, hvad jeg ikke vil, men blot slå
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Provinsboen bevæger sig mellem det moderne forbrugersamfund og den tra
ditionelle landsby.
fast, at Danmark forbereder sig på at forvandle sig til et moderne industriog servicesamfund.
Lønmodtagernes antal og fagligt-politiske indflydelse vokser støt gennem
første halvdel af århundredet. I løbet af 1930rne bliver lønmodtagernes for
melle magt større end landbrugets. Allerede før 2. verdenskrig har Dan
mark en række socialdemokratisk ledede regeringer, og i efterkrigstiden er
det ikke mindst et stærkt Socialdemokrati, der bliver arkitekt bag vel
standssamfundet. Landbruget bliver mere og mere en ø.
Det er, som Søren Mørch har vist det i Den ny Danmarkshistorie 18801960 (1982), en ny gruppe, der ved indgangen til 1960erne bliver toneangi
vende i samfundet. Ikke bare politisk, men også som smagssættere og kul
turforvaltere, er det lønarbejdernes, funktionærernes og efterhånden især
det store lag af mellem- eller højere uddannede, offentligt ansattes Dan
marksbillede, der realiseres. Det er jo nok værd at minde om, at det ikke
bare er landbruget, håndværket og de småhandlende, der fortrænges, men
også de sidste rester af de »gamle« smagssættere, nemlig det højere borger
skab med de åndsaristokratiske normer.
Først og fremmest kom der imidlertid store pengemængder og et enormt
udbud af forbrugsvarer i omløb. Og med pengerigeligheden danner vel
standssamfundet et stærkt modbillede til landbokulturens nøjsomheds- og
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sparsommelighedsopfattelser. Samtidig spiller staten og det offentlige en
stigende rolle, både i samfundslivet og for den enkelte. En række socialise
rings- og forsørgelsesfunktioner samt planlægningsopgaver blev overtaget
af centrale, offentlige instanser. Det betød, at landbotilværelsen tømtes for
nogle af sine funktioner, og at sognelivets traditionelle selvrådighed op
løstes.
Skønt de selvejende landbrugere og den øvrige landbefolkning næppe fik
de bedste stykker af den samfundsmæssige velstandskage tildelt, så blev
deres livsverden dog voldsomt omformet, fordi den hidtil havde bygget på
traditionsbestemte normer og værdiholdninger. Den teknisk-økonomiske
udvikling åbnede ikke bare tilværelsen for en generel urban orientering,
men løsnede også dens bundethed til det lokale sogneliv.
En side af urbaniseringen og opbruddet udgøres selvfølgelig af det antal
flyttelæs, der i de år rullede ud af landdistrikterne og ind til byområder.
Omkring 190.000 helårsbeskæftigede flyttede mellem 1950 og 1970 fra land
til by, af disse er cirka halvdelen forsørgere, så et antal familiemedlemmer
skal lægges til, den anden halvdel er lønnede medhjælpere, dvs. fortrinsvis
yngre, ugifte. Det tal viser at afvandringen havde et synligt omfang. Allige
vel anskueliggør det slet ikke opbruddets karakter, »afvandringen« skete
nemlig ofte uden geografisk flytning og formede sig som en langstrakt pro
ces. Man tog industriarbejde og blev altså pendler, mens landbrugsbedriften
afvikledes over en årrække. Denne form for omvæltning af tilværelsen
praktiseredes især i de egne, hvor større virksomheder blev grundlagt og
ekspanderede stærkt i de år i traditionelle landdistrikter.
Der er vækst i industrien i de år, i de større byer er det dog først og frem
mest serviceerhverv, der opsuger arbejdskraften, eksempelvis de titusinder
af kvinder som er nye på arbejdsmarkedet. Væksten i nye industrielle ar
bejdspladser er langt større ude i landdistrikterne. Ofte er det virksomheder
i små stationsbyer, der pludselig får gigantisk vokseværk med etablering af
jobs i tusindtal: Det gælder Lego i Billund, Danfoss på Als, Lindø-værftet i
Munkebo, Gulf Raffinaderiet på Stigsnæs, Carmen Curlers i Kalundborg,
Grundfos i Bjerringbro, Bang & Olufsen i Struer samt tekstilvirksomheder
ne i Herning og Ikast med mange flere.
Denne ekspanderende industri uden for de »gamle« byer løfter den dan
ske velstand på plads, og i kraft af sine lønudbetalinger formidler den en
pengestrøm ud til landboerne. Disse virksomheder rekrutterer medarbej
dere blandt landdistrikternes bønder og småhåndværkere. De kan derfor
blive boende på deres skrantende landbrug, er faktisk nødt til det, fordi lov
givningen besværliggør nedlæggelse af brug og frasalg afjord. Men bevidst
hedsmæssigt »afvandrer« de. Det sker principielt den dag, de modtager de
res første lønningspose fra virksomheden.
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Opbruddet kan også udtrykkes som en forrykning inden for den samlede
erhvervsmæssige sammensætning. 11950 var 22,6 % heltidsbeskæftiget ved
landbrug, skovbrug, gartneri eller fiskeri, mens det tilsvarende tal i 1970 er
10% og i 1989 omkring 4-5 %.

Det informelle system bryder sammen
Den traditionelle landbo- eller sognekultur falder fra hinanden. Endegyl
digt. Den opløses med stor hast i den integrerende bevægelse mellem mo
derne bylivsnormer og traditionelt provinsliv. Hvor landbokulturen havde
baseret sig på livsforms-elementer som »nøjsomhed«, »stedbundethed«,
»traditionsbevidsthed«, »nyttefordringer« m.v., så rejser velstandssamfun
det et spejl med nogle helt andre normer, som griber fat i en række underlig
gende behov og ønsker i landbosamfundet.
Drømmen om at rejse fra de snævre lokalsamfund, om at uddanne sig ud
af det trange miljø, har altid eksisteret på landet. Folkehøjskolernes virk
somhed har levet af den samme længsel mod viden. Men drømmen har hid
til været forholdsvis tavs. Den har levet som en underkuet forestillingsver
den hos mange. Nu bliver den forvandlet til en reel mulighed. Det er
landboungdommen, der nu i større målestok orienterer sig mod byens
bedre lønniveauer eller nye muligheder for uddannelse. Men også mid
aldrende ægtepar på mindre rentable småbrug ser muligheden. Også det
sker i etaper for den enkelte familie, først tager den ene af ægtefællerne
halvtidsjob, et par år senere heltids, så følger den anden efter.
En folkevandring ruller nu som en række af forskydninger. Det er især
blandt generationen af landbofødte fra omkring 1920 til omkring 1945, at
mange nu skifter til industriens arbejdspladser. Deres børn igen tager real
eksamen, studentereksamen og videregående uddannelse, og de vandrer
således mod karrierer i de nye offentlige stillinger. Mens en række erfaringer
hidtil har kunnet formidles fra generation til generation, opstår der nu
brud. For tusindvis af familier bliver situationen, at bedsteforældrene
repræsenterer landbruget, forældrene det industrielle lønarbejde og børne
ne videregående uddannelse. En kæde af kultur- og erfaringsformidling er
brudt.
Der har tidligere været store befolkningsmæssige sivninger fra land til by.
Det særlige ved situationen fra omkring 1960 er, at det nu snarere er byen
der rykker ud på landet end omvendt. Der er i al fald tale om frem-ogtilbage-vandring, en pendling mellem bosted i landdistriktet og fjernere be
liggende arbejdsplads. Det er den relative billiggørelse af bilen, den større
disponible pengemængde samt i øvrigt stærkt ændrede normer, der skaber
forudsætningen. Når afvandrerne ikke i absolut forstand forlader lokal-
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området, kommer de til at virke som formidlere af holdninger og normer
fra industriarbejdspladsen.
Derfor sker opbruddet fra det traditionelle så hurtigt og voldsomt. Pro
cessen går videre. De unge landbofødte, der nu er vellønnede i industri eller
service, etablerer sig i nyopførte parcelhuse. Velstandssamfundet tilbyder
en befriende anonymitet i disse nye parcel- og typehusområder, der som
ringe af forstadsmiljøer omkranser egentlige bydannelser og landsbykerner.
Disse hastigt voksende ringe danner en helt ny slags bo- og levemiljø i zo
nen mellem land og by.
De moderne livsnormer bliver dominerende på land og i by i løbet af en
halv generations tid. Og med velstandens normer forankrede i bevidsthe
den hos de fleste, er landbokulturens storhedstid omme. Den var stærk, så
længe, der ikke var egentlige alternativer for den enkelte.
Sognelivsformen dannede rammen om relativt bundne fællesskaber. Det
modernes indtog betød frisættelse og mobilitet for den enkelte og dermed et
opbrud. Den tilsvarende bevægelse sker også i de traditionelle byområder,
især i arbejderkvarterer, hvor de vanebestemte bindinger til bestemte kvar
terer med særlige kulturelle livsformer rives over.
Arbejderen eller funktionæren flytter fra midtbyerne ud til lys, luft og
pæne fortove i disse nye omegnenes typehusbebyggelser med sirlige om
kransninger af have og hæk. I dette splinternye livsrum mødes de inde fra
byernes tæthed med de indvandrede fra landet. De mødes som fælles repræ
sentanter for et folk, der så at sige starter »forfra på den bare mark«. De har
måske kulturelle traditioner i bagagen, men det er en ugyldiggjort, ubrugelig
bagage. Her er ingen fælles livsform. De er nybyggere og fraflyttere.
Der er ikke noget sært i, at folk fik travlt med at følge de nye tiders mulig
heder. Og den lange række af omkostninger, som dette opbrud fik for livs
formerne, var stort set usynlige i samtiden, mens de senere begynder at af
tegne sig i udviklingens bakspejl.
I forskningsrapporten »Subcultural Conflict and Working Class Commu
nity« har den engelske kulturforsker Phil Cohen redegjort for nogle sociokulturelle ændringer i et arbejderkvarter i Londons East End i 1950erne og
60erne. En række af hans iagttagelser og kategorier lader sig måske overføre
til danske forhold, hvad jeg vil forsøge i det følgende.
I det forholdsvis lukkede og selvberoende sogneliv var man på godt og
ondt udleveret til dets sociale fællesskab med stort set alle sider af ens tilvæ
relse, simpelthen fordi næsten alle tilgængelige former for opfyldelse af be
hov, service, afgørelse af tvister m.v. var samlet her. Derfor var landboen
dybt afhængig af fællesskabet og dets normer, det enkelte individ kunne
vanskeligt unddrage sig at have en betydning i det eller være medansvarlig
for det. Det jævne hverdagsliv, som på den måde har udfoldet sig i århun-
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dreder, har spillet en ret anonym rolle i et større samfundsmæssigt perspek
tiv. Men det enkelte individs tilværelse i sognekulturen har ikke været ople
vet som anonymt. Tværtimod har tilværelsen formet sig i en kendthed og
fortrolighed med omgivelserne, i nøje viden om livsregleme i det sociale
rum og navnlig under fællesskabets nøje, undertiden benhårde kontrol.
Under urbaniseringsprocessen smadres en række informelle netværk, der
støttede og kontrollerede det enkelte menneske i fællesskabet. Det sociale
net var usynligt i den forstand, at det ikke var institutionelt; men samtidig
var det dog særdeles synligt, fordi det knyttede sig til personer og deres
rangorden, slægtsmæssige tilknytning o. lign. Et sådant uformelt netværk
fungerer i et socialt rum, hvor de fleste deler en række grundlæggende erfa
ringer. Derfor er det sociale system, den sociale udveksling, ganske anderle
des i et nybygget parcelhusområde, hvor de fleste er pendlere og alle er til
flyttere. I nybyggerområderne isoleres kernefamilien derfor om sig selv,
mens den omvendt i de traditionelle lokalmiljøer tvinges til at fungere i et
rum af slægtskabs- og nabolagsrelationer.
Som en konsekvens af de ændrede bosætningsmønstre og sociale net
opløses en række moral- og værdiopfattelser, der tidligere var selvindlysen
de og dermed som oftest uudtalte. Groft sagt flyttes tilværelsens mål og me
ninger, ligesom medansvaret for det samlede sociale liv, fra et lukket fælles
skabs fordomme til den enkeltes egne valg.
En anden konsekvens af urbaniseringsprocessen er, at en relativt lukket
lokaløkonomisk struktur sprænges. Der sker en adskillelse mellem det pro
duktive og det rekreative eller reproduktive liv. Virksomheder flyttes bort
fra boligområder - eller omvendt - og landbrugere, småhåndværkere og
småhandlende forsvinder. Det økonomiske kredsløb, som karakteriserede
de traditionelle lokalmiljøer, brydes og erstattes af pendling.
De »gamle« lokalkulturer var bundet sammen af nødvendighed og af
mangel på mobilitet. En række meget forskellige funktioner skulle varetages
lokalt, derfor er der mange forskellige kompetencer til stede. Desuden var
der en lang række både traditionelle, materielle og praktiske omstændighe
der, som gjorde at de fleste familier stadig bosatte sig i det lokalområde,
hvor i hvert fald én af dem var født og opvokset. Det gav kontinuitet.
I de nye livsrum er bosted ejendommeligt nok både tilfældige og nøje
valgte. Det er ret tilfældigt, i hvilken landsdel og by arbejde byder sig til.
Der slår familien sig ned, men så er intet længere overladt til tilfældigheder.
Boligsmag, økonomisk formåen og bestemte sociale ambitioner bestemmer
den præcise bosætning. Moderne bykvarterer er som regel befolket af men
nesker, der har omtrentlig samme uddannelse, samme indkomstniveau,
samme smag, samme vaner, ambitioner og normer.
Paradoksalt nok har en vis frihed til at vælge på den måde medført en
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kulturel standardisering kvarter for kvarter. I de »gamle« lokalområder var
sociale forskelle synlige i den daglige livspraksis. I de nye afgøres hierarkier
symbolsk gennem markering af status. Det kan være et hårdt psykologisk
arbejde at finde sig selv i et spejlkabinet.

Hverdagslivet
I sin undersøgelse af litteraturlæsning og bogudlån fra et sognebibliotek i
Vestjylland skriver Ulrik Lehrmann i artiklen »Litteraturlæsning i den
åndelige egnsudviklings tid« om landbokulturen i 1960erne:
I en vis forstand virker det, som om bondekulturen springer fra en sej
livet traditionsbefæstethed og direkte ind i en moderne medieformidlet
masseunderholdningsindustri, dvs. bag om/uden om den »høje«/»fine«
kunst og kultur. Dette spring var ikke uden omkostninger, men det var af
en anden karakter end den forestilling om en dyb »kulturkløft« mellem
»høj« og »elitær« kultur over for en »lav«, »masse«kultur, der blev ud
viklet især i forbindelse med Kunstfonddebatten. {Folk og Kultur 1989,
s. 95).
Det var da det »sejlivede traditionsfæste« efterhånden var slidt, at springet
fandt sted. Og når springet tilsyneladende sker »direkte ind i en moderne
medieformidlet masseunderholdningsindustri« er det, som Lehrmann skil
drer det, fordi der ikke i landbokulturen er nogen tradition for at beskæftige
sig med den type symbolproduktion, som udvikler sig i de bymæssige mil
jøer. I den forstand havde landbokulturen lukket sig om sit eget land.
Med til at formidle springet var nogle store ændringer i hverdagslivets
mønstre. En række tekniske »revolutioner« var med til at ændre tilværelsen
og gøre den urbant orienteret. Forfatteren Arthur Krasilnikoff har for ek
sempel et sted i romanen Som landet ligger (1983) skildret, hvad etablerin
gen af et nymodens frysehus til opbevaring af daglige madvarer i landsbyen
betød: De traditionelle slagtegilder ophørte. Og dermed et stykke socialt liv.
Nu havde det ikke længere nogen mening med årstidsbestemte frådserier i
ferskt kød. Og landbrugere er praktiske mennesker, der vurderer tingene og
handler ud fra et nyttesynspunkt.
Traktoren kom til og brød forholdet mellem mand og dyr, for hesten hav
de været landmandens stolthed, arbejdsfælle og produktionsnerve. Med
slagtningen af den til fordel for den grå Ferguson begynder et mere pragma
tisk forhold til dyrehold for alvor at sætte sig igennem.
Asfalteringen af de små kommuneveje, automatiseringen af telefoncen
traler, ophøret af en række småhandlendes salgsruter rundt på gårdene samt
effektive tankvognes overtagelse af de gamle mælkeruter betød, at de små

54

»Springet fra en sejlivet traditionsbefastethed og direkte ind i en moderne
medieformidlet underholdningsindustri«. En provinsiel udgave afburgerkul
turen har overtaget en bygning, som tidligere husede Brugsen i Pandrup,
Vendsyssel.

samfund mistede nogle overordentligt vigtige, informelle instanser, som
var med til at formidle og sammenbinde det lokale. Samtidig bliver der
færre mennesker på landet. Det bliver ensomt.
Grundlaget for pendlingen mellem soveby og arbejde skabtes ved biler
nes udbredelse og industriernes udflytning. De hårde hvidevarers (køleska
be, frysebokse, vaskemaskiner) billiggørelse medførte, at kostvaner og ar
bejdsgange forvandlede sig. Det betød i første omgang at hushjælpen kunne
spares med endnu en brik til den sociale isolering af familien på landet til
følge, i næste omgang kunne landhusmoderen endda blive sat fri til løn
arbejde.
Der kom varmt vand i hanerne med etablering af centralvarme i de fleste
landbohjem. Det blev herefter mere almindeligt at gå i bad i op til flere gan
ge om ugen. Den særlige lugt af bonde blev derved fortrængt og erstattet af
mere »urbane« deodorant-dufte. Det må have betydet meget for krops
opfattelsen, at det arbejdende menneskes »adelsmærke«, svedlugten, nu
hurtigt bliver gjort til tabu.
Det moderne toiletsystem, vandkloset med træk-og-slip, forandrede for
holdet til »lort«. Det var en forfinelse af sæder og skik, og i hvert fald ikke så
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lidt af et statusmærke, at man nu sendte 12-14 liter vand igennem et kom
pliceret rørsystem efter hvert toiletbesøg i stedet for at »skide« ude bag
køerne.
Tv forandrede tidsrytmerne. Det satte for eksempel et punktum for
dagsværket med sin nyhedsudsendelse klokken 20,00. Inden dette tids
punkt måtte man være vasket og omklædt, så man kunne tage plads i den
fine stue, for her blev apparatet som regel placeret og de fleste steder var der
tradition for, at i den fine stue kom man kun i sit »pæne« tøj. Tv-apparatets
tilstedeværelse i stuen var også med til at forandre stuernes møblering. Det
lave sofabord vinder f. eks. indpas, så man kan se fjernsyn hen over kaffen.
Desuden er fjernsynets formidling af et talt gennemsnitsdansk i høj grad
med til at ødelægge lokaldialekter. Byens »fine« normer bryder igennem,
som noget man nødvendigvis må tilegne sig. De har altid været »fine«, nu
trænger de sig uafviseligt på, for børnene skal snakke »ordentligt« i sko
len.
Nå ja! Urbaniseringen af hjemmene i form af ting og vaner var vel ikke
noget nyt? Nej! Men disse nye interiører vinder indpas i landbohjemmene i
et enormt tempo i 1960erne. Det dokumenteres blandt andet i Danmarks
Statistiks hefte, Danmark i 30 år. Statistisk oversigt 1958-1988 (1990). Tin
gene og den brugende omgang med dem i hverdagslivet er i høj grad med til
at formidle et spring. Livsrummene forvandlede sig for dem, der blev tilba
ge på landet, mens tusinder mere eller mindre konkret vandrede til byerne.
Tilværelsen blev også på landet urbant og globalt orienteret. Forskellen mel
lem land og by ophører i grunden helt med at bestå.
Disse enorme forvandlinger blev på en sær måde aldrig rigtigt registre
rede i samtiden. Der synes aldrig at have været overvejet egentlige alternati
ver til udviklingen. Der var måske heller ingen. Men at forvandlingerne
ikke har fået bugt med de manges drømme om at omgås et stykke jord, de
monstrerer de hundredtusindvis af parcelhushaver, der blev anlagt i
1960erne. Alle de små parceller bliver puslet og plejet af fraflyttere i flere ge
nerationer, der stadig vil forme et lille stykke privat natur. Som et tavst
sprog der ikke kan finde ord. Og på gavlen af det moderne parcelhus hænger
hammelstokke og svingler og andre museumsgenstande, som gamle jernbeslåede vognhjul af egetræ, fra landboens tid. Det romantiserede billede af
»ude på landet« ruller videre på nye skærme.
Vognhjulet er som et øje, der spejder tilbage mod det, der var, og som sta
dig er en virksom drøm. Måske spejder det også fremad, ind i en endnu ikke
realiseret drøm om at landbokulturens økologiske balanceopfattelse vil
komme til at gå hånd i hånd med de moderne tider.
Forandringerne i provinslivet, især de tilværelsesmæssige omvæltninger
som fulgte med de teknologiske og økonomiske ændringer, er i øvrigt blevet
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Og mellem hjulets eger /går stjerneblink og måneskin, / og milde vinde hveger, / mens barnet slumrer ind.« (Jeppe Aakjcer).

gjort til genstand for tematisering i en række skønlitterære værker, der er
udkommet inden for de seneste 10-15 år. Af de forfattere, som således på
kunstnerisk vis behandler nogle af de opståede erfaringskonflikter, vil jeg
her som eksempler opremse Kirsten Thorup, Arthur Krasilnikoff, Knud
Erik Pedersen, Jørgen Christian Hansen, Anne Marie Løn, Gynther Han
sen, Marianne Larsen og Knud Sørensen. Det er forfatterskaber, der alle
som vognhjulet på den moderne byhusgavl, spejder søgende ind i det sære
gab mellem tradition og modernitet i dansk kultur- og bevidsthedshistorie.
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Summary
When farm life became a town in the country. An essay on the
transformation of agricultural life style concepts
The article examines and describes the development of life styles concepts in Danish farm cul
ture over the past 100 years.
Danish agriculture experienced a unique development toward the end of the 19th century.
The establishment of a financial type of cooperation - usually referred to as the co-operative
movement - allowed the individual farmer to remain an independent producer on a small
scale, while enabling him at the same time to produce competitively on a large scale for the in
ternational market through the jointly owned manufacturing plants.
Agriculture is not only the main industry in Denmark during the first half of the 20th cen
tury. It has also become the focus of a certain life style based on both tradition and modern de
velopments. A Danish agriculturist is therefore neither a peasant nor a farmer: He’s both. His
unique way of life that differs fundamentally from urban ones is gradually turned into an ideo
logical structure - a self-affirming myth - for its foundation is gradually altered by other de
velopments in society at large.
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During the decades from 1950 to 1970 we are witnessing the breakdown of the farmer’s way
of life. The traditions of agriculture are unable to withstand the pressure from the surrounding
society now entering the urban and industrialized era. The result of this collapse is a break
down in the identity of large groups within society, namely those who had been born and
raised on farms. Their identity had been tied so closely to agriculture and its traditions that the
country population is facing the urban life style culturally stripped, so to speak.
The article presents an analysis of the various life style concepts linked to or originating
from farm life, and in addition examines the transformation of traditional farm life into the
urban life style of the 1960s.
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Lauritz og Elna - og de andre
Hvad en samling postkort kan fortælle

Af Viveca Liventhal

Artiklen behandler en samling postkort i to grønne postkortalbum i Arbej
dermuseet i København (1), de fleste - ca. 100 - fra perioden 1905-14. De er
skrevet til en ung mand, Lauritz Olsen, og senere også til hans veninde og
tilkommende kone, Elna Petersen. Begge har bopæl i tidens folkelige køben
havnske kvarterer, og de skrevne meddelelser fortæller bl. a. om seksualmo
ralen i Danmarks hovedstad før 1. verdenskrig, i et miljø der er forskelligt
fra bourgeoisiets.
Lauritz er søn af en enlig mor med tre børn, og enlige mødre er der mange
af i byens folketællinger. Han har pigebekendtskaber fra han er 14, men et af
dem, med Elna, fører til samliv og barnefødsel, samliv da Elna er 17 og bar
nefødsel da hun er 18 år gammel, mens Lauritz er 4 år ældre. Tilsyneladen
de accepteres deres samliv af Lauritz’ mor - måske ikke af Elnas forældre og
søskende, derimod af hendes slægtninge og bekendte på hendes fødeegn i
Sydsjælland. Da deres barn er født, gifter de sig også, samtidig med at den
unge mand er indkaldt som soldat. Andre, som accepterer deres samliv og
illegitime barn, er en enlig kone, som de bor hos, og en anden enlig kone,
hos hvem Elna efter alt at dømme føder sit barn.
Enkelte supplerende oplysninger om postkortalbummenes personer er
hentet fra folketællinger og fra politiets registerblade. Ellers er postkortene
de eneste kilder til oplysninger om Lauritz Olsen fra Saxogade 12 i Køben
havn, og om hans bekendtskab med Elna Petersen fra Borgergade 81, da de
begge er unge mennesker.

Postkortene som kilde og kommunikationsmiddel
Mange af meddelelserne er blot fødselsdags-, jule- og nytårshilsner. Andre
er kortere eller længere beskeder, aftaler om at mødes. Postkort var et po
pulært medie, inden for København kunne man sende et kort om formidda
gen, så kom det frem samme dag. Der var 6 daglige ombæringer, og der kom
også post om søndagen (2).
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De mennesker, det her drejer sig om, er ikke brevskrivere, undtagen i helt
specielle situationer. To steder omtaler de postkort som et »brev« (3). Der
findes to egentlige breve i samlingen, det ene fra en bedstemor, ret intetsi
gende af indhold. Det andet skal vi komme tilbage til.
Telefon er omtalt i et tilfælde (4), men det er en ekstraordinær situation,
juleferie, og modtageren har ikke kunnet få fri. Telefonen må befinde sig i
det hjem, hvor hun tjener.
De åbne postkort bruges som meddelelsesmiddel selv i alvorlige situa
tioner: et ønske om fadder til et døende spædbarn (5). Og det var en vigtig
ting for personerne i dette miljø at sørge for at have sig en forsyning af
kort (6).
Selve motiverne på kortene bruges også som kommunikationsmiddel. Et
interieur fra Frue Kirke er fra afsenderens side et signal om bryllup (7), og
postkort med kærestepar har også deres signalværdi (8). En anden måde at
sende skjulte beskeder på, er at sætte frimærket skævt eller på siden og ho
vedet, hver stilling har sin egen betydning (9). En tredje måde at sende be
skeder på, er ved at skrive dem under frimærket (10), og så er der de egentli
ge mystifikationer, der skal signalere intimt forhold: at underskrive sig med
prikker eller med navnet stavet bagfra (11).
Når vi kombinerer alle de oplysninger, man kan pine ud af samlingen: da
toer og poststempler, afsendere og modtagere, deres adresser og håndskrif
ter - så dukker der en lille historisk brik frem. En brik, der fortæller om
jævne menneskers liv. Mennesker, som sjældent skriver breve eller me
moirer, men hvis liv er både banalt og repræsentativt for deres gruppe.
Budskabet med denne artikel er derfor også en opfordring til ikke at split
te postkortsamlingen ad alene efter motiverne på kortene, men at bevare
dem samlet af hensyn til deres historiske og etnologiske kildeværdi. Disse
to album med et efter alt at dømme nogenlunde intakt indhold er nemlig
lidt af en sjældenhed.

Lauritz og hans baggrund
»Herr Lauritz Olsen, Saxogade 12, stuen« på Vesterbro modtager i året 1905
en hilsen til sin fødselsdag d. 3.11. fra »din Ven Albert«, og endnu en hilsen
fra Mine, som blot adresserer sit kort til »Laris« uden hr. og efternavn.
Lauritz fylder 14 år. Det fremgår af folketællingen først i året 1906, at der
på hans adresse bor: en »Husmoder«, hvis erhverv er »Rengøring forskelli
ge Steder«, og 3 børn, desuden en logerende, som er tjenestepige ude i byen.
Moderen noteres som af ægtestand »fraskilt« og af religion »romersk ka
tolsk«. Hun er født i Jylland i 1862 og kom i 1890 til København. Den
ældste dreng på adressen er født 1890 og kontorlærling, ikke længere barn
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Til Lauritz på hans
16-års dag d. 3.11.
1907 fra Mine S,
med tilbud om en
»omgang« (hvad?)
og pindebrænde til
kakkelovnen.

som 15-årig. Den yngre, Lauritz, er »barn«, født 1891. Anna er også barn,
født 1897. Det er Lauritz’ familie.
Om de ydre forhold i hans ungdomsliv fortæller postkortene, at han bli
ver konfirmeret i maj 1906 (gratulationskort fra vennen Albert). At han i
1908 og 1909 arbejder i et firma ved navn »Quick Meal Stove« i Farvergade
15 i Københavns indre by (kort fra venner til denne adresse). At han bliver
boende sammen med sin mor og søster i Saxogade 12, dog nu på 4. sal (post
kort til adressen og folketælling 1911), mens broderen Johannes er flyttet
hjemmefra i 1907 (postkort fra Johannes med adresse i Brogade 21D til
Lauritz). At Lauritz i 1912, som 20-årig, arbejder i »Pakkeekspeditionen,
Magasin du Nord« (postkort fra ven, sendt hertil).
Om Lauritz’ sociale miljø i øvrigt fortæller postkort fra udlandet, at to af
hans venner er til søs i udenrigsfart, den ene som letmatros.
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Til Lauritz på hans 16-års dag d.
3.11. 1907, »Hjertelig til Lykke« og
»Med Hilsen fra................. «.

Lauritz og pigerne
Til sin 16-års fødselsdag 3.11.1907 får Lauritz blandt flere et kort, underteg
net »Mine S«. Den samme Mine, som skrev til hans 14-års dag. Dengang
sendte hun et prospekt fra et kro-hotel i Nordsjælland (dog poststemplet i
København), beskeden var blot »lokke på fölsedagen«. Denne gang sender
hun et prospekt med store villaer ud til vandet, men selv er hun næppe no
gen velhaver.
Hun skriver på sit kort til »Her Laris Olsen, Sakxogade 12+4s«:
»Lokke på fölsedagen önskes af den du ved nok du kan komme hæn til
mig i morgon såda hæn ved 6 så skal du få en omgång enå anne tjng jæ har
lit pennbræne til dig vis du trænger til at före i kakelong jæ har jik tjd att
komm Mine S«.
Hendes stavning har mindelser om gotisk skrift, men med bolle-å, og hun
skriver som hun taler. Dialekt? Hendes skolegang har nok ikke været den fi
neste. - Hendes kort er sendt om lørdagen d. 2.11., Lauritz skal altså komme
om søndagen, som er hans fødselsdag.

Men foruden kortet fra Mine får Lauritz også på dagen et fra en anden pige.
Vi må slutte os til hendes navn ud fra andre af hendes kort, for dette - hvis
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Til Lauritz på hans 17-års dag d.
3.11. 1908, »De bedste Ønsker paa
Fødselsdagen sendes dig af Oda An
dersen«.

ordlyd blot er et hjerteligt til lykke - er undertegnet med prikker, 4 plus 8.
Hun har allerede skrevet tidligere på året, i august, da underskrev hun sig
»E!«, og igen samme jul 1907 sender hun hilsen, denne gang underskrevet
Ella.
Også de følgende år kommer der kort fra Ella. En hilsen til Lauritz’ 17-års
dag i 1908 er mystisk underskrevet »Alle Nesredna« (læs bagfra), og frimær
ket er sat på hovedet, det betyder »kommer snart«.
11909 sender Ella en nytårshilsen, der også er til Lauritz’ familie, under
skrevet med hendes fulde navn. 11910 sender hun fødselsdagshilsen på Lau
ritz’ 19-års dag, også med hilsen til den øvrige familie, også med hendes ful
de navn. Men på begge kort sætter hun sine frimærker, lidt halvhjertet, på
skrå, i 1909 så det kan betyde »et kys« eller »forglem mig ej«, og i 1910 så det
kan betyde »jeg elsker dig« eller »mød mig som sædvanlig«. Det sidste kort
afslører, at hun bor i samme kvarter som Lauritz, for hun har sat sin adresse
på, Eskildsgade 35, 4. Derefter hører vi ikke mere til Ella.

En tredje pige er kommet ind i billedet med lykønskninger i 1908 på Lau
ritz’ 17-års dag. Hun underskriver sig Oda Andersen, og skriver igen til
fødselsdagene i 1909 og 1910. Det sidste kort har fejl adresse - Saxogade 17 -
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Til Lauritz d. 14.3.1910 fra Helga Petersen, som Lauritz skal kontakte gen
nem Sundby Postkontor, og med besked under frimærket »Petersen ... (hen
des far?) ... slog ikke.«
den er overstreget og hilsenen er kommet frem til den rigtige alligevel. Og
Oda har sat sit frimærke på skrå, lidt halvhjertet ligesom Ella samme år, og
med samme betydning: »jeg elsker dig« eller måske »mød mig som sæd
vanlig«.
Den unge Lauritz har haft flere bolde i luften ad gangen. For også be
kendtskabet med Mine fortsætter, i 1909, hvor både Ella og Oda skriver, får
han også fødselsdagskort fra hende, og med frimærket på hovedet, det bety
der »kommer snart«. Nu underskriver hun med sit fulde navn, Mine Svens.
Hendes sidste kort er fra 1911 til fødselsdagen i november, hvor hun også
ønsker alt godt i det nye år - Mine regner altså ikke med at se Lauritz forelø
big.
Der er flere, enkeltstående, kvindenavne i den unge mands liv. En syrlig
hilsen, som ikke kan dateres, lyder: »Hrr Olsen skal alligevel ønskes hjerte
lig Til Lykke paa Fødselsdagen af Kirstine Pedersen.«

Et pigebekendtskab først på året 1910 røber sig gennem to kort. Det ene er
poststemplet 14.3. og teksten lyder:
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Til Lauritz på hans 21-års dag d.
3.11. 1912 frå to børn, Bodil ogAlfrida. Kortets motiv signalerer erotik.

»Kære Lauritz jeg kommer ind og taler med dig imorgen. Kære Lauritz,
det bliver Kl 1. Tak for sidst. Jeg var ked af at jeg ikke maatte gaa saa gik
min Søster ned og sagde noget til dig min kære Lauritz.« På skrå i mar
gen: »Nu til Slut mange kærlige Hilsener fra din hengivne Helga Peter
sen« og, lodret: »Skriv ned på Posthuset H. P. Sundby Postkontor«. En
delig, på hovedet: »Tag Frik af og sig mig hvad der stod«. Frimærket er
halvt løsnet - det sidder på skrå til »Kys« - og nedenunder ses »... Lauritz
... Petersen ... slog ikke«.
Der står mere under frimærket, men Lauritz har åbenbart været tilfreds
med, hvad han kunne se. På det andet kort fra Helga, uden porto og post
stempel og altså sendt i kuvert, står bl.a.:
»Da der er blevet noget i Vejen med mig kan jeg ikke komme i morgen
Men paa Lørdag skal jeg nok komme Kl 1 besten og saa skal du faa hvad
jeg har lovet dig...«
Tre gange skriver Helga sit »Kære Lauritz«, og hun beder ham ikke blive
vred. Der kan ikke være tvivl om forholdet mellem den 18-årige unge mand
og en pige, der efter håndskrift og kortenes indhold må være purung.
I året 1911 får vi ikke meget at vide om Lauritz, der er kun 3 kort, et af dem
det sidste fra Mine. Men i 1912 er der mange kort, som bl. a. fortæller, at den
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20-årige unge mand i juni inviteres til bekendte i Hornbæk i sin ferie. (An
dre kort, fra mandlige venner, viser, at de også tager sig ferie, en ven er i
tvivl om, hvornår han igen skal møde, når der blev sagt 10 dage, skal han så
komme om lørdagen?).
Sidst på året 1912, nemlig fødselsdagen, og igen i januar 1913, finder vi to
postkort, der signalerer erotik. De er, for første gang i samlingen, af typen
med unge kærestepar, der gantes, uden tvivl fra den slags serier, som tidlige
re er behandlet her i »Folk og Kultur« (12). Men de to kort er fra et par børn,
det ses tydeligt af håndskriften. Det første er en hilsen og lykønskning til
fødselsdagen fra Bodil og Alfrida. Det andet, fra 11. januar 1913, lyder:
»Kære Lauris Du skal have mange tak for Kortet som du sente Far. Du maa
gerne stave mit Navn rigtig. Du kommer vel paa Søndag. Hils din Mor
Anna og dig selv fra Bodil. Alfrida.« Børnene har sat dobbelt porto på, to
frimærker, begge på skrå til enten »jeg elsker dig« eller »mød mig som
sædvanlig«. I året 1912 er Lauritz altså blevet søndagsgæst i et hjem, hvor to
pigebørn signalerer erotik. Det må være en ældre søster, det drejer sig om - i
hvert fald for Lauritz.

Brevet til Elna
Nu kommer der et længere dokument ind i samlingen. Et brev. Det er date
ret 30. april 1913 og adresseret »til Frk. Elna Petersen Agrar Hotellet
Larsbjørnstræde 12« i Københavns indre by. Afsenderen bag på konvolut
ten er »Petersen Borgergade 81, 3. Sal«. Den første af de fire oktavsider ly
der:
»Kære Elna,
Du kom ikke i Aftes da Fader sente Bud efter dig det du sagde var ligesaa meget som Farvel til dit Hjem du finder ingen Tilgivelse mere hos
ham jeg troede ikke han kunne blive saa vred paa sine egne Børn men det
kunne jeg rigtig se i Aftes det var ikke noget vide godt Skudsmaal Fru
Hansen gav Far om dig men nu har han faaet Syn for Sagen det er det jeg
længe har ventet paa du bliver familiens sorte Faar ligesom Otto du har
vel ogsaa et godt Hjem i den Sladre Bule du søger du kan umulig lære no
get godt men det vil du ikke høre noget om du kommer til engang og
trække det korteste Straa det er siden du er begynt at komme hos den
Gamle at du er blevet som du er men nu har du altsaa ingen Hjem...«

Brevet fortsætter i samme tone, og der står også, at »Far har forbut det at
komme i Nielsens Hjem...« og at »hun slæbte dig fra Skidtet ude hos Han
sen og lige ind i sit eget«. De to dobbeltsider på linieret papir med en del
blækklatter er skrevet med en omhyggelig skoleskrift. Der er ingen under-
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Til Lauritz på hans 22-års dag d.
3.11.1913, da han deler adresse med
Elna hos fru Nielsen, Gartnergade
6 A. Kortet er fra hans mor og søster
- og mon ikke vi her har et portræt
foto af de to unge selv?

skrift, men nederst på sidste side står: »Med Hilsen fra dine Brødre og
Søskende«. Vi kan slutte af indholdet i brevet, at Elna er en ung pige, der
har fået dårligt skudsmål i en plads, og at hendes far er vred på hende, fordi
hun kommer hos en vis fru Nielsen.

Lauritz og Elna
Der er ingen kort i albummene fra det næste halve år, ikke før d. 6.10.1913,
hvor vi finder et kort, adresseret til »Her Laurist Olsen, Hummergade 11«,
hvis tekst indledes: »Kære Laurist og Elna«. De to bor altså sammen nu, og
kort til dem begge senere på året bekræfter det. Dette første kort er fra Has
lev (i Sydsjælland), afsenderen hedder Andrea, og hun svarer på noget, Elna
og lauritz har skrevet til hende. Andreas stilling i samfundet fremgår af or
dene: »Jeg er jo snart færdig med at være her. Det bliver vist ikke til noget
med Plads i København«. Altså tjenestepige.

Hvis vi et øjeblik springer uden for postkortsamlingen, kan vi ud fra et af
politiets (senere) registerblade se, at Elna er født 18.12.1895 i Thestrup ved
Haslev. Hun har altså forbindelse med sin fødeegn, da hun som 17-årig, på
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Nytårshilsen til Elna d. 30.12. 1913
fra en veninde eller slægtning på
Haslev-egnen, der omtaler »din ven,
som jeg havde den Fornøjelse at hilse
paa.«

vej mod de 18, lever sammen med den fire år ældre Lauritz. På register
bladet får vi også bekræftet hans stilling: lagerarbejder.
På Lauritz’ fødselsdag d. 3.11.1913 får han kort på en ny adresse, hos »En
kefru Nielsen, Gartnergade 6 A St.« på Nørrebro. At Elna er flyttet med, ses
af lykønskningskort på samme adresse til hendes fødselsdag en måned sene
re. Er det den fru Nielsen, de bor til leje hos, som omtales så skidt i brevet til
Elna fra om foråret? Og hvordan har hendes familie set på de to unges sam
liv?
Vi kan kun se, at både han og hun får lykønskningskort til deres mærke
dage »fra Moder og Anna«. Lauritz’ kort viser et ungt par i et atelier, der
ømt lægger kind mod kind. Igen til jul får han et kort med samme hånd
skrift, underskrevet »Søster«. Det er Lauritz’ mor og søster Anna på 16 år,
som skriver til Nørrebroadressen. At forholdet til en vis grad er legaliseret,
ses af et andet julekort til Elna fra en kvinde: »En rigtig glædelig Jul ønskes
dem og deres Forlovede«.
D. 27.12. 1913 møder vi for første gang Lauritz’ håndskrift. Han skriver
hjem til Elna fra Haslev: »Kære Elna. Jeg har ringet til dig i Dag men jeg
blev skuffet ved at høre at Du var syg. Jeg haaber Du bliver rask til i morgen
saa du kommer og henter os ved Banen. Vi kommer med sidste Tog til
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Til Lauritz - nu tilbage på sin mors
Saxogade-adresse - fra Andrea i
Haslev d. 24.2. 1914, der forlanger
besked »for De ved vel nok hvorfor«
om, hvad det erfor noget, at Elna »er
kommen hjem«. Også billedsiden af
kortet er brugt til at skrive på, det ses
flere andre gange i postkortsamlin
gen.

København. Med Hilsen Lauritz«. Kortet viser Magasin du Nord på Kon
gens Nytorv og er vel tegn på, at han stadig arbejder der.
En nytårshilsen til Elna d. 30.12. viser, hvorfor de to unge ikke begge to
har været på julebesøg i Haslev, men kun Lauritz. På kortet har afsenderen,
en pige vi ellers ikke møder, skrevet »Thestrup Præstegård« - er hun pige i
huset der? - og teksten fortæller:»... det var kedeligt at du ikke kunne faa fri
til at rejse til Thestrup i Julen ... En Hilsen til din Ven, som jeg havde den
Fornøjelse at hilse paa«. Kortet viser i farvetryk et ungt par, han holder bag
fra hendes hænder og lægger an til kys, og de er omgivet af en hestesko.
Også fra Haslev får Elna nytårskort, stilet til både hende og Lauritz. Det
ene fra »Bedste Far og Bedste Mor« med gode ønsker, det andet fra »Onkel,
Tante og Fætter«. Alt ånder idyl. Der er ganske vist ingen hilsner fra hendes
nærmeste familie i Borgergade, men hun kan jo have været sammen med
dem juleaften.
Det nye år, 1914, bringer imidlertid parret problemer. To kort, fra januar
og februar, er igen adresseret til Lauritz på hans gamle adresse i Saxogade
12. Det ene er fra en ven, der vil låne noget tøj. Men det andet, fra d. 24.2.,
kommer fra Andrea i Haslev, og det klinger sært: Elna har skrevet et kort til
hende, og hun har lovet at skrive mere, og Andrea har alligevel ingenting
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Fra Elna d. 4.5.1914 til Lauritz, der
er rekrut i Værløselejren nord for
København, med mange kærlige hils
ner, efter at Lauritz har været hjem
me på orlov.

hørt. »... Men onkel Gustav skriver at hun er kommet hjem. Vil De være så
god at skrive og forklare mig det lidt nærmere for De ved vel nok hvor
for...«, forlanger hun af Lauritz. Hendes kulørte kort viser en sværmerisk
ung pige, der drømmer om kærlighed (eller ægteskab?), illustreret ved et
ømt kyssende par, der svæver i baggrunden.
D. 21. marts skriver Andrea igen, denne gang til Elna på en helt ny adres
se, hos en enkefrue i Ny Kongensgade. Er Elna flyttet igen, eller er det hen
des plads? Hvis der har været problemer, er de tilsyneladende løst, for An
drea indleder med »Kære Elna og Laurist« og takker for et billede, som
»Bedste og Stine« også gerne vil have et af, »det er rigtig pænt, Elna skulde
blot le lidt mer af det.«
Problemer af en helt anden karakter melder sig. Lauritz bliver indkaldt
som rekrut til militæret, for det næste kort er sendt fra ham d. 1.4. i Værløse
lejren (Nordsjælland) til Elna, der ganske rigtigt bor hjemme hos familien i
Borgergade, som Andrea skrev i februar. Beskeden fra Lauritz er, at han
kommer hjem søndag, og at han længes efter hende, frimærket er desuden
sat på skrå til »kys«. Fra nu af og året ud kan vi følge de to unge gennem de
kort, de selv udveksler, mens Lauritz er indkaldt.
Elna selv skriver mandag d. 4.5. - Lauritz må have været hjemme om
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Fra Lauritz d. 18.6. i
Værløselejren til Elna
hos fru Nielsen på
Blågårds Plads: »Det
glæder mig at høre at
du er flyttet«. Også på
dette kort bruges bil
ledsiden til at skrive
på.

søndagen - at hun håber, han kom godt hjem, og fortæller, »Anna og jeg
spaserede hjem vi skiltes ved Købmagergade«. Endnu en antydning af, at
hun har et godt forhold til Lauritz’ familie og til hans søster, der er 1V2 år
yngre end Elna selv. Hun underskriver sig med mange kærlige hilsner, og
hendes motiv på kortet er: ungt par ved en å, manden fisker og har samtidig
armen om pigens liv. Det er det første og eneste af den type kort mellem de
to, ellers sender de prospekter fra København. Lauritz svarer dagen efter, at
han kommer fredag og kan være hos Elna - i Borgergade altså - om formid
dagen. Igen har han sat sit frimærke som »kys«.
Men problemer har de. Elna skriver d. 4.6.: »Jeg har været i meget daarlig
Humør hele ugen«. Og en uge senere skriver Lauritz for at aftale møde
søndag: »Jeg haaber saa at se dig hjemme hos mig ved 91/? eller 10 Tiden«.
De skal mødes hos hans mor, ikke hos Elnas familie. På det samme kort
skriver han: »Stabssergenten har i Dag lovet at jeg nok skal komme til at rej
se saa hurtigt som muligt«. Der må være en særlig grund.
Midt i juni får Elna igen adresse på Nørrebro hos enkefru Nielsen, som
har skiftet adresse til Blågårds Plads 15. Elna skriver d. 19. juni: »Kære Lau
ritz. Disse par ord for at du kan vide at jeg er flyttet saa naar du kommer
ikke du skal saa langt«. Lauritz kommer ind med Slangerupbanen, når han
har orlov, fremgår det af andre af deres aftaler, og Blågårds Plads er ganske
rigtigt nærmere stationen end Borgergade ... men hele forklaringen er det
næppe.
For Lauritz har allerede skrevet til hende dagen før (deres kort må have
krydset hinanden), og da har han fået nyheden at vide ad anden vej: »Det
glæder mig at høre at du er flyttet«. Han kan desværre ikke få fri lørdag,
men søndag morgen kommer han og har fri til kl. 12. »Hvis du har lyst og er
færdig kom saa ud til Banen og hent mig. Toget er i København 9 ¥2 saa kan
jeg gaa en tur med Dig hjem på Nørrebro først.« På billedsiden afkortet - et
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Fra Lauritz i Værløse
d. 10.7. 1914 til Elna,
»Frk. Elna Petersen«
på Blågårds Plads
med besked om, at
»det er i Orden. Jeg
har faaet Tilladelsen.
Det skal saa være i
August«.

krigsskib, krigen er jo lige oppe over - har han skrevet med tyk streg under:
»Jeg haaber du har det godt nu«.
Om mandagen efter dette besøg skriver han fra lejren, takker for sønda
gen og beder hilse fru Nielsen. De fortsætter resten af juni og i juli med at
udveksle kort om aftaler, hver gang beder Lauritz Elna om at komme og
hente sig ved Slangerupbanen, og han sætter sine frimærker til »kys«. D. 7.
juli skriver Elna til ham med frimærket på siden, det betyder »i tankerne
hos dig«. På dette kort fortæller hun, at hun var syg mandag af overanstren
gelse efter en tur. At turen gik til Haslev fremgår af en omtale af Elnas
bedstemor.
D. 10. juli skriver Lauritz: »Kæreste Elna. Disse Ord for at meddele Dig
at det er i Orden. Jeg har faaet Tilladelsen. Det skal saa være i August«. Til
sidst: »Hvad minder Kortet om?« Billedsiden viser det indre af Frue Kir
ke.
Nu bliver der en pause i deres kort til hinanden, til ind i september. Lauritz
må have haft sin orlov. Men hvad der end er foregået i den periode, har det
ikke været det lovede bryllup. For d. 11.9. skriver Lauritz igen fra Værløselejren til »Frk. Elna Petersen«, som nu har adresse hos en fru Sørensen,
Prins Jørgensgade 14 A st. th., stadig på Nørrebro: »Kære Elna. Disse Ord
for at meddele dig at jeg er kommet godt herned. Der var ingen som sagde
noget...«
Hvad det kan have været, som ingen sagde noget til, afsløres af et kort fra
Andrea i Haslev, helt fremme fra d. 27.10. Det viser et ungt par ved kaffe
bordet, med guldstaffage og ordene »Til Lykke«. Teksten indledes: »Kære
Elna og Laurist. I ønskes Hjertelig til Lykke med Eders’ Brylup og samtidig
med Eders Datter. Men I maa undskylde at I ikke har hørt fra mig før nu jeg
har ikke hørt noget derom før forleden Dag. Jeg skulde ogsaa ønske Til Lyk-

Fra Andrea i Haslev d. 27.10.1914 til
»Fru Elna Olsen« hos fru Nielsen på
Blågårds Plads: »I Ønskes Hjertelig
til Lykke med Eders ’ Brylup og sam
tidig med Eders Datter...«

ke fra Hele Familien...« Elna har født et barn - hun må altså have været
gravid siden omkring december måned 1913, og dette forklarer jo meget i
korrespondancen. Endelig har de to fået deres forhold legaliseret, halvt ge
dulgt, et bryllup oven i en barnefødsel har ikke været noget at reklamere
med. Men selv om Elna nu hedder fru Olsen, bor hun stadig hos fru Nielsen
på Blågårds Plads, og Lauritz må tilbringe resten af året som menig i
Værløse. Elnas Prins Jørgensgade-adresse har været midlertidig, lige om
kring fødslen, måske hos en kone med særlig forstand på barsel.
Kortene slutter med de obligate jule- og nytårshilsner 1914, så stopper se
rien. Men de sidste kort viser, at Elna nu er flyttet hjem til Lauritz’ og hans
mors adresse i Saxogade 12.

Elnas mor
En sidste brik til historien handler om Elnas mor. Hendes håndskrift ser vi
for første gang på et kort til datteren d. 14. september på Prins Jørgensgadeadressen. Det må være lige omkring nedkomsten. »Kære Elna. Hermed kan
vi lade dig vide at du har faaet den dejligste Søster med langt sort Haar. Jeg
har det ellers rigtig godt. Venlig Hilsen fra os alle herhjemme du ser maaske
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Kortet fra Elnas mor d. 14.9.1914 til
»Elna Petersen« i Prins Jørgensgade
14 A, Stuen til højre, Nørrebro, der
fortæller »du har faaet den dejligste
Søster med langt sort Haar«.

op til mig en dag.« Elnas mor har ogsaa født. - Er hendes tone ikke lidt
kølig? og hun udelader at skrive det afslørende »frk.« foran Elnas navn,
som Lauritz gjorde.
To kort mere er der fra moderen, begge fra d. 29.12.1914. Det ene er til fru
Elna Olsen, Saxogade 12:
»Kære Elna. Jeg har modtaget dit Kort men jeg vil lade dig vide at Søster
er syg og kan ikke komme i Kirke Lægen kunne ikke sige om det var Lunge
betændelse eller Bronkitis hun maa kun faa kogt Vand saa hvis hun bliver
ved med at være daarlig maa vi lade hende Hjemmedøbe jeg skriver i Aften
til Lauritz alligevel saa han kan komme til Nytaar nu mange Venlige Hils
ner til dig og Grete fra os alle herhjemme«.
Og til Lauritz i Værløselejren, med en langt mere stilig håndskrift end
den, hun bruger til datteren: »Kære Svigersøn. Jeg vilde gerne bede dig om
du ikke kunde komme hjem og være Fadder Nytaarsdag da vi er i en stor
Forlegenhed. Venlig Hilsen Svigermor.«
Noter:
1 Arbejdermuseet i København, inv. nr. AM 369x53. Nummereringen afkortene er foretaget
af praktiske grunde, og følger den orden, de havde i albummene. Der er to, identiske og med
guldtryk »POSTKORT-ALBUM«. Siderne er af karton med slidser. Bag i album nr. 2 er skre-
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vet »Til Erindring om Aage Strøyer 1914«, det er altså en gave fra en ven, for Aage figurerer si
den 1911 som postkortskriver til Lauritz med underskriften »din Ven«. Bag i samme album står
- på hovedet - et fire strofer langt digt, der begynder: »Engang var jeg dog din egen Pige I men
du glemte snart din svorne Ed«, og ender: »... vi samles i Guds Himmerig«. Der er flere over
stregninger og haltende rim, som tyder på, at digtet er skrevet efter hukommelsen. På bladets
anden side står en strofe, som begynder: »Hjertet du gav mig i Eje I tag det, o, tag det igen«. Af
samlingens 150 numre - incl. tre breve og en barnetegning - er omkring de 100 beskrevne kort
(og to breve) fra før og omkring 1. verdenskrig. En håndfuld, 16 i alt, er fra samme tid, men ube
skrevne. Af dem er et enkelt ikke et kort, men et portrætfoto, to andre er atelierfotos, udformet
som postkort, andre er do. gruppebilleder (lagerarbejdere, soldater) og fotos af etageejendom
me, efter alt at dømme i København. 2 Tak til Arne Morell Nielsen, leder af Post- og tele
grafmuseet i København, for en samtale om postale forhold. 3 Kort nr. 30 (udat., men fra
maj/juni 1908) og kort nr. 146 (5.5.1914). Nr. 30 omtaler et postkort, nr. 24, som »brev«, begge
kort er til Lauritz fra en ven til Søs. Nr. 146 er fra Lauritz til Elna: »Tak for Brevet eller Kortet
mente jeg«. 4 Kort nr. 121 (27.12. 1913) fra Lauritz til Elna: »Jeg har ringet til dig i Dag men
blev skuffet ved at høre at du var syg«. 5 Kort nr. 60 og 131 (begge 29.12. 1914) fra mor til
datter og til svigersøn. 6 Kort nr. 51 (31.5. 1910) fra broderen Johannes til Lauritz: ».. .Kan
du ikke købe 10 Stk. 5 Øres Prospektkort, og sende herud saa skal Du faa Penge paa Søndag...«
7 Kort nr. 107 (10.7. 1914) fra Lauritz til Elna: »...Hvad minder Kortet om?«. 8 Se ar
tiklen af Birgitte Seider, Ømme Postkort, Folk og Kultur 1984, s. 5-25. Artiklen handler om
postkortserier med fremskridende erotiske handlinger, sendt mellem et ungt par. 9 I Birgit
te Seiders artikel er gengivet et postkort fra ca. 1910, der viser koden for frimærkernes place
ring. Det har åbenbart været nødvendigt med vejledning. 10 Kort nr. 42 (13.3. 1910) fra en
ung pige til Lauritz. 11 Kort nr. 7 (3.11.1907) med prikker, kort nr. 46 (2.11.1908) med nav
net stavet bagfra, begge fra samme pige til Lauritz. 12 Se artiklen note 8.

Summary
Lauritz and Elna - and the others. The story told by a postcard
collection
The subject of this article is a collection of postcards from Arbejdermuseet in Copenhagen.
The majority of them - a total of about 100 - stem from the period 1905-14. They are addres
sed in part to a young man, Lauritz Olsen, and in part jointly to him and his fiancée, Elna Pe
tersen, who were later to become his wife. Living as they did in the working class areas of Co
penhagen, the written messages provide us with details of - among other subjects - sexual
morality or mores in the social circles outside the upper middle class in the Danish capital be
fore World War I.
Lauritz is the son of an umarried mother with three children. The census papers from the ca
pital reveal a substantial number of unwed mothers. Lauritz is enjoying female companion
ship from the age of 14 and one of his relationships - the one with Elna - eventually leads to
extramarital relations and the birth of a child. Their cohabitation is initiated when Elna is 17,
and the birth of their child takes place when she is 18-years-old. Lauritz is four years older.
Their relationship is apparently accepted by Lauritz’ mother but not by Elna’s parents, nor by
her brothers and sisters. Relatives and friends near her place of birth in southern Zealand,
however, do accept it.
Once their baby is born they decide to get married, an event that coincides with Lauritz
being drafted for military service. Others who are accepting of their relationship and illegiti
mate child is an unmarried women with whom they are staying, and another unmarried wo
man at whose house Elna apparently gives birth to their child. The article demonstrates how
much historical-ethnological knowledge can be deduced from very brief messages on post
cards, a popular means of communication among people who seldom wrote letters and almost
never memoirs. The article therefore urges that collections of postcards not be dispersed, sold
or subsequently filed according to their pictorial subject, as is often the case.
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Majbøge i Østhimmerland i dag
AfAnders Chr. N. Christensen

Da optegnerne i slutningen af forrige århundrede og i begyndelsen af dette
nedskrev de første beretninger om majbøgstraditioner, blev skikken regi
streret i hele det nordlige og østlige Himmerland samt tre steder i det nord
vestlige Himmerland.
I Østhimmerland gik de unge altid i stor forventning til pinselørdag. Det
var for dem en særlig aften og nat på året, hvor mange fandt deres udkårne
for livet. - Det gjaldt for hyrdedrengene om at få kreaturerne hjem så tidligt
som muligt. Den sidste blev kaldt »Natteravnen« og blev drillet med det af
de andre drenge. Den der pinsemorgen fik køerne sidst ud var »Pinsegris«.
Pigerne skyndte sig også med at få malkningen overstået, så ungdommen
kunne samles så tidligt som muligt pinseaften (1).
Majbøgen blev lavet af en eller flere granstammer, der blev samlet og
pyntet med løv og blomster. Men oprindelig var majbøgen et rigtigt træ (2),
temmelig sikkert et bøgetræ, pyntet med kranse. I løbet af forrige århun
drede udviklede den sig til mange forskellige udformninger: Fra majbøge
lavet af granstammer pyntet med løv, med eller uden tværstænger og med
eller uden kranse.
Løvet majbøgen blev pyntet med kaldtes »mej«, og det er sikkert derfra
majbøgen har fået sit navn og ikke fra måneden maj (1).
Når majbøgen var færdigpyntet, blev den rejst ved stor festlighed, og kar
lene fejrede det med øl og brændevin. Når majbøgen var rejst og der var
ryddet op på pladsen begyndte dansen i det fri til violin eller harmonikamu
sik. Det varede hele natten og fortsatte tit indendøre natten mellem første
og anden pinsedag. Majbøgen skulle vogtes, medens nogle af byens unge i
smug skulle forsøge om de kunne røve en af nabobyernes majbøge, og lykke
des det, var der stor jubel. For at få majbøgen tilbage måtte man give
brændevin, eller penge der kunne omsættes til brændevin eller mad.
Majbøgen blev stående til sankthans, hvor der brændtes tjæretønder
m. m. af. Her blev også alt det træet var pyntet med brændt. I nyere tid står
majbøgen kun otte dage.
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Korsformet majbøg, Glerup 1990. Snorene, der forbinder korsets top og
arme, er pyntet med løv. Foto: Anders Chr. N. Christensen. 1990.

Ride sommer i by
Traditionen at ride sommer i by er der ingen i Østhimmerland der kan
huske. Sidst fandt det sted i Skelund i 1879, når der ses bort fra enkelte for
søg på en genoplivning af skikken (3).
Ridningen foregik om søndagen, hvor alle karlene mødte ens pyntede i
hvide skjorter og med farvede bånd. I skaren var én særlig flot pyntet, der
var »Sommer«, majkongen, og én var »Vinter«, bajads (klovn) som også
blev kaldt »Askefis«. Han var lige så ilde klædt som »Sommer« var flot.
Ridningen foregik på den måde, at rytterne red i stor orden til alle gårde
ne, red op på linie foran stuehusbygningen og sang Maj visen, og modtog ga
ver i form af madvarer og penge til at holde fest for. Imedens skulle »Vin
ter« lave så mange løjer som muligt.
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Majvisen
»Den gamle majvise« eller »Den verdslige majvise« kendes kun fra Him
merland og er dér aldrig blevet fortrængt af »Den ny maj vise« eller »Den
kristelige maj vise«, som ikke er så ny endda. Det ældste kendte tryk af den
er fra 1646 (4), og den vandt især udbredelse på Sjælland, men også i Jyl
land. Men efterhånden som skikken med at »ride sommer i by« forsvandt,
havde »Den gamle majvise« ingen funktion længere. Den er kun bevaret af
enkeltpersoner, der kan brudstykker af visen i familietradition.

Nyere indsamling
I mange af de ældre optegnelser er majbøgstraditionen beskrevet som en
uddøende skik. Skikken er da også nu forsvundet i den nordligste del af Østhimmerland mod Limfjorden, men i den midterste del har den overlevet.
I 1982 gjorde jeg sammen med museumsleder Niels Jørgen Ostergaard
det første forsøg på at registrere majbøgens udbredelse i Østhimmerland. Vi
besøgte 15 byer, der havde majbøg. Den var dog stjålet i de tre af byerne.
11986 foretog jeg den første systematiske registrering, jeg var i 43 byer for
at fastlægge skikkens yderområder. På denne tur registrerede jeg 22 byer
med majbøg, hvoraf 4 blev stjålet i løbet af natten.
11990 registrerede jeg 20 byer med majbøge, hvoraf tre havde mistet de
res i løbet af natten. I Helium kom den dog tilbage i løbet af morgenen. - I
alt 29 byer har inden for de sidste årtier haft majbøg.
I dag er skikken afgrænset af Lindenborg Å mod nord, Rold Skov mod
vest, og de sydligste byer er Lille Arden, Astrup, Tisted, Glerup og Helberskov.

De forskellige festtyper
I Østhimmerland har de pinsefester, hvor der opsættes majbøg, udviklet sig
forskelligt. Der er store offentlige arrangementer, som i nogle tilfælde an
nonceres i aviserne og har karakter af folkefest, hvortil folk også kommer
fra de mindre byer. Ved disse fester er der altid offentligt bal. Majbøgen rej
ses mellem kl. 17 og kl. 22 og pyntningen samt rejsningen organiseres af
både unge og ældre.
Desuden er der mindre private arrangementer i små byer, hvor majbøgen
først bliver rejst om morgenen mellem kl. 4 og kl. 8, og hvor den indtil da
ligger skjult og klar et eller andet sted i nærheden af det sted, hvor festen
holdes. Disse arrangementer kan yderligere opdeles i to grupper: Den ene,
hvor det kun er den voksne ungdom der organiserer festen, laver majbøg og
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Majbøgen rejses ved
hjælp af kran i Blænstrup, 1990. Foto: An
ders Chr. N. Christen
sen.

fester natten igennem i en garage, et værksted eller lignende, imedens
majbøgen ligger i nærheden af det lokale, hvor festen foregår, så den er nem
at vogte. Den anden, hvor byen er så lille, at både unge og ældre må hjælpe
hinanden for at være nok om at pynte og rejse majbøgen. Der er så få til at
vogte majbøgen, at den må gemmes på et sikkert sted natten igennem indtil
pinsemorgen.

Folkefester
Generelt er der sket en vis udvikling i majbøgsfesterne i Østhimmerland,
fra at være små fester til at blive store folkefester. Til disse fester kommer
der folk fra byer, der aldrig har haft majbøgs-skik, samt folk fra mindre na
bobyer, der tidligere har haft traditionen. Efterhånden som de unge bliver
færre til at forsvare majbøgen, er de blevet trætte af det store arbejde, som
efter nogle få timers forløb resulterer i, at de får majbøgen taget.
Derfor er det, at ungdommen i Fræer er begyndt at tage til GI. Skørping
og holde pinsefest dér. De to byer har ellers tidligere kæmpet bravt mod hin
anden for at stjæle hinandens majbøg. 1 1982 havde de i Fræer haft majbøg,
men den blev også det år taget i løbet af aftenen (5). 1 1986 havde ungdom-
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men ikke sat maj bøg, men nogle børn havde selv lavet en lille maj bøg, på
kun 2-3 m. Børnene fortalte, at den voksne ungdom var taget til GI.
Skørping for at holde pinsefest (6).
Det samme har været tilfældet i flere af småbyerne: I Smidie blev majbø
gen altid taget af de unge fra de større omliggende byer, Bælum, Solbjerg og
Kongerslev. Det blev ungdommen træt af, så siden 1920rne har de ikke sat
majbøg i Smidie. I Askildstrup var man også for få til at forsvare majbøgen,
så traditionen ophørte omkring 1970. Det skyldes også, at der i de sidste år
var for meget slagsmål og ballade. Der var en der fik smadret ansigtet, og
brillerne blev slået ned i asfalten. De unge tager nu fra Askildstrup til
Blænstrup, hvor der afholdes teltbal (6).
Majbøgstraditionen har udviklet sig til at blive folkefester, f.eks. i GI.
Skørping, St. Brøndum, Blænstrup, Terndrup med flere: I GI. Skørping blev
der i 1986 lejet et stort dansetelt, hvor der ud på aftenen kom et orkester,
som spillede det meste af natten. Der var opstillet boder, hvor der kunne
købes pølser, is, øl og sodavand. Til denne fest kommer der også en hel del
folk fra de omliggende byer, der ikke har majbøgstradition, især fra
Skørping (stationsbyen) (6).
I St. Brøndum er det borgerforeningen, der står bag arrangementet. Det
blev i 1986 annonceret i Skørping Ugeblad:

MAJ BØG
i
St. Brøndum
LØRDAG DEN 17. MAJ

ca. kl, 17.30: Majstangen rejses på torvet.
Opvisning af folkedansere.
Kl. 20.00: Fest i forsamlingshuset
(Medbring madkurv)
Gratis adgang.
Borgerforeningen

I mange år har man i St. Brøndum kappedes med de andre byer om at rejse
den højeste majbøg, og man har da også haft den største i de senere år. Nu er
majbøgen så høj, at den må rejses ved hjælp af en kran. 1 1986 var bøgen 18
m fra jorden til toppen, og den var placeret i nogle nedgravede kloakrør (6).
I Blænstrup er majbøgen også blevet så stor, at den må rejses med
kran (7).
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I de byer, hvor der er en kro, er majbøgen oftest placeret i nærheden af
den, f.eks. i Bælum, hvor den står foran kroen. I Astrup står den på pladsen
i nærheden af kroen, så den er let at vogte, og hvor det er let at få forstærk
ning. I 1986 var der stadig unge mennesker på kroen kl. 6.30, og en af de
unge fortalte, at han havde været i gang i 24 timer, og at der havde været
omkring 100 mennesker til bal på kroen.

Festen i Rebild
Spillemandsmuseet i Rebild arrangerer også en traditionel østhimmerlandsk pinsefest. Her er det ikke Rebilds lokale befolkning der deltager,
men dansere og spillemandsinteresserede fra et meget stort område. Flere
kommer endog fra større byer som Ålborg, Århus og København. Det an
nonceres også i Skørping Ugeblad. Man starter kl. 15 med at tage i skoven
for at hente bøgegrene, hvorefter majbøgen pyntes. Der danses kl. 20 i det
fri om majbøgen, og derefter fortsættes ud på natten i museets sal (6).

De små byers fest
Der er en række mindre byer, hvor majbøgen først opsættes ud på morgen
stunden. Den bliver lavet om aftenen og så gemt et eller andet sted til om
morgenen. Der er to grunde hertil: Enten er man for få til at forsvare maj
bøgen, eller også tager de unge til bal i en af de omliggende større byer.
I Helium fortalte en dreng, at hvis der var majbøg i Torup, ville den først
være rejst om morgenen, da de var alt for få til at vogte den (5). I Helberskov bliver den også sat op kl. 4 om morgenen, efter man kommer hjem fra
bal. Der kniber det nu gevaldigt med den voksne ungdom (1986) (8). I dag
drives der kun tre gårde i byen. En meddeler, der var med til at sætte
majbøg op i 30rne og 40rne, fortalte at der ingen mangel var på unge i ældre
tid. Der var mere end 30 karle i byen og majbøgen blev sat op før det blev
mørkt (9). En af de unge i byen var meget i tvivl om der i 1986 ville blive
rejst en majbøg, fordi nogle af de unge var taget i sommerhus. Det ville så
være første gang i mands minde, med undtagelse af krigsårene, at der ikke
ville være rejst majbøg her (10). - Dog kunne det registreres, at der næste
morgen var rejst en majbøg på »bjerget« i Helberskov (6).
I dag er der en række byer, hvor ungdommen organiserer opsætningen
om morgenen, nemlig i Tisted, Helberskov, Solbjerg, Lille Brøndum med
flere. I Solbjerg blev majbøgen i 1986 rejst kl. 5 om morgenen og i Lille
Brøndum blev den i 1982 rejst kl. 8.30, her havde man gemt den under en
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lastvogn natten igennem. Men i 1986 må nabobyerne have fundet ud af,
hvor den var gemt, for der blev ingen majbøg rejst i Lille Brøndum. Der var
gravet et hul, men pinsemorgen kom der aldrig nogen majbøg deri (5) (6).
Endelig er der de steder, som er så små, at der er tale om gårdlag. Her er
der naturligvis ikke ungdom nok. Derfor er familierne nødt til at gå sam
men for at være nok til at lave majbøgen. Det har været tilfældet i Møldrup
og Rav. I Møldrup blev den i 1982 rejst kl. 6.20, men i 1986 og 1990 var der
ikke majbøg i nogen af de to byer (5) (6) (7).

Private fester
Herudover er der den festtype, hvor deltagerne spiser sammen og derefter
fester natten igennem i et værksted el. lign.; den er ikke så gammel. Man
havde i 1986 gjort det i Korup i de sidste fem år, men før den tid havde man
om aftenen gemt majbøgen, imedens man var til bal i en af de omliggende
byer. Tidligere var der bal mange steder, bl.a. i Terndrup, Skelund, Bælum
og Hadsund. I de ca. ti år, man har festet i et værksted, spist sammen og
danset til båndmusik, har man som en af deltagerne i Korup udtrykte det:
»Haft det skide skægt« (11). 1 1986 skulle man være ca. 50 til spisning, plus
dem der senere kom fra bal ud på natten.
I Glerup holdes festen på lignende måde i et lokale tæt på det sted, hvor
majbøgen ligger. Majbøgen sættes i Glerup op kl. 5 om morgenen, efter at
nogle unge har gået rundt i byen med trommer (6). I Korup rejses den
kl. 6.
Det er i øvrigt forholdsvis nyt i Glerup at dække op til spisning; førhen
drak man sammen og tog til bal ligesom i Korup (6).
Tendensen i de mindste byer er, at deltagerne i festen fra især at have
været mellem 14 og 25 år bliver ældre og ældre. Størstedelen er efterhånden
mere end 20 år, og nu deltager også gifte og ældre, hvilket var utænkeligt
tidligere. En anden ting er, at deltagerne ikke kun kommer fra de respektive
byer som f. eks. Korup og Glerup, for i så fald ville de også være alt for få til
at forsvare majbøgen. I Korup deltog der i 1986 folk fra Hobro, Brønders
lev, Brovst og Ålestrup, men også fra nabobyerne Skelund og Tisted. I Tisted har de også majbøgstraditionen, men ham der deltog derfra, havde
været karl i Korup og følte sig mere knyttet til de unge dér end til sin egen
fødeby.
Pinselørdag vender næsten alle unge med tilknytning til deres hjemby
hjem for at deltage i festen natten igennem. Den dag er for nogle lige så vig
tig som julen at komme hjem til. Til pinse kommer alle hjem for at møde
deres jævnaldrende venner; julen derimod er for familien (11).
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Forsvare og rane majbøg
Der gøres alt muligt for at forhindre, at andre skal stjæle byens majbøg. I
Helberskov har man fra gammel tid sat et kors i bunden af majbøgen, så den
var svær at ruske op. Skulle den tages, måtte den enten graves op eller saves
over (9). En ældre meddeler, der er født i Als, har i sin ungdom været med
til at save majbøgen over i Helberskov. Det lykkedes dog ikke at få den med
hjem til Als, for inden da havde helberskoverne fået så megen forstærkning,
at karlene fra Als måtte flygte ud af byen (12).
I Skørping har man et lignende kors i bunden af majbøgen, og det hul der
graves til den er også korsformet, med en diameter på ca. 3 meter. Hver
korsarm der bliver gravet er ca. en meter bred, og dybden er godt halvanden
meter (13).
For at forhindre, at den bliver stjålet, kan man sætte ståltråd, arme
ringsstål eller pigtråd om den nederste del af majbøgen. I Terndrup var
majbøgens nederste del omvundet med pigtråd i 1982 (5), og i 1986 var der i
Astrup sat armeringsstål i majbøgens nederste del. Det var gjort, fordi de
året før var udsat for at få majbøgen oversavet med en motorsav. En ret ny
måde der går lynhurtigt. Inden der kom folk til, var den savet ned og an
bragt på taget af en bil og kørt væk (7).
I St. Brøndum var man også udsat for at få majbøgen nedsavet. Det kom i
avisen, da man ikke i årevis havde været udsat for at få ødelagt eller stjålet
majbøgen i St. Brøndum. Majbøgen, der står midt i byen, er så stor at den
ville kunne forvolde ulykke på mennesker og huse ved nedsavning. I dette
tilfælde skete der dog ikke noget (14).
De unge i Korup fortalte, at det bliver mere og mere besværligt at tage en
maj bøg. Efterhånden er de så godt bevogtede, og mange steder er de blevet
så store, at de ikke er til at transportere. I stedet for atlage hele majbøgen
med tager de undertiden kun kranse og flag: »Det er ligesom for at bevise, at
vi har været og besøge dem, så når vi kommer hjem, binder vi deres kranse
neden under vores egne« (11). Det var derfor, der var dobbelte kranse på
Korups majbøg i 1982. Hvis de unge er så heldige at få fat i en majbøg, bli
ver den placeret ved siden af ens egen. Så heldig har man kun været én gang
i Korup inden for de sidste årtier. Da havde man fået fat i majbøgen fra Glerup, så der pinsemorgen stod to. Hvis man var så uheldig at miste sin
majbøg, måtte man hurtigst muligt prøve at få den bragt tilbage. Det har
Korups ungdom været nødt til fra Tisted, Veddum og Solbjerg. Kun ét år i
mands minde er majbøgen ikke blevet rejst i Korup. Imedens de unge var til
bal, og de troede majbøgen var gemt et forsvarligt sted, blev den fundet af
andre og savet i småstykker: »Lige til at putte i fyret« (11).
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Sammenstød og slagsmål ved majbøgen
Bliver majbøgen beskadiget, må den straks repareres. I Korup var de så
uheldige i 1985 at få majbøgen knækket, da nogen forsøgte at stjæle den,
men alligevel måtte opgive at transportere den. Derfor blev den lappet sam
men om morgenen (11).
I Solbjerg var majbøgen i 1982 blevet delvis ødelagt. Det må også være
sket ved at nogen har forsøgt at erobre den, så den er knækket og derefter
sammenlappet (5).
Det kan give voldsomme sammenstød, når man forsøger at røve en
majbøg i en af nabobyerne, eller når man må forsvare sin egen. Rygtet vil
vide, at der altid er øget beredskab af læger og sygeplejersker på Terndrup
sygehus pinsemorgen for at lappe ofrene efter nattens kampe om majbøge
ne. Det er dog kun rygter. I virkeligheden har der aldrig været flere på vagt
end normalt på det østhimmerlandske hospital. »Men vi har da af og til fået
festdeltagere ind, der havde fået nogle ordentlige øretæver,« smågriner sy
gehusets tidligere overlæge (15).
I Korup fortalte de unge i 1986, at de i de sidste 3-4 år ikke havde haft så
hårrejsende slagsmål, men for 10-15 år siden var det slemt. Det var så
slemt, at der i forbindelse med et slagsmål omkring majbøgen blev en mand
slået ihjel fra St. Brøndum (11). GI. Skørping majfest blev forsidestof på alle
landets aviser pinsedag 1989, nemlig da en af festdeltagerne hentede en rif
fel og skød på to af festdeltagerne. Ingen døde, men de to sårede var i livs
fare og blev bragt til Ålborg sygehus. Derfor blev der ikke i 1990 holdt nogen
stor fest i GI. Skørping (16).
St. Brøndum skal have en af de stolteste majbøgstraditioner i Øst
himmerland, og det skal være en af de værste byer at komme ind i. Kører
man ind i byen pinselørdag, skal man enten kende nogen eller hurtigst mu
ligt køre igennem byen.
Førhen var det altid folk fra St. Brøndum, der kom til Korup i lastbiler og
med spader (11). Det var også dem, der næsten hvert år erobrede majbøgen
ved Spillemandsmuseet i Rebild, som er et let offer, fordi gæsterne dér
sjældent er parat til at lægge sig i slagsmål. Derfor har majbøgen aldrig i mu
seets historie fået lov til at stå til pinsemorgen. Selv når den har været lavet
af metalrør der var gjort fast i beton, er den blevet brækket af og stjålet. Et
år var der én af spillemændene, der ved at forsvare majbøgen brækkede en
arm, og en ældre mand blev slået ned, da han blandede sig i slagsmålet (14).
De unge i Korup har været udsat for, at folk har sloges med kæppe og ligele
des slået på bilerne med dem.
Et år var der også en, der var uheldig at brække en arm, og en anden fik
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sin voldsomt i klemme i en bildør i Glerup, da de hurtigst muligt skulle
væk. Han nåede ikke at komme helt ind i bilen, før døren smækkede.
I Glerup var de unge fra Korup udsat for, da de havde fået majbøgen på
taget af en personbil, at to mand sprang op på taget af bilen og holdt fast
indtil de kom til Korup, en strækning på godt 4 km (11).
Korups unge fortalte, at de i de sidste 3-4 år ikke havde været udsat for
voldsomme slagsmål, men det kom de i løbet af pinsenat i 1986. Aalborg
Stiftstidende bragte denne notits, tirsdag d. 20. maj 1986:
»Slagsmål omkring majstang. Korup: Den gamle tradition med at rejse
majstangen i pinsen udviklede sig til et større slagsmål i Korup. Ifølge de
gamle skikke skal nabobyernes unge forsøge at stjæle majstangen. Det
forsøgte en gruppe unge fra Kongerslev også, men denne gang endte legen
med at blive alvor. En af de involverede mistede adskillige tænder i det
store slagsmål« (17).

Majbøgens form
Indtil for godt 25 år siden var der bevaret to ret forskellige majbøgstyper.
Den korsformede med en krans på hver arm, som kendes i dag, og én der
kun bestod af en mast uden kranse og tværstang. Den sidstnævnte type for
svandt i Helberskov omkring 1960, hvor der nu også er majbøg i kors
form (9). Men også i Als har man haft en majbøg, der ikke var korsfor
met (12).
Selv om majbøgen alle steder i Øst-Himmerland nu er korsformet, er der
alligevel stor forskel på de enkelte byers majbøg.
Som før nævnt varierer de i højde, fra 1,5 meter til 18 meter, fra små
maj bøge, som er lavet af børn, til de meget store, hvor der skal mange mand
til at rejse den, eller som den største i St. Brøndum, der er 18 meter og bliver
rejst med kran (6).
De fleste byer er meget tro over for deres majbøgs form og proportioner,
andre byer kappes om at få den så høj som muligt. Hvis en himmerlænding
fra en egn, hvor der er majbøgstradition, ser et billede af en majbøg, vil han
altid kunne genkende den, som er fra hans egen by. - F. eks. er man i Korup
meget tro over for proportionerne. Der bliver målene altid delt op i tredje
dele. Der skal være 2/3 fra jorden til korset, og 1/3 derfra til toppen. Hver af
korsets arme skal så også måle 1/3 af majbøgens højde. Det vil sige, hvis
majbøgen er 9 meter høj (i Korup er majbøgen 8-9 meter høj), skal der
være 6 meter fra jorden til korsets midte, 3 meter derfra til toppen og hver
arm skal være 3 meter: »Det er ikke noget man går med målebånd og måler.
Det er noget man siger: Nu sætter man den der, der er nogle perspektiver i
det. Det synes vi« (11).
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Majbøgens form og udbredelse i dag. □ Den korsformede majbøg. ▲ Korsfor
met, hvor korsets arme er forbundet med en snor, der er pyntet med løv, til
korsets top. o Korsformet, hvor korsets arme er forbundet med en snor, der
ikke er pyntet, til korsets top. (Reproduceret med tilladelse fra Kort- og Ma
trikelstyrelsen A213-91).

Det, der gør majbøgene forskellige, er om de pyntes med blomster eller ej,
om der er flag på og hvordan de er anbragt. På nogle er anvendt en snor, der
som regel er pyntet med løv, fra korsets arme til korsets top.
Af de 15 i 1982 registrerede majbøge var der omtrent lige så mange med
blomster som uden.
Men i 1986, hvor jeg registrerede 19 forskellige majbøge, var der kun an
vendt blomster på de 12 (5) (6).
I de fleste byer er der ingen kønsopdeling, når majbøgen laves, men i Gie-
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Den sidste pyntning af majbøgen i Glerup, 1986. Her er det kun pigerne, der
pynter med blomster. Bemærk konen yderst til venstre, som ikke kunne lade
være med at hjælpe til, var ellers kun tilskuer sammen med sin mand, men
havde tidligere deltaget i majbøgsfesten. Foto: Anders Chr. N. Christensen.
rup oplevede jeg, at det var pigernes opgave at lægge sidste hånd på den ved
at pynte den med blomster. Her trak alle mænd sig tilbage og pigerne alene
udførte det sidste, og det var også tilfældet i Korup i 1990 (18). - Det var i
øvrigt morsomt at se i Glerup, at der var en af tilskuerne, åbenbart en kone,
som tidligere havde været med, der ikke kunne lade være med at hjælpe de
unge piger. Der var dog cirka halvdelen af pigerne, der blev demonstrativt
siddende, da mændene sagde, at nu var det deres tur (6).
En lignende kønsopdeling eksisterer i GI. Skørping. Her er det ikke pyntningen med blomster, for det bruger man ikke der, men det er altid pigerne,
der står for at binde kransene (19). I Korup var det også pigerne der bandt
kransene. Åbenbart en gammel tradition der findes i de ældre optegnelser
og har overlevet i de nævnte byer (18).
Det er det mindste antal majbøge, der er pyntet med flag. 1 1982 var der
otte der ikke havde flag, og syv der havde. 1 1986 var der igen syv med flag,
og 12 uden. - De kan være lidt forskelligt anbragt. Oftest er der anbragt tre
flag, et på hver af korsets arme og et i toppen. Men der kan også være an
bragt to i korsets midte. Begge former findes kombineret i Korup. Der har
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man fortalt, at man har lånt (stjålet) flag fra andre byers majbøg. - Endelig
kan flagene også være anbragt midt på korsets arme og hænge ned derfra
som i Bælum (5) (6).
De fleste majbøge har en snor, der er pyntet med løv, fra korsets arme til
dets top. - Det havde i 1982 11 ud af 15, og i 1986 12 ud af 19 majbøge. - I
Siem har man dog en mellemform, hvor snoren ikke er pyntet. Sådan var
det i 1982 og 1986, men dog ikke i 1990. I Rebild havde man samme
majbøgstype i 1986 (5) (6).
Den mest enkle majbøg er den, der består af et kors med to kranse. 11982
var der fire og i 1986 fem af denne type. Det var især i de vestligste byer af
området i Østhimmerland, hvor der er majbøgstradition. Den enkleste af
alle havde ingen kranse. Det var tilfældet i Torup i 1982, og majbøgen i Hel
ium i 1986 havde heller ingen kranse. Den havde de dér lavet speciel ved at
sætte et juletræ i toppen (5) (6).
Løvet på majbøgene er bundet af almindeligt bøgeløv, dog kan dele af
maj bøgen enkelte steder være bundet af blodbøg. Det synes at være tradi
tion i Bælum (6).
Eftertiden vil ikke være i tvivl, hvis de ser et billede af maj bøgen fra Kon
gerslev i 1986 og 1990, da der på den var malet et skilt med byens navn samt
årstal (6) (7).

Afslutning
En af årsagerne til at skikken har overlevet i Østhimmerland kan være, at
mange af gårdene på trods af udskiftning stadig ligger inde i landsbyerne.
Egnen har heller aldrig været særligt påvirket af religiøse retninger som
f. eks. Indre Mission eller Grundtvigianismen. Kun i byerne Als og Helber
skov har der været en stærk afholdsbevægelse, men i dag har den ikke stor
betydning.
Selvom majbøgen har udviklet sig til en vis ensartethed i de forskellige
byer i Østhimmerland, er der alligevel plads til byernes egne variationer.
Hver by har sine stolte traditioner om, hvordan majbøgen skal se ud, men
alligevel sker der små forandringer hvert år. Landsbysamfundet har også i
de sidste 40 år ændret sig kolossalt, fra at størstedelen af ungdommen i
landsbyerne var beskæftiget ved landbruget, til i dag hvor det kun er ganske
få, der arbejder som fuldtids landmænd. Nu er de unge nødt til at rejse til de
større byer for at finde beskæftigelse. Denne udvikling er sket samtidig med
at festtraditionerne der knytter sig til majbøgen har ændret sig fra at være
lukkede fester udelukkende for landsbyernes unge til at være en fest, man
vender hjem til for at møde gamle venner. Eller man besøger venner i en by,
som har majbøgstradition. Endelig er der så de byer, hvor festerne har ud-
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Korsformet majbøg i
Siem 1982. Her er en
snor fra korsets top til
dets arme, som ikke
er pyntet med løv. I
snorenes ender hæn
ger kransene frit.
Foto: Hanne Søholt
Foged. 1982.

viklet sig til folkefester med langt over 100 deltagere, hvortil der kommer
deltagere fra omliggende byer.
For udenforstående kan det virke stærkt at opleve, høre eller læse om de
voldsomme slagsmål og drikkeriet, der hører skikken til. Men jeg er overbe
vist om, at var slagsmålene og drikkeriet der ikke, var der heller ingen
maj bøg. Det centrale ved festen er, at det er en vågenat, hvor det er vigtigt
sammen at være oppe til daggry for at forsvare sin egen majbøg og for at
forsøge at røve nabobyernes. Det er de elementer der har gjort, at traditio
nen har overlevet til i dag. Det har skabt sammenhold, der har givet fælles
oplevelser for livet.
Noter:
1 DFS 1906/43. Egne erindringer af lærerhustru Laura Vestergaard, Funder. Nedskrevet 1959.
Meddeleren var da 58 år. 2 E. T. Kristensen: Gamle folks fortællinger om det jyske almueliv.
Tillægsbind IV. (Århus 1900-02), 17. 3 DFS 1906/45 B III samt 1906/3: Poul Lorenzen,
1929-30. Eft. A. 67, 18. Erindring fra Skelund efter husmand Lars Nielsen Gade. Født 1851.
4 Nils Schiørring: Det 16. og 17. århundredes verdslige danske visesang. (Kbh. 1950), 98.
5 Egen dagbog. Opt. fra Østhimmerland 30/5 1982. 6 Egen dagbog. Opt. fra Østhimmer
land 14-15/5 1986. 7 Egen dagbog. Opt. fra Østhimmerland 2-3/6 1990. 8 Egen spørge
liste vedrørende maj bøg-skikken i Østhimmerland. Besvaret af Jørn Lybech, Helberskov, f.
1961. Opvokset samme sted. D. 17/5 1986. 9 DFS mgt. GD. 1986/37 gdm. Kristian Vedsted
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Olesen, Helberskov, f. samme sted 1921. 10 Samtale med Jørn Lybech, d. 17/5 1986 i Hel
berskov. 11 DFS mgt. GD. 1986/39. Jens Justesen, Hobro, f. 1952 (opvokset i Korup) og
Bjarne Buus Nielsen, Korup (født og opvokset samme sted). 12 DFS GD. mgt. 1986/38 Kri
sten Frederiksen, Als sogn, født samme sted 1905. 13 Foto og egne iagttagelser. 14 Med
delt af museumsleder Niels Jørn Ostergaard, Spillemandsmuseet, Rebild. 75 Aalborg Stifts
tidende, 2/6 1990: Dans og kamp om majstangen. Af: Grethe Mill. 16 Samtale med gdm.
Niels Bundgaard, GI. Skørping. Født og opvokset der, hvor han driver en gård. 17 Aalborg
Stiftstidende 26/5 1986: Slagsmål omkring majstang.
18 Foto 1990. 79 Samtale med
højskolelærer Arne Døssing, Bækkedalsvej, GI. Skørping.

Summary
The maypole tradition in East Himmerland today
In Himmerland - the region in northern Jutland between Limfjorden and Mariager fjord people are still upholding the tradition of raising a maypole, called »majbøg« by the locals. The
first syllable »maj« is an ancient Danish word for leaves. The second syllable »bøg« is the tree
from which the pole is made. This article is a survey of existing practices.
The maypole was normally raised on Saturday evening before Whitsun, although today in
some places it is not raised until the morning of Whitsun. The custom of raising a maypole has
not disappeared, although the area in which it is practised today is somewhat smaller than it
was 100 years ago. The maypole festivities may have become less elaborate but each village still
has its own proud version of the practice. Originally a celebration exclusively for village youth,
the festivities have now developed into open parties where everyone is welcome.
One of the main practices of Himmerland is the vigil over one’s own maypole the night be
fore Whitsun, while attempting at the same time to steal the neighbour’s maypole. It is con
sidered a great honour to have the neighbour’s maypole standing next to one’s own the follow
ing morning. Needless to say, this can only be achieved through considerable cunning; it may,
however, also lead to rowdy fights.
Although traditional practices in eastern Himmerland have changed in the course of time,
they are still dynamic and alive, having been adapted to the needs of the society in which they
are found.
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(1990), Turistårbogen 1990, Tåsinge Årbog, Unifol Årsberetning 1989 (1990), Vejle Amts
Årbog 1990, Vendsyssel Nu & Da, Vendsyssel Årbog 1990, Vestfynsk Hjemstavn 60 (1990),
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GODTMARK, JETTE: Blomsternes sprog.
Frederikssund. Thorsgaard 1990.46 s. ill.
HALD, KARIN: Klip et gækkebrev. Kø
benhavn. Bogfabrikken 1989. 46 s. alle
ill.
KILDEGAARD, BJARNE: Mode & Livsstil.
HVEM HVAD HVOR 1991 247-253. ill.
KOFOD, ELSE MARIE: Traditioner og vaner.
HVEM HVAD HVOR 1991 278-282. ill.
KROGH, JANNE OG LOTTE SCHRØDER: Li
vets store fester. Festmad, blomsterde
korationer, sangskjulere, servietfoldning,
takt og tone, indbydelser, bordkort m.m.
København. Nyt Nordisk Forlag 1990.114
s. ill.
RASMUSSEN, HOLGER: Hattens rette
brug. Hue, hat og hætte i kulturhistorien.
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s. ill.
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Frederikssund. Thorsgaard 1990.45 s. ill.

Fester og højtider:
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s. ill.
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seum. Juleudstillingen og dens historie. Et
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MÅNEDSSKRIFT 1990, nr. 11/12, 307-311.
ill. Litteraturliste.
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BØGH, CHARLOTTE: Da legetøjet blev sat
på hylden. Om børns leg og legetøj efter
2. verdenskrig. TRADISJON 20 (1990)
3-15. ill. Summary. Litteraturliste.
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Bogforlag 1989.112 s., alle ill.
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XIII. FOLKETRO
KRISTIANSEN, KRISTIAN: Mystikkens Dan
mark. København. Lademann 1990. 2
bind. ill.
Bind 1: 57 mærkelige og mystiske steder
øst for Storebælt. 1990.160 s.
Bind 2: 43 mærkelige og mystiske steder
vest for Storebælt. 159 s.
SØNDERGAARD GREGERSEN, TORBEN:
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København. Grafisk 1990. 63 s. ill.
ØSTERGÅRD, K. HØGSBRO: De hellige kilder. Ved Olga Pedersen. FRA RIBE AMT
25, nr. 1 (1990) 58-67. ill.

XIV. KLOGE FOLK, FOLKEMEDICIN,
FOLKELIG VIDENSKAB
GOUL ANDERSEN, JØRGEN: Overtro eller
nytænkning? Befolkningens brug af og
holdning til alternative behandlingsfor
mer. Udg. af Center for Kulturforskning.
Århus. Center for Kulturforskning v. Aar
hus Universitet 1990. 34 s. (Arbejdspapir;
62).

XV. FOLKEDIGTNING
GRADENWITZ, MICHAEL: Marcolfus og
Uglspil - to groteske folkeboger. FOLK
OG KULTUR 1990 5-20. Summary. Litte
raturliste.
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disk 1989. 64 s. ill.
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Forlag 1990. 72 s. ill.
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Viser og folkesang:
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Cay Dollerup, Department of English, Uni
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Unit for Experimental Studies in Reader
Response, 1985-. vol. 1-.
Paper 13: The preparations for charting
reader responses in the »Folktale-pro
ject«. Authors: Cay Dollerup, Iven Rewentlow, Carsten Rosenberg Hansen.
1989. 60 s.
HOLBEK, BENGT: The Language of Fairy
Tales. S. 40-62 i NORDIC FOLKLORE.
RECENT STUDIES. Ed. by Reimund Kvi
deland and Henning K. Sehmsdorf. Bloo
mington and Indianapolis. Indiana Univer
sity Press 1989. 258 s.
HØGH, CARSTEN: Trylleeventyr og alkymi.
- Folkeeventyrenes psykologiske funktion
i Middelalderen og i dag. NORD NYTT 42
(1990) 54-62. ill. Litteraturliste.
HØGH, CARSTEN: Fairytales and Alchemy.
The psychological Functions of Folktales
in the Middle Ages and Nowadays. ARV
46 (1990) 141-156. ill.

Sagn:
JENSEN, CHARLOTTE S. H.: Den barberede
hund. NORD NYTT 42 (1990) 9-16. ill.
KOFOD, ELSE MARIE: Dansk forord til tysk
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De små genrer:
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da 1990. 64 s. ill.
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Samlet og redigeret af Anne Kjær og Tor
ben Olsen. Roskilde. Skyggen 1990.64 s.
ALLE BØRNENE -. Udvalgt og suppleret af
Niels Søndergaard. Bagsværd. Frederik E
1990. 64 s. ill.
ENDNU BARSKERE. 147 rim fra danske sko
legårde. Skrevet af alle børnene. Høj
bjerg. Hovedland 1990. 64 s. ill.
MATHIESEN, ESKE K.: Groteske improvisa
tioner. FOLKEMINDER 1990, nr. 3, 9-11.
MATHIESEN, ESKE K.: Hvad snakker de
bornholmske dyr og fugle om? FOLKE
MINDER 1990, nr. 3, 5-9.
ORDSPROG I DANMARK. 4000 ordsprog
fra skrift og tale gennem 600 år. Udg. af
Iver Kjær og Bengt Holbek. 3. gennemsete oplag. København. Jørgen Paludan
1989. 333 s.
SIDSTE NYT FRA ALLE BØRNENE. Udvalgt
og suppleret af Niels Søndergaard.
Bagsværd. Frederik E 1990. 64 s. ill.

XVI. MUSIK OG DANS, SPILLEMÆND,
MUSIKINSTRUMENTER
ALKÆRSIG, METTE OG METTE RIEMER:
Spontansangen. En del af børnenes egen
kultur. Red. af Minna Ronnefeld. Egtved.
Edition Egtved 1989.116 s. ill. (Musikpæ
dagogik; 4).
BJERREGÅRD LAURIDSEN, EGON: Spille
mandsmusik og viser fra Randersegnen.
Randers. Randers kommune 1990.91 s. ill.
Noder.
CHRISTENSEN, ANDERS CHR.: Anna Juul
Christensen, Læsø 1910-1990. KØBEN-
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(1990) 4-9.
DAHL HANSEN, VAGN: Æ Tinusser.
DANSK FOLKEMUSIK 1, nr. 1 (1990), 6-10.
ill.
DAHL HANSEN, VAGN: Hans Tinus - 70 års
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KEMUSIK 1, nr. 1 (1990), 11-15. ill. Noder.
DAHL HANSEN, VAGN: Lidt om polskmelo
dier. DANSK FOLKEMUSIK 1, nr. 3 (1990),
29-34. ill. Noder.
DAHL HANSEN, VAGN: Trædballehus. Et
pladeprojekt. DANSK FOLKEMUSIK 1, nr.
4 (1990), 11-17 ill. Noder.
GROOT, STEFAN: Nogle minder om spille
manden Otto Trads. DANSK FOLKEMU
SIK 1, nr. 1 (1990), 20-32. ill. Noder.
HANSEN, KARL HERMAN: Fra en gårdsan
gers liv. KØBENHAVNS FOLKEMUSIK
HUS NYT 130 (1990) 3-7.
KAAS NIELSEN, ERIK: Sanglege på hitliste.
En undersøgelse over danske børns
sanglegs-repertoire 1969. TRADISJON 20
(1990) 15-23. Summary. Litteraturliste.
KNUDSEN, THORKILD: 6 indgange til balla
den. DANSK FOLKEMUSIK 1, nr. 2 (1990),
22-30. ill. Noder.
KOUDAL, HENRIK: Da musikken var et privi
legium. SIDEN SAXO 7, nr. 3 (1990) 2732. ill.
LIRUM LARUM. Et folkemusikmiljø i Roskil
de. Af Lisbeth Due Andersen, Lene Buch,
Steen Dahl Petersen og Lone Nielsen.
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DANSK FOLKEMUSIK 2, nr. 1 (1990), 3649. ill. Noder.
LOND, SØREN: Køge spillemandsforening et portræt af en 10-årig fødselar. DANSK
FOLKEMUSIK 1, nr. 4 (1990), 4-7, ill.
OTTOSEN, SVEN E.: Ole Rasmussen [spille
mand]. KØBENHAVNS FOLKEMUSIK
HUS NYT 124 (1990) 6-11.
POULSEN, PETER: Den gamle spillemand
kom i Guinness’ Rekordbog. Portræt af
fotografen i Galten: 95-årige Niels Jensen.
DANSK FOLKEMUSIK 2, nr. 1 (1991), 6-13.
ill. Noder.
SCHOMACKER, JUDY RYSLANDER: En
græsrodsspire fra halvfjerdserne - et
portræt af Københavns Folkemusikhus.
DANSK FOLKEMUSIK 1, nr. 3 (1990),
6-14. ill.
SCHOMACKER, JUDY RYSLANDER: Rundt
om Viggo Gade. DANSK FOLKEMUSIK 1,
nr. 3 (1990), 25-27. ill.
SMEDEGAARD, INGER: En dansk sang
legstradition. Beskrivelse af et indsam
lingsprojekt. FOLK OG KULTUR 1990 90109. ill. Summary.
TINUS, HANS: Beretning og melodier. Red.
af Lene Halskov Hansen. Køge. Filligutten
1989. 87 s. ill.
URUP, HENNING: Nodetryk som dansehi
storiske kildeskrifter - belyst ved eksem
pler fra dansearkivets samling. MEDDE
LELSER FRA DANSK DANSEHISTORISK
ARKIV 9 (1990) 14-36.

Anmeldelser

Vibeke Harsberg:
Træk af den sønderjyske industris
udvikling 1850-1864
Studier, udg. af Historisk Samfund for Søn
derjylland nr. 3. Aabenraa 1988.140 s. ISBN
87-7406-031-7. Pris for medlemmer: kr.
70,-, for ikke-medlemmer: kr. 92,-.
Vibeke Harsbergs mål er at »tilvejebringe en
oversigt over den sønderjyske industri i peri
oden 1850-1964 ... at finde frem til, hvilke
virksomheder, der fandtes, hvor de var pla
cerede, og hvor mange mennesker, de be
skæftigede«.
Perioden for undersøgelsen er tiden mel
lem de to slesvigske krige, hvor industriali
seringen var på et tidligt udviklingsstadium.
Industri defineres her som virksomheder
med 6 eller flere beskæftigede, mens krav til
arbejdsdeling, anvendelse af maskiner og
mekanisk drivkraft udelades fra definitionen
pga. kildematerialets manglende systema
tiske oplysninger herom.
Kildematerialet for undersøgelsen er ho
vedsageligt de årlige fabrikslister, som blev
udarbejdet af herredsfogederne: de ind
samlede oplysninger om antal beskæftige
de, produktionen, forbruget af råstoffer
samt om afsætningsforhold. Undersøgelsen
bygger på offentlige instansers materiale og
på industrihistoriske fremstillinger. Vibeke
Harsberg er selv opmærksom på, at mate
rialet derfor fremstår mindre levende og
med færre detaljer, end hvis hun også havde
anvendt privatarkiver m.v. Og dette må man
medgive hende efter læsningen.
I bogen behandler hun skibsbyggeri, tegl
værker, jernstøberier, tobaksindustri, teks
tilindustri samt øvrige industri. Indlednings
vis giver hun oversigter over den økonomi
ske udvikling 1813-64, den politiske bag
grund samt om toldforhold, næringslovgiv
ningen og samfærdslen. Bogen slutter med
et par korte kap. om kvindearbejde og

børnearbejde, den geografiske fordeling af
virksomhederne og en sammenfatning af
undersøgelsen.
Der har været generel vækst i perioden,
både målt i antal af virksomheder og i antal
af beskæftigede. Særligt i årene fra 1851-56
blev antallet af beskæftigede næsten for
doblet. Den økonomiske verdenskrise i 1857
forårsagede også et tilbageslag i Sønderjyl
land, men perioden har generelt været ken
detegnet af en positiv udvikling i industrien.
Hvad angår den geografiske fordeling af in
dustrigrenene, var skibsbyggeri og tegl
værksindustri koncentreret på østkysten og
tekstilindustrien med kniplenet på vestky
sten. Østkystens lette adgang til transport
ad søvejen har også medvirket til at nedbrin
ge omkostningerne for særligt de tunge va
rers vedkommende.
Med de årlige fabrikslister som sit væ
sentligste kildemateriale har Vibeke Hars
berg - med en række nødvendige kildekriti
ske forbehold - givet os et samlet og bety
deligt større og bedre funderet kendskab til
industrigrenenes generelle udvikling, place
ring, produktion og beskæftigelsesmønster
mellem 1850 og 1864. Men vi er ikke kom
met tættere på mennesker og miljøer, hver
ken på arbejderne eller fabrikanterne. Med
de manglende social- og kulturhistoriske
aspekter fremstår Vibeke Harsbergs under
søgelse ejendommeligt gammeldags.
Karsten Biering

Jens Henrik Koudal:
Sang og musik i Dansk Folkemindesamling
En indføring. 103 s., ill., noder, register. For
laget Folkeminder. København 1989. ISBN
87-87897-80-6. Pris for medlemmer af For
eningen Danmarks Folkeminder: kr. 40,hft., kr. 70,- indb. For ikke-medlemmer: kr.
80,- hft., kr. 100,- indb.
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Bogen er både en samlet indføring i Folke
mindesamlingens musikarkiv og en fremstil
ling af institutionens historie. Med sine be
skrivelser af de enkelte samlinger og oplys
ningerne om hjælpemidlerne til at finde ind i
stoffet har Jens Henrik Koudal givet folke
musikforskere og andre interesserede et
meget nyttigt redskab i hænde. Det er et
stort og systematisk arbejde, der for første
gang giver et samlet overblik over sang- og
musiksamlingerne, der omfatter manuskripter/optegnelser, fonografvalser, film, video,
lydbånd og grammofonplader.
Gennem årene er der indsamlet musikalsk
folkekultur fra mange forskellige miljøer i
Danmark, men mest fra fattigfolk og sam
fundets randgrupper som f. eks. herregårds
børster, klunsere og vagabonder.
Folkemindesamlingens musikarkiv omfat
ter også materiale fra en række europæiske
lande og fra kulturer uden for Europa. Jane
Mink Rossen har skrevet fortegnelsen Extra-European Music in the Danish Folklore
Archives (1989), mens de europæiske lande
er omfattet af Jens Henrik Koudals bog. Når
det gælder de lydoptagelser, som Folkemin
desamlingens medarbejdere selv har stået
for gennem årene, er det bemærkelsesvær
digt, at ingen har interesseret sig for tradi
tionel sang- og musikkultur i vores nærme
ste nabolande (eksempelvis Sverige, Tysk
land og de baltiske lande), mens bl.a. folke
musik fra Sardinien er rigt repræsenteret
med 77 lydbånd! Mange sådanne skævhe
der i indsamlingspolitikken gennem årene
kan man naturligvis ikke laste Jens Henrik
Koudal for. Derimod kan det godt vække no
gen forundring, at der intet sted i bogen er
en - blot ganske kortfattet - henvisning til
Sanghistorisk Arkivs store samlinger i År
hus, der bl.a. også omfatter traditionel fol
kesang, optaget på lydbånd af Karl Clausen
m.fl. Set ud fra et brugersynspunkt havde
dette været nyttigt - og samtidigt en ganske
klædelig erkendelse af, at der også findes
betydelige samlinger vedrørende folkesan
gen andre steder i landet.
Sang og musik i Dansk Folkemindesam
ling er et fint stykke håndværk, der afsluttes
med en omfattende bibliografi samt registre
over person- og stednavne og emnestikord.
Karsten Biering
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Kniplingskræmmer Jens Wulffs dagbog
1831-36
I uddrag ved Peter Kr. Iversen. Skrifter, ud
givne af Historisk Samfund for Sønderjyl
land, nr. 67. Aabenraa, 1988.188 s. ISBN 877406-037-6.

11953 udkom i den efterhånden meget lange
skriftserie, der udgives af Historisk Sam
fund for Sønderjylland, uddrag af kniplings
kræmmer Jens Wulffs dagbøger, tilrettelagt
og udvalgt af daværende landsarkivar Peter
Kr. Iversen. Wulff, der levede fra 1774 til
1858, var tidligt begyndt at føre journal over
de handler, han gjorde som omvandrende
kniplingskræmmer. Fra 1804 begyndte han
at føre en egentlig dagbog, og det er på bag
grund af de dagbøger, han da havde kend
skab til, P. Kr. Iversen i 1955 udgav et fyldigt
uddrag. Dagbøgerne fra de første mange år
var dog meget summariske og optegnelser
ne fra årene 1807-08 og 1831-36 manglede
helt. Udgaven bringer derfor kun nogle få
optegnelser fra 1813-14, mens forskellige
oplysninger i øvrigt er indarbejdet i den ind
ledende skildring af Jens Wulffs familie og
tidlige virksomhed. Først fra 1836 til Jens
Wulffs død 1858 bringes den sammenhæn
gende dagbogstekst, dog stadig med visse
udeladelser.
Siden da er dagbøgerne for de manglende
år dukket op, først de kortfattede fra 180708, langt senere de mere udførlige fra 183136, der udgør en samlet bog på knap 400 si
der. Det er denne sidste dagbog, der er
grundlaget for den nye udgave, der således
skildrer de 51/2 år forud for første udgaves
dagbøger. Udeladt er i begge bøger en del af
de notater om vejret, der normalt indleder
hver indførelse i dagbogen. Udeladt er også
en større del af notaterne om Wulffs han
delskorrespondance og om hans rejser i
Tyskland. De valgte uddrag koncentrerer sig
derved om de mange optegnelser om Vest
slesvig og notater af særlig sønderjysk in
teresse. Udeladelserne udgør næsten to
tredjedele af denne dagbogs samlede tekst
og det kan nok beklages, at udgiveren har
skønnet, at det har været nødvendigt med
en så kraftig beskæring. De, der ønsker at
gøre nøjere studier i områdets handelshi
storie og specielt i kniplingshandelen må
søge i de originale dagbøger.
Det hindrer dog ikke, at udgaven er over-

ordentlig spændende og oplysende. For
ikke at gengive hele indledningen fra de
første trykte uddrag fra 1955 har P. Kr. Iver
sen valgt den glimrende udvej at aftrykke i
sin helhed den selvbiografi, som Wulff udar
bejdede, da han i 1854 havde modtaget rid
derkorset. Hertil er så føjet nogle korte over
sigter over Jens Wulffs landbrug, hans fami
lie (der nødvendigvis gentager, koncentre
ret, første binds gennemgang) samt hans
dannelsesgrundlag og hans politiske og na
tionale syn. Derpå følger, på 150 sider, ud
dragene inden bogen slutter med noter og
registre - og her havde det måske været
nyttigt, hvis personregistret også havde
medtaget henvisninger til uddragene fra
1955.
Jens Wulff var købmand og landmand og
udviste i begge egenskaber en utrættelig
flid og rastløs energi. Han udvidede sit lille
landbrug ved køb og leje, han forbedrede
jorden, f.eks. ved at få kørt 540 læs sand på
et vandlidende areal (1831) og man følger i
dagbogen nøje årets skiftende arbejder i
marken. Som købmand koncentrerede han
sig om uld- og kniplingshandel - hans hustru
var fra kniplingsbyen Andreasberg i Harzen
- men købte og solgte i øvrigt alle de varer,
der var mulighed for, f.eks. stude, voks,
korn og meget mere. Et forsøg med en be
skeden handel med et parti kaffe faldt dog
mindre heldigt ud, da nogle købstadskøb
mænd meldte ham for overtrædelse af byer
nes handelsrettigheder (1835). Væsentligst
var dog uld- og kniplingshandelen, der kan
følges nøje år for år. Ulden blev opkøbt over
alt både i Sønderjylland og op gennem Midt
og Vestjylland og videresolgt sydpå. Af en
opgørelse for 1839 fremgår, at han havde
opkøbt 103.578 pund marskuld, 54.085
pund jysk uld, for 39.357 rdl. jysk bindtøj og
for 7.000 rdl. kniplinger. Den samlede købe
sum blev på godt 173.000 rdl., så det var
store beløb, det drejede sig om. Kniplinger
ne lavedes lokalt hos de mange kniplepiger,
men suppleredes med indkøb andre steder
fra og afsattes dels i Tyskland, dels på over
søiske markeder som St. Thomas og Mexi
co. Den omfattende kniplingshandel førte
ham vidt omkring og han færdedes hjemme
vant overalt i Nordtyskland. Selvom han i
1833 skrev, at han nu »i en række af 411/2 aar
har tumlet mig omkring i verden og vandret i
fremmede lande«, og derfor ville ophøre

med sine rejser og selvom han i 1835 over
lod kniplingshandelen til sin ældste søn, så
vedblev han uanfægtig med både rejser og
handel. Dagbogen giver et væld af oplysnin
ger om denne mangesidige virksomhed og
er således en rig kilde til studiet af en stor
kniplingskræmmers handel.
Jens Wulff omfattede sin familie med me
gen omsorg. Han noterede dens sygdom
me, børnenes udvikling og slægtninges død.
Han deltog i det lokale samfunds liv, i valge
ne til stænderforsamlingen, i menighedsrå
dets arbejde og i skolevæsenets udbygning.
Morsom er skildringen af en rejse til Køben
havn, han i 1834 foretog med to brødre og
hvor han flittig så museer, kirker og andre
seværdigheder i hele Nordsjælland.
Selvom det kun er uddrag af den om
fangsrige dagbog, der her foreligger trykt,
indeholder bogen ligesom sin forgænger en
rigdom af oplysninger. Den er fornøjelig
læsning i sig selv, men også en god kilde til
videre studier. Det er værdifuldt, at også det
nu fremkomne bind af Jens Wulffs dagbøger
er blevet publiceret, så der nu foreligger fyl
dige uddrag fra hele perioden 1831-1858.
Jørgen Slettebo

Jesu Barndomsbog fortalt for børn og
voksne af Eske K. Mathiesen
Foreningen Danmarks Folkeminder i samar
bejde med Guilanders Bogtrykkeri A/S,
Skjern, 1989. ISBN 87-87899-84-9. Pris: kr.
40,- (medlemmer kr. 20,-).
lørn Piø: Historien om julemanden
fortalt for børn og voksne
Foreningen Danmarks Folkeminder, 1989,
ill. ISBN 87-87897-94-6. Pris: kr. 140,- (med
lemmer kr. 70,-).
lørn Piø: Bogen om julen. Historien om
julen og dens traditioner
Sesam, 1990, ill. ISBN 87-7258-570-6. Kr.
228,-.

Julens kulturhistorie er kompliceret og om
fattende. Den strækker sig fra den heden
ske tid og til vor tids kommercielle jul - fra
Jesusbarnet og fra den katolske helgen
Sankt Nikolaus til vor tids joviale julemand.
Spørger man i dag børn og voksne om,
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hvorfor vi fejrer jul, er svaret: på grund af
Jesu fødsel - alle kender Juleevangeliet.
Mindre kendt er i dag folkebogen Jesu
Barndomsbog, der for første gang blev trykt
på dansk af Gotfred af Ghemen i 1508. Siden
har den været trykt utallige gange og regnes
for en af vore ypperligste folkeboger. Eske
K. Mathiesen har i et efterskrift gjort rede
for bogens historie og skriver bl.a.: »Barndomsbogen er noget særligt, fordi den lille
Gud, der så ihærdigt bestræber sig på at
være menneske, dog ikke kan skjule, at han
er Gud«.
I Eske K. Mathiesens gengivelse, der for
trinsvis bygger på udgaven fra 1508, kan bo
gen læses af børn som en spændende hi
storie.
Gamle evangeliske legender har været til
rådighed for den ukendte danske forfatter,
der har haft sans både for poesi, humor og
eventyr. Ustandselig kommer man til at
tænke på gamle folkeeventyr. »Der var en
gang« - således begynder legenden, og
man hører om Joakim og Anna, der ikke kan
få børn, hvad de så inderligt ønsker. Det er
ikke en fe, der hjælper dem, men Helligån
den og en engel, sendt af Gud. Anna føder
en datter og kalder hende Maria. Hun var
den skønneste pige i verden. »Hendes an
sigt lyste som nyfalden sne, Guds nåde skin
nede over hende«.
Da Maria skal giftes, kommer der 3000
bejlere, som hver får udleveret en stav. Fra
en af stavene vil der flyve en due op, og sta
vens ejermand skal ægte Maria. Alle får en
stav, men først til allersidst, da en gammel
mand, Josef, får sin, flyver der en due op.
Et under er jomfrufødslen, og Josef har
svært ved at tro, at Helligånden har gjort
Maria med barn - en engel må til sidst over
bevise ham! Der fortælles nu om rejsen til
Bethlehem, Jesu fødsel, de hellige tre kon
ger og den onde Herodes.
Flugten til Ægypten er også en eventyrlig
beretning med farefulde oplevelser, som det
lille Jesusbarn dog let overvinder. Ud af en
hule kommer f. eks. en mægtig drage. »Dens
ånde stod ud af halsen og næseborene som
heftigt brændende flammer, dens øjne ul
mede og glødede og skød frygtelige lyn. Og
hver stump af dens krop var dækket af
knivskarpe takker«. Da Jesus kommer den i
møde, lægger den sig lydigt, hvorefter rej
sen kan fortsætte.
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Maria og Josef tilbringer syv år i Ægypten.
Jesus er et lydigt barn, der altid gør, som
hans mor siger. De andre børn kan lide at
lege med ham og kalder ham deres konge.
Efter Herodes’ død drager familien hjem
til Nazareth. Her får Jesus mange legekam
merater og kommer i skole - med den be
grundelse, at han laver så mange narrestre
ger, som f.eks. i historien om lerfuglene. En
vred mand bebrejder de »satans børn« og
især Jesus, at de laver lerfugle og ikke hol
der sabbatten hellig. Jesus bliver vred, og
gør fuglene levende, så de kvidrende flyver
bort. Han vækker også døde til live og gør
mange både små og store mirakler. I skolen
bliver læreren forvirret og siger: »Hvem er
du egentlig? Er du en gud eller er du en
djævel? Du gør mig til grin«.
Flere og flere begynder efterhånden at
bære nag til Jesus og pønser på at slå ham
ihjel.
Da Jesus er 12 år, rejser han med Maria og
Josef til påskehøjtiden i Jerusalem. Han dis
kuterer her med de skriftkloge, som taler om
Guds søn, der skal komme som et menne
ske og forkynde al visdom.
Josef spørger Jesus, om han ved, hvor det
menneske er, som er Guds søn og som ejer
al visdom. »Nu spørger du dumt«, svarer Je
sus. Først langsomt går det op for Josef,
hvem hans søn er.
Det er barndomstiden, der er det centrale
i bogen. Jesus vokser op og bliver en smuk
mand; men kun i få linjer antydes hans sene
re lidelsesfulde skæbne.
At denne bog har overlevet i århundreder,
er ikke noget under, selv om den var forbudt
de første to hundrede år efter reformatio
nen. En direkte børnebog har Jesu Barn
domsbog vel aldrig været; men både for
børn og voksne er det en forunderlig ople
velse at læse den.
Ved juletid hører børn om Jesus; men de be
skæftiger sig langt mere med julemanden.
lørn Piø har fortalt »Historien om juleman
den« for børn og voksne. Han begynder med
festen for Jesu fødsel, som man de første tre
hundrede år fejrede den 6. januar, indtil pa
ven besluttede at flytte festen til den 25. de
cember. Biskop Nikolaus fra Tyrkiet var en af
dem, der holdt Kristmesse natten mellem
den 24. og 25. december. Han blev efter sin
død ophøjet til helgen og kom til at spille en

stor rolle for julen og festen for Jesu fødsel.
Hans mindedag er den 6. december.
Den hellige Nikolaus er Ruslands skyts
helgen, søens folks og børnenes, og der
fortælles mange historier om hans mirakler.
Som børnenes skytshelgen optræder han
som frelser og gavegiver. I de nordfranske
klosterskoler fortalte munkene f. eks. en rig
tig gyserhistorie om, hvordan Nikolaus frel
ste 3 skolebørn, som efter en udflugt ikke
kunne nå hjem og derfor søgte tilflugt hos
en slagter. Men slagteren slog dem ihjel og
saltede ligene ned i en tønde. Kort efter kom
Nikolaus. Han anede straks uråd, da man
serverede noget mærkeligt kød for ham.
Han forlangte at se, hvor slagteren gemte
dette kød. Da han så tønden, bad han inder
ligt til Gud, og i samme øjeblik rejste de tre
drenge sig op - de troede, de havde drømt
det hele.
Sankt Nikolaus optræder den 6. decem
ber i rollen som børnenes gavegiver. Han
lægger sine gaver om natten og er forsvun
det, før børnene vågner. I forvejen har de sat
en sko eller et skib frem.
Hermed er oprindelsen til julemanden ty
delig. Han får forskellige navne som Santa
Claus, Sinterklaas, Father Christmas, Der
Weihnachtsmann m.fl.
I Danmark finder vi ham afbildet for børn
første gang under navnet »Den store Ba
stian«, der er en tysk børnebilledbog fra
1844. (Dansk overs. 1847). Bastian har ikke
meget med den rare julemand at gøre, men
på tysk hedder denne skræmmefigur »Der
grosse Nikolas«. Nikolaus kunne bruges
som bussemand, fordi han foruden gaverne
medbragte et ris og straffede de uartige
børn eller tog dem med i sin tomme sæk.
Somme tider havde han en følgesvend, en
rigtig djævel, til at hjælpe sig. Det er ikke Ba
stian, som i billedbogen giver børnene ga
ver, men derimod en engel - som vist på ti
telbladet. I Danmark kendte børn ikke meget
til Sankt Nikolaus, derfor fandt man på nav
net Bastian.
I USA forvandles Sankt Nikolaus i begyn
delsen af 1800-tallet til den julemand, der
dyrkes mest i dag. En professor og forfatter,
Clement C. Moore, skrev i 1822 digtet »A Vi
sit from St. Nicholas«, og det blev hurtigt po
pulært. Han skrev det til sine egne børn, og
grundlaget var de hollandske juleskikke,
som hans kone havde kendt; men han digte

de meget mere til, for han havde selv set Ni
cholas julenat. Han fortæller, at St. Nick
kommer ned gennem skorstenen med gaver
til børnene, der har hængt deres strømper
frem ved kaminen. Han er en lillebitte mand,
der kommer kørende fra himmelrummet i en
slæde, trukket af otte navngivne rensdyr.
Moore beskriver den lille rødmossede og
vennesæle gavebringer så levende, at illu
strationer til digtet og af denne julemand
hurtigt begyndte at dukke op. På julekort og
i julehæfter kom disse billeder til Europa og
blev fra 1880’erne den store inspirationskil
de for julemanden fremover.
I Peters Jul, en dansk billedbogsklassiker
af brødrene Krohn, blev julen beskrevet på
en anden måde, og her findes også en slags
julemand, der kaldes »Den gamle Julefar«;
men han kommer ikke med gaver. På omsla
get til 1. udg. fra 1866 er han kopieret efter et
tysk billedark, hvor han kaldes Herr Winter.
Han vandrer rundt i gaderne med store ka
nestøvler på og bærer et juletræ eller en
grangren under armen. Hos os bringer han
juleglæde til de familier, hvor der er artige
børn. Inspirationen kom i første omgang til
Danmark fra Tyskland.
Hos Louis Moe finder vi derimod en jule
mand, der er inspireret af den amerikanske
Santa Claus; men Moes Julemandens Bog
kom også først i 1899. Julemanden bor her
højt mod nord, hvor han sidder og laver le
getøj til børn. Både en engel og en nisse
hjælper ham med at bringe gaverne ud.
Først kører de i hundeslæde, senere afløses
hundene af et rensdyr.
Gaverne er efterhånden blevet det vigtig
ste ved julen, og der findes mange gavebringere. Foruden julemanden, kan julenissen,
en engel (Jesusbarnet) eller en julebuk kom
me med dem. Spanske børn får gaver af de
hellige tre konger, og de får dem først den 6.
januar - samme dag kan italienske børn få
gaver af julekvinden La Befana. De fleste
børn får dog nu gaver juleaften eller julemor
gen.
I lørn Piøs bog er der henvisninger til
børnebøger, og der er mange spændende il
lustrationer. På et af dem viser prof. Tribini
lørn Piø sit julemandskostume. Siden
1920’erne har man nemlig kunnet leje en
sådan lyslevende julemand - fra omkring
1910 har det dog været mere almindeligt, at
en far eller en onkel tog nissetøjet på og
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kom med gavesaekken. Festlig er også bo
gens for- og bagside, der viser en julemand
som sprællemand, efter et billedark trykt af
Gustav Kühn i München ca. 1860. Det er lige
til at klippe ud!
Det er julemanden med gavesækken, der
har børns interesse. Den hellige Sankt Niko
laus siger ikke danske børn ret meget; men
en glimrende oversigt over julemandens
mærkelige og spændende historie får de i
denne lille bog.
Mærkeligt og inkonsekvent er de mange
delestreger i flere lange ord (jule-mand,
kind-skæg, vel-gører m.fl.). Nogen større
lettelse kan det næppe være for de børn,
der går i gang med at læse denne bog.
Bogen om julen af lørn Piø er et værdifuldt
værk, der med rette bærer titlen. Her kan
man hurtigt orientere sig om julens historie,
de forskellige juleskikke og deres vandring
fra land til land. Bogen er en udvidet og revi
deret udgave af Julens Hvem-Hvad-Hvor,
der kom på Politikens Forlag i 1977. De man
ge billeder, hvoraf nogle er i farvetryk, gør
bogen til en nydelse at blade i.
Afsnittet »Julen gennem tiderne« giver et
væld af interessante oplysninger, hvor man
når viden om og kommer langt tilbage i ti
den. Er det nordboerne, der har fundet på
julen? Ordet jul er rent hedensk og betyder
»festerne«, dvs. offerfesterne for Odin, der
var julens gud. Man drak mjød af drabelige
drikkehorn »til år og fred«.
Størstedelen af bogen kaldes »Julens tra
ditioner fra A-0«. Her er 26 alfabetisk ord
nede artikler, der strækker sig fra Advent til
øldrikning, en af de skikke, der har holdt sig
indtil vore dage. Artiklerne er grundige og
beskriver både gamle og nye juleskikke
m.m. Overraskende er det, at man f.eks.
kan slå op på »Hvid jul« og se, at vi siden
1947 kun har haft hvid jul tre gange. Alligevel
er julen på julekort og andre julebilleder et
sceneri i hvidt. Under afsnittet »Højt fra
træets grønne top«, der er skrevet af Peter
Faber i 1847, får vi en helt ny redegørelse for
denne vor kæreste julesang, der blev lavet
til en privat juleaften hos Peter Fabers ældre
bror. Også Spøgelser kan man slå op på.
Spøgelseshistorier hørte tidligere julen til. I
julestuerne tog man fat på spøgeriet, når
man var træt af at lege de mange forskellige
julelege. På skrømt forsøgte man at for
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skrække hinanden. Også Den evige Jøde, Je
rusalems skomager, skulle man vogte sig
for, fordi forbandelse fulgte på alt, hvad han
hvilte sig på julenat.
Disse eksempler viser, hvor vidt denne
bog spænder.
Det sidste afsnit »Jul i Europa« giver op
lysninger om traditioner i forskellige euro
pæiske lande - og i Armenien, hvor man for
øvrigt stadig fejrer jul som i oldkirkens tid.
Et meget fyldigt emneregister gør bogen
til en håndbog, hvor kun få ting savnes. Alle
julens gøremål og julesager er med, julema
den ikke at forglemme. Omfattende studier
er gået forud for dette værk. Personligt sav
nede jeg lidt om juleklokken, der i mit hjem
betød meget. Den blev hængt op mellem to
stuer, pyntet med kristtjørn og gran, og så
kunne man selv ringe julen ind, hver gang
man passerede den. Men hver familie har jo
sine egne traditioner. Ustandselig kommer
man til at tænke på sin egen barndoms jul.
»Bogen om julen« må være af betydning
for alle, lørn Piø skriver, at i næsten 10 pro
cent af hele vort liv er vi optaget af den. »Bli
ver vi 80, vil det sige, at vi sammenlagt er
beskæftiget med julen i 8 hele år. (Juleperio
den er beregnet fra 1. december til 5. ja
nuar)«. Vi ved godt, at vi udnyttes i denne
periode; men vi holder alligevel af denne lys
fest midt i den mørke vinter, koste hvad det
vil.
Vibeke Stybe

Niels Frederiksen:
Sønderho. En skipperby ved Vadehavet
Esbjerg, Fiskerimuseets Forlag, 1989. 168
s., ill. ISBN 87-87453-35-5. Kr. 298,-.
»Styrmanden, P. L. Frederiksen af Sønder
ho, har efterladt sig enke med 3 børn, hvoraf
det mindste kun er 15 måneder. Disse befin
der sig nu i den yderste armod og kan kun
påregne en årlig understøttelse af ca. 84 Kr.
fra Sønderho Enkekasse«.
Således lød det i et »Opråb«, trykt i Es
bjerg Avis i oktober 1899. 85 kr. var heller
ikke mange penge i 1899. Styrmand Frede
riksen var en ud af 10 besætningsmedlem
mer, der alle omkom, da 3-mastskonnerten
Eliza totalforliste ud for Skotlands kyst nat
ten mellem den 1. og 2. oktober 1899. Eliza,
bygget i Stockton i 1861, var et 456 tons

jernbarkskib. I 1888 blev det overtaget af
Sønderho-rederen J. M. Knudsen, der i mid
ten af 90’erne afhændede det til sin søn,
som boede i Esbjerg. Siden 1894 havde ski
bet ikke givet overskud og udbytte til ak
tionærerne. I 1890’erne sejlede skibet først
med træ fra Østersøområdet til Esbjerg,
men i sit sidste år blev det anvendt til kul
transport fra Skotland.
Det lille avisopråb og dets baggrund, der
mundede ud i en opfordring til at hjælpe de
efterladte i Sønderho, rummer en række
tidstypiske træk om Sønderho og byens pla
cering i det omgivende samfund. Tiderne
var dårlige for Sønderho. Befolkningstallet
faldt som følge af stigende afvandring, for
hovederhvervet, sejlskibsfarten, var ved at
blive udkonkurreret af dampskibe. Esbjerg
blev målet for mange af de fraflyttede, og en
række af de funktioner, der tidligere var va
retaget fra Fanø, flyttede med. Det gamle
erhverv var såvel farefuldt som opslidende.
Fra 1850 til 1900 døde 178 som følge af de
res erhverv. I det værste 5-år 1876-80 mi
stede 32 livet. I en by, hvis befolkning toppe
de omkring 1850 med ca. 830 indbyggere.
Enkernes kår var stærkt afhængige af man
dens position. En styrmandsenke kunne
være nødt til at gå ud som daglejerske.
Enker og ugifte udgjorde i 1911 mere end
2/3 af alle kvinder over 20 år. Over halvdelen
var landbrugersker og tjenestefolk. Nogle af
de yngre havde en uddannelse i de traditio
nelle kvindefag, som de kunne ernære sig
ved. De ældre måtte leve af aldersrente, pri
vat understøttelse og biindtægter, hvis de
ikke havde formue. Men stoltheden var stor.
Kommunens udgifter til alderdomsunder
støttelse ville være vokset til det dobbelte,
hvis alle de ældre havde modtaget den
hjælp, de efter loven var berettiget til.
Sønderhobogen giver et levende og vari
eret skildring af livsvilkårene i skipperbyen i
1880’erne. Men fremstillingen er ikke be
grænset til dette 10-år. En del af bogens ka
pitler trækker linierne op fra 1700-tallet, og
de fleste kapitler skitserer udviklingen frem
til omkring 1. verdenskrig. Bogen er således
i højere grad en »historiebog» end de to for
udgående bøger, der er udgået fra Vadehavsprojektet, om Manø og Rømø. I disse
blev ø-samfundene skildret helt op til vor tid.
Et enkelt træk peger dog også i Sønderho
bogen videre mod et nyt erhverv: turismen.

Mange af de fremmede fandt fanødragten
så malerisk, at opmærksomheden omkring
den, i forbindelse med det kvalitetstegn, det
fra gammel tid rummede at bære den, nok
var med til at forlænge dragtens anvendelse
i forhold til andre danske egnsdragter.
Et karakteristisk træk ved skippersamfun
det var arbejdsfordelingen. Og to forskellige
sæt regler for opførsel og adfærd. Fra marts
til november var den mandlige besætning
underkastet den orden, der herskede på
deres skibe, mens kvinder, børn og de gam
le året igennem var under det lille samfunds
sociale kontrol. Mændenes tilstedeværelse
i byen satte sig meget konkrete spor i
børnenes fødselstidspunkter. En graf over
fødselsrytmen 1885-89 afslører, at mens
fødsler i Danmark er nogenlunde jævnt for
delt over hele året med 8-9% i hver måned,
er det et betydeligt udsving i Sønderhobørnenes tilsynekomst. 18% af børnene
blev født i oktober, og lavpunktet falder i fe
bruar med 6%.
Kvinderne var omtrent eneansvarlige for
det sparsomme landbrug. I landbrugets
højsæson kunne det være nødvendigt at
hente arbejdskraft fra fastlandet, da
mændene sjældent var hjemme på dette
tidspunkt. Næsten alle familier havde et
hus, hver med stald i den ene ende til et par
køer, nogle får og markredskaber. Sammen
med nogle jordlodder i klitlavningerne ud
gjorde de husholdningernes grundforsyninger. I forhold til byer af tilsvarende størrelse,
var det forbløffende, at Sønderho omkring
1850 kun havde en købmand. En del af for
klaringen var, at skipperne selv tog varer
hjem fra udlandet. Foruden naturalier hjem
førtes også stof, klædningsstykker, hus
geråd, nips og f.eks. i gode tider ure.
Havet, og ikke landbruget, var imidlertid
afgørende for Fanø og dermed Sønderhos
erhvervsgrundlag. Før 1741 ernærede den
fåtallige befolkning sig ved fiskeri. Men det
te år blev Ribes handelsmonopol ophævet,
hvilket forøgede indkomstmulighederne.
Der opstod en småskibsfart, der dels vare
tog forbindelsen mellem fastlandet og øer
ne, dels skibsfart til Nord- og Østersøen, der
rigtigt kom i gang efter Ejderkanalens
åbning 1784. En stor del af denne skibsfart
foregik med skibe, bygget på Fanø. Mellem
1741 og 1895 blev der bygget 1000. Hvor
mange af disse, der kom fra Sønderho lader
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sig ikke udrede, men indtil 1850 kom de fle
ste fra Sønderho, og de sidste skibe herfra
blev søsat i 1877.
Skibsfarten og skibsbyggeri bragte vel
stand til øen, der havde 100 gode år, med
befolkningsudvidelse og stigende materiel
velstand. I slutningen af 1800-tallet var fe
sten forbi. Skibe med større tonnage og
dampskibenes højere gennemsnitshastig
hed, færre liggedage og færre strandinger
slog i det lange løb sejlskibene ud. Hvordan
kampen mellem sejl og damp foregik i prak
sis fortæller en øjenvidneskildring fra 1906.
Barken Martha var på vej fra Barbados til
Stettin. »Turen over Atlanten og gennem
Den engelske Kanal gik rent programmæs
sigt uden nævneværdige afvekslinger, og
stadig med god medvind. Efter nogle timers
forløb i Nordsøen, hvor vi stadig lænsedefor
en god frisk vind, fik vi forude øje på noget,
der lignede et skib, som vi halede ind på, og
vi opdagede ret hurtigt, at det var en dam
per.
Stor var vor glæde og ikke mindre vor
stolthed, da vi opdagede, at det var rutebå
den I. C. La Cour fra Esbjerg, hvor ombord vi
kendte adskillige, bl.a. Capt. Warre. Da vi
så, hvem vi havde med at gøre, kan det nok
være, at hvert eneste sejl blev sat til, nu
skulle vi vise dem, hvad et Fanøskib kunne
præstere, og i løbet af et par timer var vi
oppe langs siden af ham og gik ham nærme
re end man normalt gør, men vi ønskede, at
de rigtig skulle se os og vi dem.
Da vi var tværs på og nærmest, fik vi en
ganske lille samtale, hvor vi bad dem hilse
hjemme og ønskede hinanden fortsat god
rejse, men det skal siges, at vi var lidt skade
fro og kunne ikke dy os for at tage vores
svære slæbetrosse op og hænge den ud
over agterenden, idet vi råbte til dem, at de
kunne komme på slæb ...« Historien ender
mindre heldigt. Da skibet runder Skagen, er
medvinden slut. Turen til Helsingør tog 3
uger, næsten lige så lang tid som turen over
Atlanten.
Gode tider veksler med dårlige i slutnin
gen af 1800-tallet. I kortvarige perioder fin
der skibsfarten nogle overlevelsesnicher,
f.eks. sejlads til de tyske kolonier i Fjern
østen, hvor et dansk flag virkede mere di
skret end et tysk. Men det var kun en stak
ket frist, i det lange løb fik sejlskibsrederne
underskud, og dampskibsrederne overskud.
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Nogle få sejlskibe, der holdt ud til 1. ver
denskrig, fik på få år tjent de forudgående
mange års underskud ind.
På Fanø foregik der en livlig debat om
kring århundredeskiftet om fremtiden. Den
faldende velstand og afvandringen var tyde
lig for enhver. Der kom forslag om at for
bedre landbruget, at gå tilbage til fiskeriet,
at få færgeforbindelse, at hægte sig på Es
bjergs succes, at etablere dampskibssel
skab, at erstatte sejlere med dampere og at
blive ved det gamle. De sidste talsmænd
vandt. Og som der står i bogen: »Selvom det
var de udenøs investorer, der bar de største
økonomiske tab, så var det intet at regne for
de tab i menneskeliv, den forlængede sejl
skibsepoke medførte«.
Bogen har et smukt layout, og den er me
get velillustreret med fotos, tegninger, gra
fer og tabeller. Hertil kommer udførlige no
ter, litteraturliste og et engelsk resume. De
enkelte kapitler er afvekslende, idet de byg
ger på hver sin forskertradition, noget af
hængigt af kapitlets tema. Fremstillingen er
levendegjort med erindringsuddrag og
grundige skildringer af påklædning, sæd,
skik og levevilkår. Enkelte grafer i de mere
økonomiske er det lidt vanskeligt at forstå,
da forklaring og overskrift ikke er helt fyl
destgørende.
Bogen skildrer en kultur og dens under
gang - og det virker næsten ironisk, at af
slutningen er helliget den aldrende maler
Exner, der i en alder af 83 år, og efter 32
somre på øen, nu har besluttet at stoppe
sine sommerophold der i 1909. Han kan
»ikke mere få nogen pige, som vil stå model,
ingen af dem under 30 år bærer længer den
gamle dragt. Det er blevet så moderne og så
grimt altsammen. Jeg tror, det er Esbjerg,
som har ødelagt øen ...«
Helle Askgaard
Historikergruppen Fempas:
Det arbejdende folks kulturhistorie,
Bind 3
København, Fremad, 1990. 415 s., ill. ISBN
87-557-1599-0. Kr. 225,-.

Jeg sluttede min anmeldelse (i Folk og Kultur
1989) af de to første bind af historikergrup
pen Fempas’ »Det arbejdende folks kulturhi
storie« med at skrive, at værket på mange

måder er et godt bud på en Danmarkshisto
rie set fra samfundets nedre lag. Men at det
ikke er værket om det arbejdende folks hi
storie.
Nu da tredje bind er kommet, kan jeg til
føje, at det synes jeg stadig ikke. Men samti
dig må jeg sige, at tredje bind bestemt ikke
er det ringeste. Forfatterne langer med
dødsforagt til fadet og skriver energisk. Sti
len er derfor, som altid i energisk sprog,
ujævn, men indimellem slipper der ligefrem
velskabte formuleringer ud, som f.eks. den
ne om funktionalismen: »Funktionalismen
var ikke en videnskabelig sandhed hævet
over skiftende moder og smagsretninger.
Den var ikke alene et rationelt opgør med
alle tidligere stiltræk, den var også selv en
stil«.
Tidsrummet for dette bind er industrialis
mens epoke, de seneste 150 år. Som i de tid
ligere bind afløses den fremadskridende
emne-orienterede fremstilling af tematiske
afhandlinger, i dette bind disse tre: Kønsrol
ler, alderdom og mennesket og dets redska
ber. Forfatterne har haft meget at gabe
over, for stoffet svulmer, jo nærmere man
kommer sin egen tid, og de har naturligvis
haft begrænset plads til deres rådighed.
Ordningen af det store materiale virker sine
steder kunstig: Hvorfor er sport og idræt
f.eks. placeret under »Det skabende men
neske«? Jeg fornemmer en demonstrativ
pegefinger i placeringen, men det havde
været rimeligere, hvis det havde været pla
ceret under »Fritiden«.
Også i dette bind undrer man sig over illu
strationsvalget og billedteksterne. Hvorfor
har man dog ikke brugt gode socialt præge
de malere som Folmer Bendtsen, FalbeHansen, Andersen-Nærum, Chr. Faarup og
Barbermaleren i stedet for de dødssyge mu
seumsfotografier af udstoppede mennesker
og oppolerede skraldevogne? Og hvorfor
virker billedteksterne indimellem som om
forfatteren ikke har set billedet? Side 73 vi
ser man en plakat for en Lambada-film. En
nydelig ung mand med bare arme og musk
ler lader sig bestige af en lysten, ligeledes
ung dame med koket nedfalden skulder
strop og uden underbukser, hvilket man ikke
lades i tvivl om. Hun kaldes i billedteksten
»den lille uskyldige og forsvarsløse pige«. Er
der noget at sige til, at man undrer sig?
At forfatterne har et forvirret og ukritisk

forhold til billeder og kunst viser også deres
afsnit om Poul Gernes’ udsmykning af
Københavns Amtssygehus i Herlev. Denne
skrækkelige overmaling kaldes af forfatter
ne for »et bud på elektronikalderens folkeli
ge almuekunst«, hvilket udtryk er et eksem
pel på den floskelstil, forfatterne lidt for ofte
forfalder til; hvad menes dog med folkelig al
muestil? Det er ikke bare dobbeltkonfekt,
det er sludder. Desuden roses Gernes for
sin »afklarede holdning til kunstens mål og
midler«. Jeg kan ikke lade være med at cite
re, hvad en billedkunstner, hvis værk i emi
nent grad er præget af ægte solidaritet med
såkaldt almindelige mennesker, har skrevet
om denne udsmykning. Per Ulrich skriver i
sin lille bog »Faldet« fra 1990; »Poul Gernes’
Herlev. Det moderne udsmykkede Herlev.
Det farveprægtige Herlev. Farver her og der
og alle vegne. Ikke et sted, man kunne få
fred. Ikke en plet, hvor man kunne hvile øjne
ne. Mange mener, at farver virker opkvik
kende, beroligende. På Herlev virker de helt
forkerte. Malplaceret. Det vamle og dishar
moniske skriger imod en, så snart man slår
øjnene op. Ro og hvile er hvad lidende,
feberplagede patienter har brug for. Men på
stuerne, gangene, toiletterne omklamres
man af farver, der virker ophidsende, frastø
dende, kvalmende. Man finder ingen me
ning i farvesammensætningen, eller også er
meningen så indviklet og uforståelig, at man
som patient ikke kan finde ud af den ... Poul
Gernes’ løbske palet kan for min skyld godt
føjes til de fejlberegninger, som plager dette
prestige-hospital«.
»Det arbejdende folks kulturhistorie« er
fra a-z et socialdemokratisk værk og ligner
gennemgående en valgbrochure for partiet.
Det hænger selvfølgelig sammen med, at
SID har betalt arbejdet men åbenbart også
med en overbevisning hos forfatterne. Det
er der intet galt i, motiverede partsindlæg er
velkomne på historieskrivningens område.
Værket afsluttes med et par aktuelle
portrætter fra det såkaldte nye Europa, Wil
ly Brandt og Ibrahim Böhme på fælles
valgmøde i det gamle DDR, begge socialde
mokrater, den ene fra vest, den anden fra
øst. Værket, der i hele sin fremtoning har
bestræbt sig på at være med på det sidste
nye, når altså lige og med tungen ud af mun
den at tilpasse sig det Europa, der foran
drede sig, da Berlinmuren faldt. Og det gør

115

det jo klogt i, for en »tilpasning til det nye Eu
ropa vil blive en af tidens politiske opgaver«.
Og »Det er usundt og uklogt at vende sig
mod en udvikling, som tid og forhold fører
med sig«. Disse aktuelt lydende og ægte so
cialdemokratiske ord er slet ikke, som man
kunne tro, fra dagens EF. De er fra 1941 og
sagt af den socialdemokratiske statsmini
ster Thorvald Stauning. Han sagde for re
sten også i samme tale: Det »er mit indtryk,
at Tyskland har visse planer, der ikke blot
sigter efter en øjeblikkelig nyordning, men
efter en blivende europæisk nyordning, der
skal være rådende langt ud i fremtiden ...
Bedst ville det være, om man roligt og villigt
medvirkede til denne tilpasning, jeg her har
antydet, når tiden dertil er inde, og den vil
ikke være så afskrækkende, som nogle
måske synes«. Det var med afsæt i tanke
gange som disse, man, med socialdemokra
ternes stemmer, den 22. juni 1941 i Rigsda
gen vedtog den grundlovsstridige lov mod
kommunisterne.
Disse ting, samarbejdspolitikken og den
socialdemokratisk sanktionerede kommu
nistjagt i 1941, er ikke beskrevet så udførligt i
»Det arbejdende folks kulturhistorie«, selv
om værket gør meget ud af også besættel
sestidens politiske historie. Og dog er det
væsentlige socialdemokratiske indsatser,
der bør huskes og mindes.
Eske K. Mathiesen

Bjørn Hernes (red.): Varens tid
København, Forlaget Amanda, 1990.184 s.,
rigt ill. ISBN 87-89537-09-2. Kr. 250,-.
Filmrekvisitøren Bjørn Hernes’ projekt er så
sympatisk i dets koncept, at det næsten
ikke er til at anmelde, endsige kritisere. Med
rekvisitørens praktiske tilgang til rekon
struktionen af det forgangne har Bjørn Her
nes opdaget kildematerialet Daells Varehus’
kataloger. Postordrefirmaet udnyttede fra
1910 alle de nye moderne markedsførings
strategier som stormagasin, med stor
indkøb, imageskaben og reklamesatser i en
grad, der gør Daells Varehus til en meget in
tegreret del af dette århundredes danske
forbrugskultur.
Bogen består af billedcitater fra Daells Va
rehus-katalogerne 1910-1973 samt et forord
og nogle mere essayistiske erindringsartik
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ler. Det er sjovt at se på, og det er skægt at
læse om. Men der rejser sig også nogle
spørgsmål. Bl.a. fordi en hel masse forståel
sesniveauer rodes sammen i en bog, der vil
meget - og måske for meget? Det er både
en billedbog, en tekstantologi med bidrag,
der ønsker at skabe rammeforståelse, for
søger at være undersøgende, erindrende og
fiks-faktionelle.
Redaktøren har stort set overgivet ordet
til andre. Måske er det rekvisitørens ydmyg
hed over spilproduktionens øvre kapacite
ter, der ligger i det? Men i hvert fald overla
des skriften hurtigt til andre. Den danske
professor i æstetik og medier ved Trondhjems universitet Søren Kjørup, som vitter
lig forstår at se på billeder og bedømme vi
suelle udsagn, skriver indledningsvis om
varesamfundet i en artikel, der mest koger
en række Danmarkshistoriske oversigts
værker og statistiske konklusioner op for i
hvert fald 28. gang. Etnologen Lilli Friis iagt
tager Daells første 20 år gennem 10 glimt fra
katalogerne. Journalisten Lise Nørgaard
krydsklipper mellem sine forskellige virkelig
hedsniveauer: barndommens Roskilde,
samarbejdet med Balling/Nordisk Film om
tv-serien Matador, publikums efterreaktioner og sin helt egen fordomsfyldte moralis
me. Forfatteren Bjarne Nielsen Brovst stiller
sig som repræsentant for den folkelige per
ception af Københavnerkataloget fra Daells.
Noget tyder på, at han ville have haft rigtig
godt af en tur om ad Nørregade i de dage,
hvor julemylderet var værst eller når
checken med børnepengene dumper ind ad
de danske sprækker. Torben Weinrich skri
ver i en drilsk stil veloplagt om Daells katalo
gers betydning for en ubevidst kropslig og
politisk frigørelse og slutter med 1970’ernes
grufulde profeti for en vigtig del af det dan
ske varehusimperiums skæbne: IKEA VEN
TER! Den gik jo i opfyldelse, må man sige.
Bogen afsluttes med genbrug af en tekst fra
Dan Turélls Vangede Billeder fra 1974. Om
den korte sommer »jeg var ansat i Daells Va
rehus under ølstrejken«. Og dette genhør
med den rablende Vangededreng er mere
end velkomment. Det er næsten ren rap
musik 6 år før. Eller også er det en slags arv
fra Dirch Passer. Men i hvert fald foregår
den historie i tæppeafdelingen, hvor Turéllen smiskende klipper løbere af i metermål
og endelig bliver fyret af tæppeafdelingens

overhoved hr. Bentzen. Men det er også lige
meget. I hvert fald forTuréllen. Knap så lige
gyldigt har det sikkert været for dem, hvis
hele verden blev fanget ind af - ja, Dalle Val
le. Som andet end fascination og lokkehjul i
de 1000 hjem.
Jeg er selv vokset op med Daells Varehus
på en lidt anden måde. De husstandsomdel
te kataloger nåede også mit barndomshjem
på Odensevej 46 i Svendborg. Vi skrev hjem
lige så flittigt som naboerne. Men vi var
også leverandører til Daells. Min fars sned
kerværksted leverede adskillige af Daells
begærede teaktræs-småting til boligen.
Daells holdt mange små virksomheder oppe
med deres bestillinger. I møbelfabrikant
branchens hemmelige black-list var Daells i
toppen af det hvide bjerg. Daells var udhæ
vet som et af de meget få detailfirmaer i
Danmark, der altid betalte omgående og
kontant. Ikke noget vekselrytteri. Ingen re
stancer. En aftale var en aftale ikke blot med
kunderne på salgssiden, men også på leve
ringssiden. Fuld tilfredshed eller ... Daells
opkøbere var mænd med absolut magt. De
kunne dygtigt forhandle prisen næsten så
langt ned, at leverandøren intet tjente. I
mange år leverede min fars værksted den
kendte rektangulære teaktræshylde med de
2 gule metalbøjler til Daells. I Daells indpak
ning. Og til Daells pris. »De er redelige hos
Daells« sagde min far ofte. »Man risikerer al
drig noget ved at handle med dem«.
Havde Bjørn Hernes eftersøgt en af Daells
Varehus’ mere anonyme vandbærere for
erindring om, hvordan det var at stå i post
ordreafdelingen og pakke, eller bag disken i
dette hårdtstyrede familieforetagende fra
1910-74 havde bogen måske været noget
anderledes. Så havde man gerne undværet
Søren Kjørups rutineskitse af det danske
samfunds udvikling økonomisk, socialt og
politisk. Man havde måske oven i købet med
lethed kunnet undvære bogens ubehagelige
sammenblanding af Matador, film og fakta?
Og dermed være nået til en klarere fordeling
af de virkelighedsniveauer, som bogen dy
best set handler om, men desværre ikke ty
deliggør: forskellen mellem at analysere en
tid, dens ting og mennesker og det at rekon
struere dem for entertainment-purposes.
Jeg ved godt at denne kritik let kan nærme
sig det forhold, at museumsfolk kritiserer
underholdningsbranchens scenografer, ko

stumierer, rekvisitører og maskører for ikke
at være museumsfolk. Ikke at være tilstræk
keligt historisk kyndige, kritisk analyserende
og vurderende. En sådan kritik fører natur
ligvis ingen steder hen. Men dog er den
nødvendig, og bør stedse udfordre enhver,
der vil sætte fortiden i tale. Den kærlige erin
dringsskitse eller det nostalgiske gensyn
med de postomdelte er en forholden sig til
historien, som kan være vigtig nok subjek
tivt. Men den er ikke hele historien.
Den tidligere leder af Dragtsamlingen på
Metropolitan Museum i New York, Stella
Blum, påbegyndte i starten af 80’erne bl.a.
som rådgivning af de mange historisk inter
esserede mediefolk en udgivelse af ældre
amerikanske varehuskataloger for systema
tisk at vise principielle ændringer i genstan
denes kulturhistorie. Hendes materiale var
især de første postordrekataloger, der blev
udgivet fra 1872 af Aaron Montgomery
Ward og senere Sears, Roebuck & Co.’s,
der blev udgivet fra 1896. Hermed begyndte
the City-culture varens imperialistiske sejrs
tog indover - formuleret af Wolfgang Haug.
Stella Blum systematiserede i sine udgivel
ser, eller om man vil reprints, bestemte gen
standes form- og funktionsforandring med
stor tydelighed. Man burde nok have
skævet lidt til disse forudsætninger, da man
besluttede sig for udgivelsen af denne idé.
Ting taler meget ofte af sig selv, virker
stærkere ved at fremstå i deres konkrethed
og autenticitet end ved at blive tekstet.
Men det vareboom, som bogen handler
om, kom jo også fra mange sider. Allerede
fra begyndelsen af 1950’erne var der noget,
der hed Sommers Magasiner, Importøren,
Dansk-Svensk-Stål, Schou, Tatol, Hansa,
Irma, Brugsen og Frellsen. Deres varer var i
mange henseender ikke så forskellige fra
Daells.
Etnologen Lilli Friis fremhæver i sin artikel
en af Daell-imperiets virkelige og karaktergi
vende artikler: rejseplaiden/det billige
svøbe-tæppe. Det var egentlig med det,
hele eventyret begyndte. Som næsten dag
lig bruger af Nationalmuseets, desværre
ikke helt komplette, samling af Dalle-Vallekataloger kunne jeg til sidst have lyst til at
nævne en anden af firmaets helt geniale og
tidstypiske opfindelser: 21/2 nylonstrømpen
efter 1945! Fidusen med at sælge forbruge
ren 3 strømper i stedet for 2, hvoraf den ene
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alligevel snart ville løbe. Denne utrolige
sammenblanding af kommercielt forkøb
parret med kvindelig sparsommelighed over
for et alt for dyrt og dårligt, men yderst
æstetisk begæret produkt, symboliserer
nærmest den Daellske markedsførings ho
vedtese: at være bindeleddet mellem pro
ducent og forbrugeren, presse begge parter
og placere sig selv suverænt i midten, på
toppen. Tilmed i en af de mest velbevarede
forretningsbygninger i funkisstil i Køben
havn fra 1935. På toppen af Daells Varehus
har man den bedste udsigt over storbyen i
cafeteriet. Kaffen er billig. Og galopkringlen
måske den sidste i hele Danmark?
Bjarne Kildegaard
Holger Rasmussen:
Hattens rette brug. Hue, hat og hætte
i kulturhistorien
København, Nyt Nordisk Forlag, 1990. 175
s., rigt ill. ISBN 87-17-06166-0. Kr. 258,-.
Om metoden i sin bog skriver forfatteren
selv: »Jeg gjorde det til vane at notere
sådanne oplysninger ned på sedler ... En
skønne dag synes man da at have så mange
sedler, at man mener det forsvarligt at tage
fat på behandlingen af emnet. Det har været
tilfældet med min seddelsamling om hue,
hat og hætte«.
Jeg skal indledningsvis ærligt indrømme,
at det i dag hører til sjældenhederne, at stu
dier udgives med så tynd en videnskabelig
begrundelse som den, forfatteren selv ud
trykker i sit forord. Metoden »bare-skuffenfuld« af notater hører ikke til dem, forskere
sædvanligvis plejer at kommunikere til
læserne eller forskningsmiljøet, selv om de
fleste vel nogle gange har haft deres anelse
om, at det er sådan en bog er blevet til.
Bogens titel er lånt fra den svenske dragt
historiker Gunnel Hazelius-Bergs artikel i
Nordiska Museets årbog, Fataburen, fra
1963, og dens indhold består af en række
causeriprægede enkeltartikler, der kan
læses hver for sig. Og bogen er rigt illustre
ret med fotos og tegninger i både farve og
sort/hvid. Der afsluttes med en litteratur
liste, en billedfortegnelse samt et stikords
register. Det smukke udstyr og format skyl
des ikke mindst støtte fra en række fonde og
legater.
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Holger Rasmussen beskriver hattene ud
fra temaer og typologier af mange arter.
Man hører om hattens kulturhistoriske brug,
såvel inden for hilsningens og hædringens
historie, som inden for den mere symbolske
kommunikations former. En særlig grup
pering udgør artiklerne om hattene i menne
skenes livsalder. Endelig er der artikler om
mere specielle aspekter som hatten på
mønter og hatten som transportmiddel.
Min samlede karakteristik er, at bogens
udvalg og disposition er noget diffus. Der
kunne have været mangfoldige andre hat
teemner, der kunne være behandlet, og
man får ikke et overbevisende helhedsind
tryk af, hvad der faktisk har betinget netop
valget af de enkelte kapitlers hatteemne.
Det er som om bogens mangel på metode
skaber en usikkerhed hos læseren om, hvad
det egentlig er, vi skal nå frem til, og hvorfor
lige netop dette og hint egentlig er interes
sant. Men bogen mangler ikke underhold
ningsværdi. Dels er den velskrevet. Dels er
sammenhobningen af pudseløjerligheder og
finurlige petitesser stor.
Flere kapitler i bogen er genbrug. For den,
der har fulgt Holger Rasmussens forfatter
skab gennem årene, vil der være mulighed
for at få repeteret artikler om de langeland
ske stråhatte, de fynske solhatte af pap, den
høje herrehats historie - alt sammen hørt og
set før i årbogsartikler og i Skalk. De i kapit
lerne anvendte værker kan med lidt held og
fantasi findes i listen over anvendt litteratur;
men forfatteren besværer i øvrigt ikke læse
ren med referencer eller præcise noter om,
hvor det ene eller andet er taget fra. Littera
turlisten derimod vidner om, at forfatteren
ikke har anvendt så meget som en eneste
bog eller artikel i den frodige internationale
hattelitteratur efter 1979. Den nyeste mere
etnologiske litteratur, der indgår i bogens
forståelsesgrundlag er den svenske etnolog
Jonas Frykmans undersøgelse af horen i
bondesamfundet fra 1977.
Holger Rasmussens egen karakteristik af
bogen er, at den er resultat af det, man før
hen kaldte »læsefrugter«, dvs. videregivelse
af indtryk og oplysninger fra mestendels se
kundært og tertiært kildemateriale. Kun en
mindre del af materialet er fremskaffet ved
førstehånds undersøgelser. Fra mit syns
punkt er dette helt i orden, og der kan netop
ofte komme meget spændende pointer ud

af at kompilere andres oplysninger og resul
tater. Men der skal en synsvinkel til at struk
turere og perspektivere denne form for gen
brugsforskning. Et sådant tilløb til en mere
spændende og anderledes anretning af de
læste frugter forekommer yderst pletvis i
det foreliggende arbejde.
Bjarne Kildegaard
Nord-Nytt nr. 40. Tema: Folkelig religiøsitet
København (1990). ISSN 0008-1345. Kr. 90,-.

Nord-Nytt har forsøgt at lave et temanum
mer om folkelig religiøsitet. Men det hele sy
nes at være foregået ret så afslappet. I en
ultrakort indledning, underskrevet af intet
mindre end fire redaktører (Anne Eriksen,
Anne Hoel, Anne Ragnhild Hoel og Merete
C. Ødegaard) konstateres det, at ligheden
mellem artiklerne først og fremmest findes i
en »gjennomgående vilje til å se og forstå re
ligiøsitet i en kulturel sammenhæng«. Det
turde være en selvfølgelighed, når det drejer
sig om folkloristiske og etnologiske studier,
men stort nærmere kommer vi ikke en defi
nition af folkelig religiøsitet.
Til gengæld er der næsten alt for mange
definitioner i Anne Eriksens artikel om »Stu
diet af moderne folkereligiøsitet«. Det er en
kompakt, internationalt orienteret forsk
ningsoversigt, som mærkeligt nok helt for
bigår to danske hovedværker på området:
Jacob Rods pionerarbejde fra 1961, Folkere
ligion og kirken, og Per Salomonsens to
bindsværk Religion idag (1975). Oversigten
påpeger bl.a. det moderne vestlige sam
funds tilsyneladende religionsløshed, som
noget ganske enestående, både historisk og
i forhold til den øvrige verden (s. 30). Denne
situation er et resultat af en »privatiserings
proces«, som har resulteret i »en slags
’hemmelig kristendom’ - man har sin krist
ne tro, man ber og følger gudstjenester i ra
dio og tv, men religiøsiteten biir ikke gjort
socialt synlig gjennom deltagelse i forenin
ger eller gudstjenester« (s. 30). Samme op
fattelse har Christian Richette, som på for
billedlig måde har redegjort for det teoreti
ske udgangspunkt og beskrevet sin arbejds
metode i forbindelse med et interviewpro
jekt om pinsevennerne i Stockholm. Trossy
stemet hos disse er egentlig en slags kom
pleks hverdagstro med mange bestanddele

(teknologiske, psykologiske og ideologiske),
mener Richette. Ligesom Eriksen fremhæ
ver han livsforløbet, som velegnet til stu
dium af folkelig religiøsitet, og nævner i den
ne forbindelse tre måder at anvende inter
views på: (1) som historiske kilder, (2) som
krydderi på ens egen fremstilling og (3) som
direkte studieobjekt. Det sidste indebærer
en skelnen mellem det faktiske eller objekti
ve livsforløb og det berettede levnedsløb,
»kort sagt, den subjektiva upplevelsen biir
studieobjektet« (80).
Under overskriften »A helbrede i Guds
navn« har Torunn Selberg tegnet fine por
trætter af tre religiøse helbredere på Ber
genkanten. Der er interessante påvisninger
af bibelsteder, som ifølge de kloges egne
fortolkninger autoriserer deres metoder. En
anden nordmand, Jorunn Hermannsen skri
ver om verdslig og religiøs sangtradition hos
en familie i Østfold midt i vort århundrede.
Også her mærkes privatiseringsprocessen:
Familien er i tidens løb gledet ud af det orga
niserede, kristne kormiljø. Sangene og vi
serne er imidlertid fortsat en del af den
fælles baggrund og familietradition, noget
som binder dem sammen (s. 95).
Fire andre bidrag er af historisk indhold.
Herleik Baklid skriver om de genstande som
fremdrages under udgravninger i norske kir
ker: mønter, dukker, tilskårne træpinde,
bånd med knuder på og pjotrepakker (pak
ker, som der er mumlet trylleformler over).
»Mumlepakkerne« består af klude omviklet
med snore og som regel indeholdende hår,
negle og menneskeknogler. Om de andre
genstande får vi ikke mere at vide, end at de
»trulig« har været en slags magi (s. 8 og 9).
Ved inddragelse af et større folkloristisk
sammenligningsmateriale kunne forfatteren
være nået betydeligt længere i sin tolkning
af disse interessante genstandsfund. Med
udgangspunkt i sin disputats om folkelig
versus kirkelig dåbsforståelse i Norge har
Arne Bugge Amundsen skrevet om, hvad
han kalder »kristendom på norsk«. Denne
var centreret omkring begrebsaksen hedning/kristen og berørte i videste forstand
spørgsmålet om at tilhøre den fælles kultur
med deraf følgende sociale pligter og rettig
heder. Om modsætningen hedning/kristen
handler også Stein R. Mathisens artikel om
fortælletradition i Nordnorge. Men her er
det altså samerne, der som hedninge står
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uden for de kristnes samfund. Forfatteren
hævder, at præsterne i den folkelige opfat
telse fungerede som et værn mod de sami
ske noaider, for en præst, der havde gået i
Den sorte skole, havde også lært sig trold
dom, og den var stærk nok til at bekæmpe
hans samiske modparts. Endelig har Ronald
Grambo et essay om korstogsriddernes fo
restillingsverden - med undertitlen »et men
talitetshistorisk bidrag«, men med lidt god
vilje kan det jo også kaldes folkelig religiøsi
tet.
Derimod kan jeg ikke forstå, hvordan Inge-Lise Overballes artikel er kommet med i
dette temanummer. Det drejer sig jo netop
ikke om en folkelig udgave af en religion,
men om religionen selv, Hare Krishnabevægelsen, og hvordan denne vinder ud
bredelse i Danmark. At tage dette som ud
tryk for »folkelig religiøsitet«, er i sig selv
misvisende, og at kalde det en »bevægelse«
er direkte diskriminerende.
Konkluderende må det siges at være en
glimrende idé med et temanummer om det
te emne; Nord-Nytts redaktionsgruppe
skulle bare allerede fra starten have gjort sig
temaet klart, så de med større præcision
kunne have fortalt forfatterne, hvad deres
artikler skulle handle om. Hvis man er mod
stander af en sådan styring, bliver resultatet
let som nærværende: En lidt tilfældig sam
ling af artikler, som ingen djævel kan få ind
under den samme hat.
Gustav Henningsen

Tove Clemmensen:
Nationalmuseets Klunkehjem
Nationalmuseet 1990, 55 s., ill., (foreligger
på engelsk). ISBN 87-983649-0-1. Kr. 68,-.

»Den er en tre-stjernet attraktion«, skrev et
dagblad for nylig om Nationalmuseets lejlig
hed fra klunketiden. Ja, sådan kan det gå.
Det syntes man ikke på Nationalmuseet i
1942, da Tove Clemmensen talte varmt for
at museet skulle bruge tid og kræfter på at
registrere dette borgerhjem. Dengang stod
hun temmelig alene med sin begejstring.
Man mente nok, at møbler fra 1890 var for
moderne eller direkte grimme; men hun fik
dog sin vilje.
Siden arvede Nationalmuseet så godt
som hele det store indbo og kunne overtage
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lejemålet af den gamle lejlighed. Arven faldt
efter to ugifte søstre, der havde levet et
langt liv i dette hjem uden at ændre dets ind
retning. Alt eller næsten alt stod, som det
havde gjort i Faders og Moders tid. Efter re
gistrering blev lejligheden i 1969 åbnet som
en del af museets udstilling, og nu har
dr.phil. Tove Clemmensen skrevet en smuk
lille bog om disse utroligt velbevarede inte
riører, deres indretning og beboere. Den
kan tjene som vejleder under et besøg, men
fungerer også som en selvstændig præsen
tation af den store lejlighed.
»Nationalmuseets klunkehjem« kaldes lej
ligheden. Navnet viser, at man lægger vægt
på de stilhistoriske budskaber snarere end
på de kultur- og socialhistoriske. I bogen gør
Tove Clemmensen da også udførligt rede for
klunkestilens særlige kendetegn. Og hun
har eksempler på det alt sammen, fra de
komplicerede ophængninger af gardiner og
portierer til staffelier, der bærer - ikke male
rier i produktion - men fotografier i glas og
ramme. Efter at have fået adgang til nogle
hidtil ukendte private papirer kan forfatteren
nu afsløre, at lejlighedens overdådige loftsog vægdekorationer er udført af arkitekten
H. V. Brinkopff i 1890.
Der står 1890 på det meste af klunkehjem
met. Grosserer Rudolph Christensen, der
lod denne lejlighed indrette, var ikke tynget
af en gammel slægt med fine arvestykker.
Han var, med et nyere udtryk, self-made og
indrettede sin mere end 10 værelser og 2
kamre store lejlighed med et helt nyt møble
ment. Kun nogle få møbler blev taget med
fra familiens tidligere bolig, da de i 1890 flyt
tede ind i Frederiksholms Kanal. Derfor er
denne lejlighed blevet et stilhistorisk snap
shot, der fastholder en usædvanlig mo
depræget boligindretning fra netop dette år.
Lejligheden er således næppe repræsenta
tiv for den boligindretning man kunne finde
hos det københavnske borgerskab på denne
tid.
Alligevel udtrykker Rudolph Christensen
(1849-1925) og hans familie i deres hjem no
get karakteristisk i tiden. De tilhørte gros
serer-standen, de nye rige, som havde slået
sig op ved handel og industriproduktion, og
takket være deres økonomiske formåen
overtog mange positioner i samfundet, der
hidtil havde været forbeholdt de øverste af
de gamle rangklasser. Det har ligget uden

for bogens rammer at sætte familien Chri
stensen ind i denne sammenhæng. Teksten
giver derimod indtryk af grosserer Christen
sens firma, og af dagliglivet, som det udspil
lede sig i lejligheden. Det antydes også,
hvordan sommerophold på landstedet i
Vedbæk og lange udlandsrejser hørte med
til livsførelsen i dette miljø.
Det er en nærmest eksotisk oplevelse at
stifte bekendtskab med dette københavn
ske hjem, der kun ligger tre-fire generatio
ner fra vor egen tid. Tove Clemmensen er en
kyndig guide på denne udflugt til den nære
fortid. Hun får god assistance af fotograf
Ole Woldbye, der har æren af en serie stil
sikre farveoptagelser til denne bog. Læs bo
gen og aflæg et besøg i Nationalmuseets
klunkehjem. Det er den mest autentiske mu
seumsoplevelse, man kan forestille sig: Et
stort hjem, der ligger hvor og som det har
ligget i 100 år.
Poul H. Moustgaard

Ivar Selmer-Olsen:
Barn imellom - og de voksne, En bok om
barns egen kultur
Gyldendal Norsk Forlag A/S, 1990.151 s., ill.
ISBN 82-05-18869-6.

Blandt de mange projekter, som Norsk Sen
ter for Barnforskning i Trondheim har sat i
gang, er kortlægningen af børns egen kultur
et af de mest spændende. Det har foreløbig
resulteret i et antal rapporter, og bl.a. på
grundlag af disse har lederen af »kortlæg
ningen« Ivar Selmer-Olsen skrevet oven
nævnte bog.
Den indledes med overvejelser og be
tragtninger over, hvad børnekultur egentlig
er. I almindelighed forstås børnekultur - li
gesom i Danmark - som voksnes kulturpro
dukter for børn eller voksenledede kulturelle
arrangementer og aktiviteter for disse. Alt
dette kan være særdeles respektabelt og le
gitimt, men kultur i betydningen »det som
holder en folkegruppe sammen som kulturel
gruppe« er noget andet. Når det gælder
børn, definerer forfatteren således: »Barns
egen kultur er den kulturprosessen og de
kulturproduktene barn har sammen uten
voksen innblanding. Barns egen kultur biir
manifestert i de barnekulturelle ytringsfor

mene. Gjennom en tolkning av de barnekul
turelle ytringene kan vi finne ut noe om
barns perspektiv og erfaringer.« (s. 9). Og
Selmer-Olsen tilslutter sig sig Åse Enerstvedts opfattelse, når hun mener, at barnet
igennem disse ytringsformer bearbejder
sine problemer uden at udlevere sin egen
person. Børn kommunikerer følelser og
skjuler sig samtidig bag kulturens formler og
ritualer.
Som så mange andre forskere i den vestli
ge verden mener forfatteren, at barndom
men, forstået som den periode, hvori barnet
praktiserer sin egen kultur, er blevet korte
re. Årsagen hertil finder han i ungdomskul
turens indflydelse. Den »har økt voldsomt,
og gjennom kommersielle medier og rekla
me biir barn i dag bombardert med ung
domskulturen seksuelt betonet påvirkning«.
Trods dette vurderer han børnekulturen som
en levende folkekultur, der bruges, ændres
og fornyes af børn, uanset om en del af dens
former hidrører fra voksne.
Forfatteren opregner i sin kortlægning et
stort antal genrer uden derfor at mene, at
han hermed har indfanget hele virkelighe
den. I afsnittet om de mundtlige ytringer be
handles vittigheder og gåder, herunder
navnlig skæmtegåder (som man med et mo
derne sprogbrug også kunne kalde drille- el
ler narregåder). Desuden ordspil, drillende
dialoger, ordlege, gysere, småhistorier, rim,
remser osv. Som det påpeges har meget af
dette betydning for børns evne til opøvelse i
mundtlig fremstilling og fortælling. I sine un
dersøgelser over børns gåder og vittigheder
har Selmer-Olsen påvist, at mere end 60%
er baseret på sproglige pointer. Også sang
parodier nævnes, og der gives eksempler på
omsyngning af salmer, fædrelandssange, af
Santa Luciavisen (som dog ikke ligner den
danske parodi!) og af populærmusikkens
slagere.
Af de skriftlige genrer nævnes ud over
poesibøgerne også det, som benævnes »pusurkulturen«, på dansk Garfield skoledagbø
ger, et kommercielt lanceret fænomen med
en vis udbredelse i norske skoler. I disse
bøger skriver især piger negative bemærk
ninger om skolekammerater, lærere, foræl
dre og andre voksne. Det kendes også i USA
med de såkaldte »slambooks« (nedraknings
bøger) til ærgrelse for mange voksne, der
prøver at bekæmpe dem, selv om bøgerne i
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reglen holdes hemmelige ligesom de nor
ske. Kendes de for resten i danske skoler?
Sanglege, klappesange, hinkning, sjipning
og elastikhop behandles i kapitlet om ritualiseret bevægelse. Det konstateres, at sang
legen i Norge som andetsteds er på retur,
men det er nok et spørgsmål, om de nævnte
genrer i øvrigt er så stærkt regel- og ritual
bundet, som forfatteren synes at mene. Når
det gælder de nyere klappesange, forholder
udøverne sig meget frit til traditionen. De
digter videre gruppevis og individuelt, ord
og linjer ændres, og melodier og tekster
kombineres - i alt fald i det storkøbenhavn
ske område.
Afsnittet om lege og spil indledes med
nogle mismodige betragtninger over regel
legenes tilbagegang. Grundene hertil er
mange og komplicerede. Ritualerne i de
gamle lege er nu erstattet af helt andre. Et
eksempel nævnes: Gårdspladsen i et bolig
kvarter er myldrende fuld af unger kl. 17.50.
Kl. 17.55 åbnes vinduer og døre, og der
høres en flerstemmig kalden: »Børne-tv!« Kl.
18.00 er gårdspladsen tom, og ungerne er i
båsen! Men ... trods alt fastslås det, at børn
stadig leger i de korte intervaller af deres
gennemorganiserede fritid. En enkelt leg
beskrives udførligt - »boksen går«, som sva
rer til dansk »dåseskjul«. Nogle tagfat- og
fangelege nævnes, bl.a. »tv-sura«, hvor del
tagerne kan undgå at blive fanget ved at
sætte sig på hug og sige navnet på et tvprogram eller en tv-berømthed. Og »aids, du
har den!« er den nye betegnelse for det
ældre norske udtryk for »ét, du er den!« Et
helt utroligt eventyrdrama »Doheksa« (der
vel kan oversættes som »lokumsheksen«)
beskrives detaljeret. Det leges af 9-årige pi
ger i Trondheim, og det har faste replikker
og hovedroller som doheksa, mor, guldun
gen, og resten af børnene er sølvungerne.
Det er et helt klassisk drama, der her udspil
les, med jalousi og intriger, hævn og gru
somhed, på en ganske almindelig legeplads
ved en boligkarré med ganske almindelige
børn. Legen må være et oplagt emne for
psykologer og eventyrforskere!
I de afsluttende kapitler siger forfatteren
rent ud, at børnekulturen er truet, ikke af »en
sterk og klar voksenkultur« (hvad dette så el
lers er), men af en børnevenlig voksenkultur!
Og han spørger provokerende: »Kanskje har
barnekulturen sterkere livsvilkår i det that
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cherske England enn i det ’sosialpedago
giske’ Norge fordi voksenkulturen trer tyde
ligere fram?«
Truslerne mod børns egen kultur ser han i
de strukturer, der ligger som et mønster i
børns opvækst og tilværelse. Opdelingen af
børn i aldersgrupper fremhæves, og mest
iøjnefaldende er for ham bruddet mellem
børnehave og skole, idet han understreger
skolegårdens betydning som en af de vigtig
ste »traditionsarenaer«. Også de små sø
skendeflokke nævnes som en faktor i svæk
kelsen af børns traditionskultur, men nogen
umiddelbar løsning på dette »problem« skal
man vist ikke vente.
Endvidere fremhæver forfatteren betyd
ningen af, at de pædagoger, som har ansva
ret for fritidshjem og fritidsvirksomhed, er
meget bevidste om værdien af både børneog voksenkultur - om børnekulturen for ikke
at strukturere den til døde, og om voksen
kulturen som en kultur, hvor voksne tør stå
frem som voksne, der ved, hvad de står for
og er i stand til at fortælle (s. 135). Han op
fordrer til, at vi ser med kritik på den voksen
tilrettelagte programmerede tilværelse, vi
byder børnene. I relationerne mellem men
nesker i samfundet, som vi kender det i
Skandinavien, ser han konturerne af et sy
stem, hvor den voksne i stigende grad styrer
børns hverdag på bekostning af relationerne
mellem børn indbyrdes. Og han slår til lyd
for et børnekulturværn, hvorved han forstår
værn af overføringsarenaerne for børnekul
turen.
Det er unægtelig store og komplicerede
spørgsmål og opgaver, der stilles, og der er
bestemt ikke enkle og endelige svar og
løsninger på dem. Det er svært altid at være
enig med forfatteren i alle hans problemstil
linger og i hans opfattelse af tilstande og
forhold i et samfund, som nok ligner vores,
men også er anderledes. Han er dybt enga
geret i sit emne, og hans bog er spændende
og velskrevet og i høj grad inspirerende at
stifte bekendtskab med. Den anbefales her
med varmt til interesserede af enhver art.
Erik Kaas Nielsen

Jens Holmgaard: Alt på sin rette plads
Afhandlinger om konjunkturer, statsfinan
ser og reformer i Danmark i 1700-tallet. Ud-

giverselskabet ved Landsarkivet for Nørre
jylland. 1990. 330 s. ISBN 87-89039-09-2.
Kr. 335,-.

Den 29. september 1990 fyldte tidligere
landsarkivar Jens Holmgaard 70 år. Hans
gamle tjenestested, Landsarkivet i Viborg,
markerede dagen med et festskrift. Traditio
nen er, at i sådanne festskrifter hædres den
60- eller 70-årige af venner, kolleger, elever
og fagfæller. Gængse festskrifter bliver der
for gerne blandede bolsjer. Men ikke hér,
hvor skriftet har et enhedspræg, som skyl
des, at fødselaren selv har skrevet alle bi
dragene. Jens Holmgaard har nemlig til lej
ligheden udvalgt 12 af sine tidligere trykte
arbejder, af hvilke det første - som det ses
af festskriftets afsluttende bibliografi - blev
offentliggjort helt tilbage i 1951.
Jens Holmgaards kærlighed har altid væ
ret 1700-tallet. Hovedvægten i »Alt på sin
rette plads« ligger da også på de store land
boreformer. Ikke mindst har stavnsbåndet
hans interesse. I adskillige af bidragene
diskuteres derfor både dets datering og
dets betydning. Optikken er økonomisk
historisk, og hele reformværket søges kon
sekvent tolket ud fra rent fiskale motiver.
Alligevel bliver der plads til levende men
nesker midt i afsætningskriser, produk
tionsudvidelser, skatteformåen, finansope
rationer, kapitelstakster og hartkornberegninger. I galleriet ses eksempelvis portræt
tet af den uheldige cargadør Severin Erich
sen, som Handels- og Kanalkompagniet
sendte til Nordamerika i 1783 i det dødfødte
håb om hurtig profit. Der er ligeledes
portræt af den jyske godsslagter Benny Lihme til Stårupgård og et andet af rådmand
Niels Dorph fra Næstved, som i 1757 slog til
lyd for, at den bestående lovgivning om
brændevinsernæringen burde liberaliseres.
Han havde, som han skrev til stiftamtman
den, høstet den erfaring, »at jo mere dem
forbydes, jo mere gør de det forbudte«.
»Dem« vil sige bønderne i Næstveds opland,
der brændte præcis den brændevin, der
passede dem - uanset alle forsøg på stats
lig kontrol.
Bønder som disse er der mange af i Jens
Holmgaards bog. Der er også dem, der de
40 af årets søndage måtte marchere op til
40 kilometer for at gøre den i stavnsbånds
loven foreskrevne eksercits »bag kirken«. I

én artikel træder bønderne helt ud af anony
miteten. To bondedrenge, Laurs Bach og
Jens Hald, på henholdsvis 19 og 12 år, flygte
de i 1761 fra stavnsbåndet. Af det offentlige
blev de betragtet som de rene desertører.
Det nære miljø holdt derimod hånden så ef
fektivt over dem, at deres flugt faktisk lykke
des.
Jens Holmgaard skriver gerne - og godt om sådanne menneskeskæbner. Nok er
hans disciplin den økonomiske historie;
men han ser ikke kun på kroner og øre.
Henrik Stevnsborg

A. G. Drachmann:
En gammel skibslæges erindringer
Søllested, Forlaget Skovlænge, 1990.175 s.,
ill. ISBN 87-89475-06-2. Kr. 160,-.
I 1889, få år før sin død, afsluttede profes
sor, dr.med.h.c. Andreas Georg Drachmann
nedskrivningen af sine erindringer, et arbej
de han påtog sig på gentagne opfordringer
af sin søn, digteren Holger Drachmann. Det
er et stort held for os, at han gjorde det, for
de giver et interessant billede af det 1800tals samfund, som han levede og virkede i,
af den datidige lægeuddannelse og af den
flåde, han tjente gennem 30 år. Og det er
meget fortjenstfuldt, at de bliver genudgivet
så nydeligt, som det her er sket, endda efter
det ældste tilgængelige manuskript. En lille
skønhedsfejl må dog noteres: Der er byttet
om på billedteksterne til de to gengivne
Eckersbergmalerier mellem s. 48 og 49, og
det er synd, for det gør naturligvis teksterne
meningsløse.
Drachmann kom fra yderst beskedne kår.
Faderen var skibstømrer, men forlod denne
verden allerede i 1812, efterladende sig en
højgravid enke med syv børn. Det skulle sy
nes nok, men kunne have været endnu
værre, for faktisk havde faderen, som
Drachmann lakonisk meddeler, avlet i alt 14
børn med hustruen - de seks var dog døde i
en tidlig alder. Vi får ikke noget skarpt tegnet
billede af moderen, men må alligevel beun
dre denne kvinde, der som »stuekone«, dvs.
sygeplejerske, ikke bare klarede dagen og
vejen, men også evnede at opdrage sine
otte børn, så de alle blev »honnette og agtbare mænd og hustruer« - og det var før
børnecheckenes tid.
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Som dreng havde Drachmann sin gang på
Frederiks Hospital, hvor moderen arbejde
de, og det blev sikkert bestemmende for
hans valg af løbebane, idet han tidligt be
sluttede sig for at blive læge. Dengang var
der to veje til dette mål, den akademiske,
hvor man efter studentereksamen læste
medicin på universitetet som stud.med. og den gamle håndværkeruddannelse, hvor
man først var i lære som barber og så siden
på Kirurgisk Akademi som stud.chir.
For den fattige unge Andreas var der na
turligvis ikke noget valg, det måtte blive barberlæren. Den synes i øvrigt at have været
bedre, end man umiddelbart ville forestille
sig, for til svendeprøven fem år senere blev
han ikke eksamineret i barbering, men deri
mod i anatomi, førstehjælp og chirurgia mi
nor. Og så kunne Drachmann komme på
akademiet som stud.chir. Her kom også
stud. med.erne fra universitetet, og man de
ler Drachmanns forargelse over det akade
mikerhovmod, som han her mødte hos de
danske studenter. Et hovmod, der kom til
udtryk som foragt, ikke bare for de danske
barbersvende, men også for en del studen
ter fra Kiel og små nordtyske universiteter,
der i vinterhalvåret kom til København for at
høre anatomiske forelæsninger. Det kunne
gå så galt, at det ligefrem udartede til blodi
ge slagsmål. Og Drachmann har sikkert ret i,
at også her blev jorbunden gødet for det se
nere oprør i hertugdømmerne.
Hos Drachmann selv synes disse erfarin
ger tidligt at have skærpet en sund kritisk
sans, der fulgte ham gennem hele livet og
som gjorde, at han aldrig lod sig imponere af
form uden indhold - og på den anden side
evnede at erkende et værdifuldt indhold bag
en prunkløs facade.
Drachmann rundede i første omgang sine
studier af med fire måneders praktik på Øre
sunds Hospital i Helsingør, hvorefter det
lykkedes ham at få ansættelse i Marinen
som underskibskirurg med tjeneste i korvet
ten Fortuna, der skulle til Vestindien.
Det blev indledningen til en række udkom
mandoer gennem den næste snes år, ikke
bare til Vestindien, men også til Middelha
vet samt naturligvis tjeneste i hjemlige far
vande. Det var sejlskibsepokens sidste
årtier og den skildring Drachmann giver af li
vet i den danske flådes korvetter, fregatter
og linieskibe er yderst interessant. Vi har
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nemlig i virkeligheden kun meget få pålideli
ge skildringer af dagligdagen om bord i
flådens skibe endnu i første halvdel af 1800tallet. Den gamle flåde, der stadig kunne
give os fornemmelsen af at være en betyde
lig sømagt, var og blev borte, og de yderst få
skibe, der blev bygget under og efter krigen,
var for størstedelens vedkommende perma
nent oplagte i Flådens Leje. Mindre enheder
blev udrustet i strengt fornødent omfang,
men det er alligevel forbløffende, når Drach
mann kan fortælle os, at da man udrustede
linieskibet Dronning Marie i foråret 1834, var
det den første egentlige linieskibsudrust
ning siden 1807! Så summa summarum: Der
var meget få skibe, og dem, der var, blev der
sejlet meget lidt med.
Vi kommer ret tæt på især de mange søof
ficerer, Drachmann gjorde tjeneste under
og sammen med, og han karakteriserer dem
med en præcision, der ofte er næsten
dræbende. En af kvaliteterne ved Drach
manns erindringer er, at de givetvis ikke var
bestemt til publikation, men blot, som han
selv indledningsvis anfører, nedskrevet på
opfordring af sønnen. Så han skriver af kar
sken bælg sin hjertens mening om både den
ene og den anden. Der er næppe tvivl om, at
det ville have rystet den gamle herre, hvis
han havde anet, at hans ubesmykkede og
ofte nådesløse karakteristikker ikke bare af
en række af tidens søofficerer, men såmænd også af nære familiemedlemmer en
dag ville blive offentliggjorte.
Chefen på Fortuna karakteriserer Drach
mann som »en topmålt forfængelig nar og
halvgal«. Det er en dom, der underbygges
med barokke historier og adskillige eksem
pler på manglende navigationskunnen og
dårligt sømandskab, men alligevel må
Drachmann på ét punkt give kredit for
sømandskabet om bord, nemlig i sin beskri
velse af det normale havneanløb. Man anduver under fuld sejlføring (dvs. 1243 kvadrat
meter sejldug fordelt på 27 sejl), og på blot
tre signaler fra bådsmandens pibe bjærges
sejlene i den rigtige rækkefølge, ankeret fal
der, samtlige sejl beslås og dækket klares
op. Under hele manøvren har man ikke hørt
ét eneste kommandoord og blot fem minut
ter efter første signal ligger skibet på sin
plads, som havde det ligget der i ro og mag i
lang tid. Så der må i hvert fald have været
nogen om bord, der kunne deres metier. Og

det må have taget sig flot ud, men det gjaldt
naturligvis også om ikke at falde igennem
over for eventuelle fremmede orlogsmænd.
Man fornemmer hos Drachmann en paral
lellitet i vurderingen af de skidtvigtige dan
ske studenter og den særlige type af søoffi
cerer, der er totalt forankret i en opfattelse
af sig selv og deres stand som en elite, der
har modtaget verdens bedste uddannelse,
kan alt og ved alt. En opfattelse, der des
værre oftest er omvendt proportional med
det reelle grundlag for den.
Under sin fortsatte karriere i flåden alter
nerer Drachmann mellem sejlende tjeneste
og fortsat medicinsk uddannelse, så han ef
terhånden bliver »rigtig« læge med jus practicandi - og dermed har mulighed for avan
cement til overskibslæge.
Drachmanns sidste egentlige udkomman
do blev den mest dramatiske, idet vi her i
1849 bliver vidne til et veritabelt mytteri om
bord på et dansk linieskib. Det skete om
bord på linieskibet Skjold, der i al hast var
blevet udrustet som erstatning for linieski
bet Christian den Ottende, der var sprunget
i luften ved Egernførde. Og endnu en gang her i hans sidste som i sin tid i hans første
udkommando - en halvforrykt chef. En
ældre kommandør ved navn Thomsen, der
var et velkendt og trættende sladre- og
vrøvlehoved, ligefrem byens chronic scandaleuse siger Drachmann. Man må undre
sig over, at Admiralitetet i krigstid og med
Egernførde-affæren i frisk erindring ikke vi
ste større skønsomhed i valget af en linie
skibschef.
Opgaven var at blokere Kieler Fjord, men
det viste sig desværre snart, at hver gang
oprørernes skibe kom ud, trak kommandør
Thomsen sig tilbage. Det vakte betydelig
ophidselse hos de øvrige officerer, ja så me
get, at en morgen, hvor der var slået klart
skib, kom de fire ældste ind til Drachmann
og meddelte ham, at flagets ære bød dem i
givet fald at ignorere chefens ordre om at
trække sig tilbage!
Chefen gav faktisk næstkommanderende
den ventede ordre: »Op med roret, bras fir
kant!«, der med vinden agter ind hurtigt ville
have fjernet Skjold fra Kieler Fjorden og al
fare. Og så hørte man næstkommanderen
de i råberen, »Skærp overalt!«, altså bide
vind ned mod fjenden. Det var slet og ret
mytteri - andet ord er der ikke for det.

Thomsen for ned, men ikke, som Drach
mann troede, for at hente en pistol og skyde
næstkommanderende, hvad han var i sin
gode ret til, men slet og ret for at gemme
sig, for han viste sig overhovedet ikke mere
på dækket under træfningen.
Sagen burde naturligvis være endt for en
krigsret, men på bedste danske vis blev den
dysset ned, og Thomsen blev bevilget af
sked pga. svagelighed (nervøsitet, sie!). Og
Skjold fik omsider en chef, der var opgaven
voksen.
Efter Skjold fik Drachmann landtjeneste
som læge på Trekroner batteri, en stilling
der var kombineret med stillingen som ka
rantænelæge for Københavns havn. Da det
ikke var et embede, der sled sin mand op,
gav det den begavede Drachmann mulighed
for at indlede en videnskabelig karriere, der
førte ham ind på ortopædiens område, og
som kulminerede med udnævnelsen til
æresdoktor ved Uppsala Universitet i 1877.
Bogens sidste sider bruger Drachmann til
selvransagelse og gør så at sige sit reg
nebræt op. Og da falsk undseelse ikke er
Drachmanns sag, fornemmer man ret tyde
ligt, at han - med god grund - er helt tilfreds
med facit. For stuekonens søn nåede vist
ikke bare så langt op ad den sociale stige,
som det ved flid og egne evner var muligt i
det 19. århundrede, men han var også, så
vidt vi kan bedømme, hele livet tro mod
Hippokrates’ ord om at trøste, lindre og
stundom helbrede.
Ole Ventegodt

T. Vogel Jørgensen og Poul Zerlang:
Bevingede Ord. 6. udg.
København, G.E.C. Gad, 1990. 737 s. ISBN
87-12017-60-4. Kr. 368,-.

Det er glædeligt, at der nu er kommet en ny
udgave af redaktør Thorkild Vogel Jørgen
sens klassiker fra 1940, »Bevingede Ord«,
forøget af håndbogsvirtuosen Poul Zerlang.
Enhver, der har arbejdet på bibliotek eller
lignende steder og har skullet besvare fo
respørgsler om sprog og kulturhistorie, har
utallige gange slået op i værket og ofte fun
det svar.
Denne sjette udgave er angiveligt forøget
med ca. 3000 bevingede ord i forhold til den
sidste fra 1963, der rummede 12.000. Zer-
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lang har i sin jagt koncentreret sig om den
nyere nutid og har vist ikke gjort mange fund
hos klassikerne. Dem havde Vogel-Jørgensen nu også været temmelig grundig med.
Det anføres i pressemeddelelsen, at særlig
Winston Churchill, forfatterne i tidsskriftet
Kritisk Revy og Jacob Paludan har leveret
mange pletskud. Glistrup har Zerlang nu
også haft et godt øje til.
Hvad er et bevinget ord? Det kan være et
slagord, et motto, en kliché, en talemåde, et
øgenavn, et revy-refræn, en rap replik. Der
er ingen faste grænser til f.eks. ordsprog,
wellerismer og aforismer. Men en del af defi
nitionen er, at udtrykket har bidt sig fast og
er blevet brugt i større eller mindre omfang i
tale eller på skrift. Bevingede ord er altså
traditionelle udtryk - eller vil gerne være
det. Hvad ubevingede ord er, kan den inter
esserede læse i Vogel Jørgensens bog med
samme titel fra 1957.
»Bevingede Ord« er ikke blot lagt an som
en samling udtryk tilføjet en leksikalsk for
klaring. Til de fleste af udtrykkene knytter
der sig små kulturhistoriske artikler eller vel
turnerede noter. Vogel Jørgensen, der var
en særdeles velorienteret og velskrivende
journalist, har nydt den korte form, der både
har træk af leksikografens og petit-journalistens stil. Han har haft sine udenlandske
forbilleder, samlinger af bevingede ord er
ikke kun noget der findes i Danmark, men
han har sandelig forstået at udnytte genren.
Zerlang er på bedste måde gået videre i den
gamle redaktørs spor. Vi takker og bukker.
Eske K. Mathiesen

Mikael Andersen:
Olietryk. En folkelig billedform
Udgivet af Odder Museum og Danmarks
grafiske Museum / Dansk Pressemuseum
1990. 33 s., ill. ISBN 87-982556-3-0. Kr.
20,-.

Hvorfor er olietrykkene, de ferniserede lito
grafier som i 1870’erne fra tyske bil ledfabrik
ker begyndte at brede sig som en løbeild ud i
også de små danske hjem - hvorfor er de nu
blevet så interessante? Det er de, fordi man
er blevet klar over, at de har haft virkning på
billedsmagen i hjemmene lige til i dag. Det
mener i alle tilfælde Mikael Andersen, for
fatteren til heftet »Olietryk. En folkelig billed
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form«. Det blev skrevet som katalog til en
udstilling af olietryk på Odder Museum sid
ste år. Zigøjnerpigen, den grædende dreng
og den brølende kronhjort, glansnumre fra
den såkaldte glarmesterkunst, er billeder,
der har deres rødder bl.a. i olietrykkenes
verden.
Indtil for ikke så længe siden var olietryk
kene ikke meget ansete blandt kulturhistori
kerne. Man anså dem for at være for vamle
og sentimentale. Étbladstrykkene, de kolo
rerede træsnit, var mere interessante. Dem
var der noget næsten middelalderligt ved.
For at kunne bedømme olietrykkenes virk
ning på hjemmenes billedtraditioner, må
man have styr på produktionen af dem, på
det brede udbud af både verdslige og reli
giøse billeder, på distributionen af dem og
på den mentalitetshistorie der knytter sig
især til de religiøse andagtsbilleder. Det er
da f.eks. underligt, at gedigent katolske bil
leder fandt vej ind på væggen i gode danske,
lutheranske hjem! Alt dette prøver Mikael
Andersen at få styr på. Men der er meget at
gabe over, og ideerne er mange, hvortil i
øvrigt kommer, at billedgengivelserne ikke
er de bedste. Andersen har imidlertid sam
let et væld af oplysninger og gjort gode iagt
tagelser, så der bliver arbejdet med sager
ne. Mon ikke en større bog om emnet er
undervejs? Til den bør han udvide sin littera
turliste, bl.a. med Lena Johannessons arti
kel »Landsbygdens konst« i bogen »Bonden i
konsten och bondens bildvärld«. LTs Forlag,
Stockholm, 1985.
En ting man virkelig skal huske på, når
man beskæftiger sig med disse billeder, hvis
produktion, distribution og motiver indbyder
til mange spændende undersøgelser, det
er: Hvordan blev disse billeder oplevet,
både af voksne og af børn? Selv husker jeg
fra min barndom hos ældre slægtninge Mil
lets »Angelus« som en tyst påmindelse om
et eller andet fint og stort.
Eske K. Mathiesen

Ulla Haastrup og Robert Egevang (red.):
Danske kalkmalerier
Når værket er færdigt vil det omfatte syv
bind. København, Nationalmuseet på Chri
stian Ejlers’ Forlag, 1985-. ISBN 87-7241642-4.

Nationalmuseets pragtværk »Danske kalk
malerier«, som er redigeret af Ulla Haastrup
og, for et par af bindenes vedkommende,
også af Robert Egevang, nærmer sig sin af
slutning, fem bind er udkommet, to mangler.
I dette statelige værk, som er klogt, instruk
tivt, opfindsomt og smukt illustreret bl.a.
med dejlige farveoptagelser, opsamles den
værdifulde forskning, kalkmalerierne har
været gjort til genstand for, en forskning der
har været særlig intensiv de sidste 25 år.
Hvert bind dækker en kunsthistorisk af
grænset periode, og hvert bind indledes
med en historisk og kulturhistorisk oversigt
lig artikel om perioden. Men derefter er sla
get frit, og de små artikler kommer væltende
som ud af et overflødighedshorn. I dem
blandes mange synspunkter, såvel kunsthi
storiske som folkloristiske og historiske; her
er tekniske undersøgelser og motivstudier,
her er artikler som gør iagttagelser, undrer
sig og rejser nye spørgsmål, hvilket sidste er
meget vigtigt. Nogle af skribenterne har le
veret formfuldendte essays, andre små af
handlinger, andre igen forskningsnoter.
Man har som læser fornemmelsen af at kig
ge forskerne over skuldrene, man er med
ude i kirkerne, med i diskussionerne. Det vir
ker pædagogisk set meget vellykket.
Værket er skrevet for både lærd og læg,
og redaktørerne og forfatterne kan ikke ro
ses nok for at artiklerne er blevet læselige
og veloplagte. Der bruges ikke mange frem
medord, og hvor de bruges, er de omhygge
ligt forklaret. Dette værk er en gave til alle,
der interesserer sig for kalkmalerier, enten
fordi det er deres hovedinteresse, eller der
af kalkmalerierne kan hentes så mange op
lysninger om både store træk i kulturhisto
rien og små finesser.
Når værket er færdigt, vil vi vende tilbage
til det her i Folk og Kultur og give det en
større og mere indgående anmeldelse.
Eske K. Mathiesen

Danske trylleeventyr udvalgt af Bengt
Holbek, bearbejdet af Lisbeth Jensen
København, Nyt Nordisk Forlag Arnold
Busck, 1989.159 s., ill. ISBN 87-17-05891-0.
Kr. 98,-.
Bengt Holbek: Tolkning af trylleeventyr
smst. 1989. 97 s. ISBN 87-17-05893-7. Kr.
128,-.

Som den første titel antyder det, er der her
tale om en antologi af danske trylleeventyr. I
indledningen, som er forfattet af Lisbeth
Jensen, forklarer hun: »Eventyr kan være
mange ting - eventyr kan bruges på mange
måder.« Formålet med denne eventyrsam
ling, siger hun, er: »at sende læseren på op
dagelsesrejse. Af sted hundrede år tilbage
til en ganske anderledes og fremmed ver
den«.
Dette løfte indfrier Bengt Holbek med sine
velvalgte eventyrtekster, som han inddeler i
seks grupper, hver især indledt ved en kort
biografisk præsentation af de seks jyske
fortællere - 3 kvinder og 3 mænd - som hi
storierne stammer fra. De udvalgte fortæl
linger er blot nogle få af de mange hundre
der, som folkemindesamleren Evald Tang
Kristensen (1843-1929) optegnede i perio
den 1868-1909. Der er her tale om eventyr,
som kendes over det meste af Europa, men
som de jyske fortællere har præget ved de
res individuelle fortælleform og livssyn.
I bogens Efterskrift indvies læseren, kort
men regulært, i hvem Evald Tang Kristensen
var og i hans personlige holdning til fortælle
stoffet. Desuden gives der i efterfølgende
afsnit en fin beskrivelse af folks boliger, de
res daglige arbejde, føde, ja sågar af deres
»Gang- og sengeklæder«. Alle sammen op
lysninger som kan gavne læserens indlevel
se i fortællernes sociale miljø og forståelse
af eventyrenes indhold af lokale elementer.
Holbeks udvalg af trylleeventyr giver med
sit varierede repertoire ikke alene en stor
æstetisk oplevelse; det giver også indsigt i
det, som måtte have ligget fortællerne og
deres tilhørere mest på sinde, noget som
har haft at gøre med deres drømme, deres
daglige virkelighed og ikke mindst deres
frygt og bekymringer. Alt sammen noget
som eventyrene formidler gennem symbol
ske handlinger og motiver. At relationen
mellem det symbolske og fantastiske endda
ikke er så fjern fra folks egen virkelighed ses
klart, når man kender eventyrenes hemme
lige sprog, mener Holbek.
Og det er dette sprog, som læseren i bo
gens andet bind: Tolkning af trylleeventyr,
bliver indviet i. Bindet er udgivet i tilknytning
til antologien, og indeholder nyttige kom
mentarer og analysemodeller. Det drejer sig
i virkeligheden om en populær udgave af for
fatterens doktordisputats: Interpretations
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of Fairy Tales (1987). I en kortfattet, men
særdeles overskuelig og pædagogisk form,
formidler Holbek i den populære danske ud
gave nogle få af de vigtigste forskningsteo
rier samt sine egne konklusioner vedrøren
de analysen af trylleeventyr. Han indleder
med en sober indføring i eventyrenes anato
mi, samt en kort historigrafisk oversigt over
eventyrenes skæbne, siden nogle af dem
blev til i Europa og Orienten i oldtiden og
genopdagedes under renæssancen, hvor
de sammen med nye skabelser blev optaget
i forskellige samlinger og med forskellige
formål.
Siden menes mange af disse historier, i
folkelige genskabelser, mundtligt at være
overleveret fra generation til generation,
men, som Holbek gør den uindviede læser
opmærksom på, først i begyndelsen af det
19. årh. begyndte man at optegne dem efter
mundtlig fortælling.
I dette vejledende bind fortjener Holbeks
grundige indføring i eventyrenes symbolske
sprog særlig omtale. Hans metode er en vel
lykket kombination af Propps paradigmati
ske og morfologiske modeller, Dundes sy
stematiske sammenligning af symbolers og
motivers ækvivalens, Zipes etnologiske ana
lyse og Bettelheims freudianske psykoana
lyse. Det sidste på trods af at han i sin dispu
tats tager afstand fra den psykologiske for
tolkning af trylleeventyr, netop fordi symbo
lerne her altid tydes ud fra formodede uni
verselle betydninger.
Men selv om han tager afstand fra freu
diansk entydighed, gør han sig efter min me
ning selv skyld i denne brøde, når han tolker
bestemte rollefigurer, magiske objekter el
ler handlinger ud fra Freuds universielle seksualsymbolik.
En af Holbeks teser er, at for en større del
handler trylleeventyr om de unges mod
ningsproces under den vanskelige kamp for
løsrivelsen fra forældrene. Dette symboli
seres ved, at helten altid drager af sted fra
forældrenes hjem og ud i en verden hvor alle
mulige farer forsøger at hindre ham/hende i
at nå sit mål. Ved at overvinde disse farer
opnår helten den fulde modenhed, hvilket
understreges ved hans/hendes møde og en
delige bryllup med det modsatte køn.
For at bevise dette bruger Holbek Dr. Je
kyll og Mr. Hydes kendte psykoanalytiske
model. I overensstemmelse med dette ek
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sempel på den menneskelige psykes spalt
ning i et godt og et ondt væsen, mener han,
at eventyrheltens fader er symbol på virke
lighedens possesive forældre, som på den
ene side tvungne af omstændighederne la
der børnene rejse ud i verden, men på den
anden side ønsker at opretholde deres magt
over dem. Denne restriktive side af foræl
drene symboliseres i eventyret af den heks,
drage eller andet uhyre, som altid dukker op
på heltens vej ud i verden, men som han tak
ket være en magisk genstand eller et over
naturligt væsen overvinder.
Det siger sig selv, at det er så som så med
heltens modenhed, når redningen så åben
lyst skyldes hjælp af overnaturlige kræfter
og ikke hans/hendes personlige evner. Des
uden er der et andet problem, eftersom Hol
bek selv indrømmer, at det er de ældre som
overleverer eventyrene til de yngre. At over
levere så negative forældrebilleder som dra
ger og hekse til deres børn, samt eksempler
på at helten belønnes efter nedkæmpelse af
de uhyrer, som ifølge Holbek symboliserer
forældrene, synes ikke foreneligt med even
tyrenes pædagoiske funktion. Det ville fak
tisk forudsætte, at forældregenerationen
opfattede deres egen rolle negativt og såle
des var indstillet på at modarbejde sig selv
og de ældgamle idealer om respekt og lydig
hed over for forældrene, noget som ville
nedbryde det grundlag (familien), som sam
fundet traditionelt bygger på.
På den anden side har Holbek mere ret
end han selv aner, når han siger at i alle tryl
leeventyr er der kodet et budskab, som kan
være svært at tyde, fordi vi ikke længere
kender kodernes hemmelige sprog. Beviser
på eventyrenes indkodning findes hos Pe
dro Calderons Autos Sacramentales fra
1600-tallet, som i 1856 blev udgivet på tysk
med titlen: Don Pedro Calderon de la Bar
ca’s Geistliche Festspiele. Et værk, der,
som det fremgår af Holbeks ellers omfatten
de bibliografi, er undgået hans opmærk
somhed, ligesom det tilsyneladende er und
gået andre eventyrforskeres opmærksom
hed. Her findes for eks., foruden eventyrmo
tiver som de fem hjælpere og prinsessen på
bjerget, hele to allegoriske versioner af Sne
hvidefortællingen, hvis store sammenfald af
detaljer med Grimms eventyr vidner om, at
Holbek er for kategorisk, når han påstår, at
der ikke findes beviser på, at de forskere,

som har fremsat teorien om, at trylleeventyr
oprindeligt har været allegoriske fortællin
ger, har ret.
Fantasifigurernes eksplicitte symbolik i al
legorierne afslører, at »de gode« og »de
onde« er to sider af helten, og at kampen
mellem disse modstridende kræfter foregår
inde i helten selv. Den overnaturlige kraft fra
»magiske« objekter eller feer, som hjælper
helten, understreger blot, at uden hjælp fra
oven kan mennesket ikke nå sit mål: Guds
riget, som det jordiske kongerige i historien
er symbol på.
Ved allegoriske festspil af den art blev sa
kramenternes undergørende kraft mange
steder i det katolske Europa formidlet for
det jævne folk på torve og gårdspladser. Her
er livsvandet, dåben; guldringen, Jesu lege
me i hostien; fisken og lammet, Guds søn;
sværdet, korset osv. Altså alle sammen frel
sende elementer.
Dette være sagt blot for at vise, at Freuds
seksualsymbolik, som Holbek så konse
kvent benytter sig af i sin eventyranalyse, er
lige så tids- og miljøpræget som de religiøse
festspil. Spørgsmålet er, hvordan kan han
på holdbart grundlag afgøre, at det ikke var
noget helt tredje den enkelte fortæller ville
med sine eventyr.
Marisa Rey-Henningsen

Keld Nielsen, Henry Nielsen og Hans
Siggaard Jensen: Skruen uden ende.
Den vestlige teknologis historie
København, Teknisk Forlag, 1990. 387 s.
Tegninger, fot. i s/h og farve. ISBN 87-5711205-3. Kr. 388,-.
Interessen for teknologihistorie er stigende.
Såvel Carlsbergfondet og Statens humani
stiske Forskningsråds projekt »Dansk indu
stris historie efter 1870« som Forskningsrå
dets TISK-projekt har udgivelse af et eller
flere bind om teknologihistorie på program
met.
»Skruen uden ende« er udarbejdet på op
fordring af Teknisk Forlags Fond og har såle
des ikke nogen direkte forbindelse til de to
andre projekter. I det førstnævnte projekt er
forfatterne økonomiske historikere, i det an
det er de videnskabshistorikere, heraf flere
med naturvidenskabelig baggrund, og i
nærværende bog er forfatterne en filosof,

der arbejder med systemvidenskab og data
logi, en fysiker og en videnskabshistoriker.
Med denne spredning på forskellige discipli
ner bliver teknologihistorien belyst ud fra
forskellige synsvinkler, hvilket må anses for
at være en fordel.
Bogen er opdelt kronologisk i tre dele: ti
den fra omkring 500 e.Kr. til 1800, 18001940 og 1940 til nutiden. Allerede med
første del er vi nået til den industrielle revo
lution og i meget sammentrængt form følger
kapitler om dampmaskinen, jernudvinding,
vandkraft, elektricitet, og med den kemiske
industri og masseproduktion af konsumva
rer slutter beskrivelsen af udviklingen frem
til 1940. Herefter fortælles om det postindu
strielle samfund, om atombomben, radar,
fjernsyn, bio- og datateknologi og teknologi
politik. Nogle af kapitlerne indeholder »fak
ta-afsnit«, der kort forklarer vigtige sam
menhænge, mens »tema-afsnit« mere dybt
gående belyser centrale emner. Der afslut
tes med litteraturoversigt og registre.
Teknologihistoriens definition og af
grænsning afhænger af øjnene, der ser. I
dette værk søger forfatterne at anlægge en
bredere synsvinkel end den traditionelle op
findelsernes histories ved at beskrive opfin
delsernes følgevirkninger for mennesker og
samfund. Det er imponerende, hvad det er
lykkedes forfatterne at få med i dette ene
kompakte bind om Vestens teknologiske ud
vikling. Man har dog også måttet skære: det
er kun forholdene i Europa og U.S.A., der er
med, og alligevel er det en uløselig opgave
at give et nogenlunde dækkende billede af
udviklingen på så lidt plads. Forfatterne ta
ger da også forbehold og indrømmer, at skil
dringen visse steder tegner et noget for
vrænget billede af virkeligheden, men de
skildrer med stor kyndighed de forskellige
perioders opfindelser og deres følger. Tek
sten suppleres på udmærket måde af talrige
fotografier og tegninger, der f.eks. viser
spindeteknik, vandkraftudnyttelse, damp
maskinens forskellige stadier, syntetiske
farvestoffer, digitalisering og systemudvik
ling m.m. Som helhed må man sige, at for
fatterne er sluppet godt fra denne vanskeli
ge opgave. Gennemgående er teksten velskreven, selv komplicerede sammenhænge
er forklaret kort og klart, men desværre er
bogen på grund af sine dårligt udformede
registre en kompliceret bog at bruge.
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I stedet for sag- og navneregister er der et
»Indeks«, som dog fungerer nogenlunde.
Værre er en billedfortegnelse, som er opstil
let efter billedernes opbevaringssted eller
det værk, hvorfra de stammer! Da det kun
sjældent oplyses i billedteksten hvor og
hvornår illustrationerne er fra, er man afskå
ret fra at finde frem til billedernes prove
niens. Og der er endda lagt et meget stort
arbejde i at fremskaffe gode illustrationer.
Litteraturlisten afslører, at bogen hviler på
værker af overvejende engelsk eller ameri
kansk oprindelse. Der er kun anført nogle få
tyske og et par franske værker, som oven i
købet er brugt i engelsk oversættelse. En
gelsk og amerikansk opfindersnilde og inno
vationsgeni har frembragt fremragende
ting, men det er næsten altid dem vi får skil
dret. De mange opfindere fra andre lande
bliver der først plads til, når deres indsats er
uafviselig. Teknologihistorien bør gøres bre
dere, så den bliver om ikke global - hvad der
vel må være det endelige mål - så dog så
rummelig, at den også omfatter andre lande
og verdensdeles bidrag til udviklingen.
Til sidst lidt om bogens udseende. Der er
brugt en meget lille, spinkel skrifttype - det
oplyses ikke hvilken - og da der står meget
på siden, over 3.000 enheder, er den ikke let
læselig. Siden er delt af en lodret streg i en
tekstklumme og en smallere margen bereg
net til mindre illustrationer. På over halvde
len af siderne brydes stregen imidlertid af
billeder, så hvorfor dog bruge så stiv og
uskøn en opdeling af siderne. De mange
gode, møjsommeligt indsamlede illustratio
ner kommer slet ikke til deres ret. Siderne er
overfyldt, billederne er beskåret og klemt
ind mellem hinanden. På s. 48-49 er fire af
Agricolas dejlige træsnit presset sammen
og beskåret, så de end ikke viser det, billed
teksten forklarer: af et løfteværk med to
vandhjul ses kun det ene. Bogen har for
mentlig sin titel efter Archimedes’ Skrue
uden ende, men man leder forgæves efter
et billede af denne værdifulde indretning!
Som supplement til bogen er udsendt en
kildesamling på 47 sider. Den indeholder 29
tekster spændende over tiden fra ca. 1100 til
1986. Teksterne er især beregnet til under
visningsbrug, og til nogle af dem er det også
nødvendigt med uddybende forklaringer,
bl.a. forkortelser. Ideen med at gengive ori
ginale tekster - oversat til dansk - er god.
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Man bliver her stillet direkte overfor konkre
te problemer, som virker langt stærkere,
end hvis man kun kendte dem fra bogens
omtale af dem. Størstedelen af teksterne er
fra det 20. århundrede, nogle få fra det 19.,
men ikke en eneste fra det 18. århundrede,
som ellers ikke er uinteressant set fra en
teknologihistorisk synsvinkel.
Poul Strømstad

Erik Ib Schmidt:
Behøver vi at nå det hele?
København, Forlaget Spektrum, 1990.187 s.
ISBN 87-7763-010-6. Pris: kr. 198,-.

Erik Ib Schmidts velskrevne bog handler om
»de dybtgående ændringer af danskernes
livsvaner og kulturværdier siden 1960’erne
og frem til idag«, står der på forsiden. Det
var perioden, hvor staten prioriterede en
kraftig udbygning af den offentlige sektor,
stimulerede ejerbolig- og parcelhusbyggeri
og satte vækst i skatteprocenten. Undersø
gelsen viser, at Danmark i dette tidsrum har
udviklet sig til et forbrugersamfund med en
materialistisk kultur, der simpelthen er uden
sidestykke i tidligere historiske perioder.
Bogens konklusioner er baseret på resul
taterne fra det store projekt, Tid & Forbrug
fra 1987, der har haft et budget på 5 mio. kr.
finansieret af Rockwool-fonden. Det store
kvantitative materiale er indsamlet af et
tværfagligt team bestående af 10 forskere
og 2 studenter fra fagene økonomi og socio
logi. Gennem Socialforskningsinstituttet,
Danmarks Statistik, Budgetdepartementet
og Århus Universitet er der udført 9 delun
dersøgelser. Disse delprojekter indeholder
analyser og interviewundersøgelser fra
1964, 1975 og 1984, telefoninterviews fra
1988 (400 pers.) og fra 1988-89 (3x1500
pers.), en spørgeskema-undersøgelse per
brev (4000 pers.) og en række samtaler (20
pers.). Undervejs i projektet er der udsendt
mindre publikationer, men de samlede re
sultater er nu præsenteret i to bøger, hvoraf
denne er den ene, mens Gunnar Viby Mo
gensen har skrevet »Time and Consump
tion«, der er en mere detaljeret behandling
af undersøgelsens fagtekniske sider.
Behøver vi at nå det hele? spørger Erik Ib
Schmidt. Hertil kan læseren så spørge:
Hvad er »det hele«?

I de forløbne 30 år er forbruget vokset
enormt, men tiden til at forbruge i er interes
sant nok blevet kortere. 11964 havde vi 7 ti
mer fritid og i 1987 kun 61/2 time. Til gengæld
bruger folk mere tid på transport, uddannel
se og kreativ virksomhed. Mange har an
skaffet boliger, der er betydelig større end
førhen og indkøbt en mængde udstyr til
hjemmet - møbler, hårde hvidevarer, køk
kenudstyr, tv, radio, video, computer, bånd
optager, fotomateriel, sportsudstyr, egen
bil m.v. Det er især den form for varer, der
sluger pengene - og tiden. Den umiddelbare
arbejdsbesparelse drukner i indkøb, nye
krav til brug og vedligeholdelse. Hvis dan
skerne skal nå »det hele«, skal de løse trans
portproblemerne til og fra arbejde, rundt om
butikscentre og børneinstitutioner. De skal
overkomme både betalt og ubetalt arbejde
for at skaffe penge til materielle goder, fri
tidsudstyr, bil, ferie og uddannelse. Store
poster er bl.a. boligen, der er steget fra at
udgøre 18 % af budgettet i 1955 til 32 % i
1987 og transporten, som koster dyrt i pen
ge og tid. Her kunne det fremstå klarere, at
der ikke blot er tale om private valg, men om
en generel opsplitning af arbejdspladser og
boligområder plus en lavt prioriteret udbyg
ning af den kollektive trafik.
I bogen opereres der med en række for
skellige begreber, der skal afdække hvordan
danskerne bruger tiden. Her skelnes mellem
en absolut tid - et år med 365 døgn å 24 ti
mer - og en mængde relative tider som ar
bejdstid, fritid, nødvendig og fri forbrugstid,
transporttid og en levetid med skiftende ind
hold. Deri ligger for mig at se visse analyti
ske problemer. En hel del mennesker lever
med livsformer, som har flydende grænser
mellem arbejde og fritid, f.eks. folk med
egen virksomhed eller de, der har et stort
karriere-engagement. Her virker det også
som et umuligt projekt at ville udkrystallise
re »nødvendig« versus »fri« forbrugstid. No
get lignende kan man indvende i forhold til
opsplitningen af arbejdsbegrebet i betalt/
ubetalt, beskattet/ubeskattet arbejde, sort
arbejde, husligt arbejde og gør-det-selvarbejde. Det er ikke helt gennemskueligt,
hvad undersøgelsen egentlig har undersøgt.
Ikke underligt fortælles det direkte, at inter
viewpersonerne har haft problemer, når de
blev bedt om at skelne mellem f.eks. husligt
arbejde, gør-det-selv-arbejde og fritidsakti

viteter. Havde forskerne været klogere, så
havde de respekteret virkeligheden nok til at
revidere deres begreber endnu en gang.
Teksten er illustreret med ialt 27 forskelli
ge figurer. Tabeller og kurver viser tids- og
forbrugsprofiler, indtægts- og udgiftsandele
og prioritering af goder og aktiviteter. En
gennemgående faktor er fordelingen på
mænd og kvinder, og det er udmærket. Der
imod leder man forgæves efter en differen
tiering på sociale kategorier og på land-, byog storbyområder. Kun en enkelt tabel viser
forskellene i fritidssyn mellem selvstændige
og lønmodtagere i by og på land. Det er tro
ligt, at oplysningerne er indsamlet, men i så
fald er det meget kedeligt, at de ikke er med
i en bog, der fremlægger hovedresultater.
Når Erik Ib Schmidt stiller spørgsmålet,
»Behøver vi at nå det hele?«, fornemmes en
opfordring til at skrue ned for både forbrug
og aktiviteter. Godt, vi nøjes fremover med
»det halve«! Hvordan?
I bogen aflives myten om det danske fri
tids- og service-samfund. Befolkningen har
ikke fået større fritid og vil næppe få det i
fremtiden, snarere tværtimod. I økonomisk
henseende er omfanget af serviceerhverv
vokset betydeligt, men den enkelte har kun
oplevet en voksende service, når det gælder
pasningsordninger for børn, gamle og syge.
Det fremstår også klart, at bag talen om
velfærdsstaten ligger en stor, privat mate
rialisme og i mindre grad sociale og økolo
giske gevinster. Men der er en dimension,
som ikke behandles, men burde være ind
draget i kortlægningen af, hvorfor så mange
oplever, at tiden ikke slår til. Sagen er at ar
bejdets karakter i vidt omfang har ændret
sig i de forløbne 30 år. Mange arbejdspro
cesser er blevet yderligere teknificerede,
automatiserede og enten afskaffet eller om
dannet til skærm-betjening og administra
tion. Tidligere fysiske og håndværksmæssi
ge dimensioner er betydeligt reduceret til
fordel for arbejdsformer, der er psykisk og
intellektuelt krævende blandt andet som
følge af et presset arbejdstempo. Foran
drede arbejdsvilkår, øget forurening, et privatdomineret boligmarked og udflytning af
industriområder fra byzonen er en del af
baggrunden for, at mange må løbe for at nå
frisk luft og en fritid med fysisk aktivitet, der
kan danne modvægt til et stille-siddende
arbejde i mere eller mindre usunde inde-
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klimaer. Overordnet set er Danmark ikke
blevet rigere men fattigere - økonomisk,
økologisk og menneskeligt. Omkostninger
ne ved vores måde at leve på læses bl.a. i
forurening, tempoopskruning, udlands
gæld, stort medicinforbrug og Europas fø
rende rate i selvmordsforsøg. Vi »behøver«
det ikke, men at sige nej-tak er ikke alene et
privat problem. Det private ansvar kan ikke
stå alene, det er også kollektivt!
Kristina Grosmann Due

Inge Adriansen: Fædrelandet,
folkeminderne og modersmålet
Brug af folkeminder og folkesprog i nationa
le identitetsprocesser - især belyst ud fra
striden mellem dansk og tysk i Sønderjyl
land. Skrifter fra Museumsrådet for Sønder
jyllands Amt. Sønderborg 1990. 218 sider, ill.
ISBN 87-88376-03-6. Kr. 258,-.
At Institut for Folkloristik (tidligere Folke
mindevidenskab) ved Københavns Universi
tet har tildelt Inge Adriansen en licentiat
grad for denne publikation, kan der ikke
indvendes noget imod, men den er ikke,
som man måske kunne have forventet sig,
en folkloristisk afhandling og heller ikke en
kulturhistorisk, sådan som forfatterinden (s.
183) nok selv vil opfatte den.
Den må karakteriseres som idéhistorisk,
hvor bl.a. dele af folkloristikkens eller folke
mindevidenskabens historie i Danmark fra
sin start til 1950 gennemgås på en måde, så
der ingen tvivl er tilbage, især for mellem
krigstidens vedkommende, om fagets natio
nalpolitiske, »Blut und Boden« og »tæt på«
nazistiske træk i striden mellem dansk og
tysk i Sønderjylland.
Inge Adriansen har stillet sig den opgave
at forklare, hvorfor sammenkædningen af
folkeminder og nationalt tilhørsforhold er
sket, hvilke dele af folkekulturen der især
har været anvendt i nationale bevidstgørel
sesprocesser, i hvilken udstrækning den po
litiske brug af folkeminder/folkekultur kan
ses som en del af et magtstræb og endelig,
hvorfor der sker et så markant politisk brug
af folkeminder i nogle lande og ikke i andre.
Hun definerer i sin afhandling folkeminder
som »den åndskultur, der er bevaret i folks
hukommelse og i overvejende grad er
mundtligt overleveret« (s. 14). Denne opfat
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telse har været rådende fra Svend Grundt
vigs tid og langt ind i 1900-årene. Og det
folk, som der tales om, er »landalmuen, der
fra romantikken blev opfattet som den mest
oprindelige og ægte del af befolkningen og
som bevarer af en national folkekultur med
rødder til både middelalder og oldtid« (s. 16).
Nation bliver af Inge Adriansen brugt som
betegnelse for et folk, der har et sprogligt
og/eller kulturelt fællesskab, og nationalitet
betegner så her tilhørsforholdet til en na
tion.
Ideen med, at et folks sprog og kulturtra
dition skal være medbestemmende for dets
statslige tilhørsforhold, optog sindene i hele
Europa fra omtrent midten af 1800-tallet.
Tyskerne mente med Jacob Grimm i 1848, at
Jylland var et urtysk område og erklærede
derfor Jyllands indlemmelse i Tyskland for
en folkeret, »Volksrecht«.
Under Treårskrigen trådte den danske hi
storiker C. F. Allen ind på scenen med sin
»Haandbog i Fædrelandets historie«, hvor
»Folke-Eiendommeligheden« i hertugdøm
met beskrives med en række sønderjyske
sagn, ordsprog og mundheld samt bygge
skik, kost- og festtraditioner til støtte for
danskheden. Fronterne var dermed trukket
op, og en indsamling sattes i system fra
dansk og tysk side af folkeminder og folke
sprog.
Inge Adriansen redegør for baggrunden
for denne strid i et kapitel om træk af den
nationale identitetsdannelse i de tyske sta
ter og den danske helstat i begyndelsen af
1800-årene.
I afhandlingens centrale andet hovedaf
snit om folkeminder og folkesprog i den na
tionale kamp om Sønderjylland redegøres
der for tiden indtil 1850, perioden mellem de
to slesvigske krige 1850-1864, Sønderjyl
land under tysk styre 1864-1920, fra gen
foreningen til 1945 og endelig slutspil - fol
keminder og grænsestriden efter 1945.
Folkeminders og folkesprogs rolle gen
nemgås oversigtligt for Færøerne, Norge,
Finland, Irland, Frankrig, Grækenland og
Sovjetunionen i et tredie hovedafsnit med
henblik på, hvorfor politisk brug af folkemin
der forekommer i nogle lande og ikke i an
dre.
Inden afsnittet med konklusionerne om
folkeminder og ideologi skelnes der i hoved
afsnit 4 mellem nyskabte traditioner og na-

tionale symboler med eksempler som natio
nale festdage, nationaldragter, »nationalise
ringen« af fyrstehuse og fra arbejderbevæ
gelserne. Også mere specielle symboler
som Mor Danmark, De sønderjydske Piger,
Dannebrog, Skibelund Krat, Germania, de
slesvig-holstenske dobbeltege, tyske natio
nalhymner og Knivsbjerg gennemgås.
Det er umuligt her at referere hele den
grundige fremstilling i afsnit 2, men et par
punkter skal fremhæves:
I debatten argumenteredes der i begge
lejre for og imod afstamningsretten og af
stemningsretten. F.eks. gik den danske re
daktør Jens Jessen ind for afstamningsret
ten, medens H. P. Hanssen plæderede for
afstemningsretten. Folkeminder indgik især
i argumentationen for afstamningsretten.
Hertil bidrog bl.a. Axel Olrik i 1898 med den
opfattelse, at de nordiske folk allerede i vi
kingetiden havde udviklet tydelige, nationa
le forskelle såvel i deres heltedigtning som i
deres mytologi og sagntradition.
Altyskeriets mest energiske danske mod
stander før og efter 1920 var sagn- og
sprogforskeren Gudmund Schütte, hvis le
detråd var en militant fædrelandskærlighed,
der senere i livet udartede til en forstem
mende nationalisme, som Inge Adriansen
(s. 92) udtrykker det, men han åbnede dog
mange danskeres øjne for det misbrug af
sprog- og historievidenskab, som foregik i
det tyske Kejserrige.
Vilh. la Courvaren anden særpræget per
sonlighed, redaktør af det danske tidsskrift,
Grænsevagten. Han foretrak i sin argumen
tation at anvende arkæologiske vidnesbyrd
og materiale fra stednavneforskningen
fremfor begreber som folkepræg eller folkeejendommelighed.
Under indtryk af de nazistiske forestillin
ger om jord og blod redegjorde Claus Eskildsen i bogen Dansk Grænselære på »grundig
pædagogisk« vis for den sønderjyske »folkegrund« og søgte at påvise, at det danske folk
havde førstefødselsretten i hele det histo
riske Sønderjylland.
Det unge Grænseværn, som kom til i
1933, foranstaltede store offentlige danske
møder. Det var ikke, som Inge Adriansen un
derstregede, i så høj grad afstandtagen til
nationalismen som ide og politisk system,
men mere forestillingen om et særligt nor
disk livssyn, som her blev trukket frem.

Og dansk folkemindevidenskab var med i
forreste række gennem den ledende arkivar
på Dansk Folkemindesamling, Hans Ellekil
de. Han var sammen med Gudmund Schüt
te med i styrelsen af Slesvig-Ligaen fra mid
ten af 1930erne og redigerede ligaens må
nedsskrift, Thyras Vold fra 1938 til 1947.
Slesvig-Ligaen hyldede forestillingen om
et folkeligt værdifællesskab på tværs af alle
samfundsmæssige skel, og deres idealisti
ske forestillinger om et sådant dansk fol
kefællesskab lå nazismens ideer snublende
nær.
I Thyras Vold publiceredes folkloristisk
materiale. Ellekilde mente, at folkeminder
var et spejl på oldtidens åndsliv. Og i disse
år arbejdede han som folkemindeforsker
især med festskikke i landbefolkningen og
med Nordens gudeverden og publicerede
sine nationale tolkninger af et sådant folklo
ristisk materiale, men efter Inge Adriansen
uden kildekritisk sans og videnskabelig
standard.
Hos Danmarks National-Socialistiske Ar
bejderparti var de nationale ideer hentet fra
det førindustrielle samfund og især fra en
tidsperiode med feudale træk og hierarkisk
samfundsorden. Inge Adriansen (s. 113) me
ner, at de danske nazister var stærkt natio
nale, men at det var en abstrakt nationalfø
lelse, som ikke kunne forbinde sig med det
eksisterende Danmark og slet ikke med det
politiske system, som var udviklet efter
1901.
Og det kan så efter denne anmelders op
fattelsevære een af hovedforklaringerne på,
at danske folkeminder (bondeminder), når
det kom til stykket, ikke kunne bruges i en
nationalitetskamp, hvor Danmark havde en
socialdemokratisk ledet regering. Noget
som en fremtrædende socialdemokrat,
Hartvig Frisch i perioden på sin måde ud
trykte det i en diskussion om Det Unge
Grænseværn: »Hvis disse mennesker kom
og sagde: Hjælp os mod nazisterne! så ville
vi hjælpe, men ikke når de kommer med
»Det haver så nyligen regnet« og Skræp og
alt det der!«
Inge Adriansen er i sine konklusioner bl.a.
inde på, at de dele af folkekulturen, man ud
valgte, skulle tjene til anskueliggørelse af
kontinuitet og fællesskab i en æstetisk form.
Derfor måtte man kastrere folkekulturen for
alle oprørske elementer og fjerne de dele,

133

der vidnede om utilfredshed, fornedrelse og
social indignation, og der blev herved blot et
glansbillede tilbage (s. 184). Og videre skri
ver hun, at ved at se på aktørerne i den
dansk-tyske debat fremgår det, at det nok
overvejende er personer af mere konserva
tiv observans, som har følt sig i overens
stemmelse med den nationalromantiske op
fattelse af folkemindebegrebet og har sam
menkædet folkeminder og politisk ideologi
(s. 185).
Derfor kan det undre denne anmelder, at
Inge Adriansen (s. 163) ikke mere præcist
skelner mellem »alle (de) mulige nationale
værdier« (s. 163), som det efter hende lykke
des (for hvem?) »at gøre hele befolkningen,
også arbejderne, så fædrelandsbevidste
gennem en kraftig markedsføring« (ibid.).
Arbejderbevægelsens bekendelse til f.eks.
fædrelandet bygger ikke på Blut und Bodenværdier, og når man derfra taler om Dan
mark for folket, så betyder det, at Danmark
også er til for arbejderne.
Hvilket ikke tidligere har været så indly
sende. I anden halvdel af 1870erne og frem
var der tre hovedarrangører af grund
lovsmøderne i Danmark. Det var de nationalliberale/højre, som hyldede kongen for
grundloven. Det var venstre, som benyttede
dagen til at beskylde de nationalliberale/
højre for at misbruge grundloven mod dem,
og så var det endelig arbejderne, som men
te at grundloven også gjaldt for dem. Samti
dig gav det arbejderbevægelsen den eneste
mulighed i de år for at demonstrere offent
ligt i gaderne.
Det er bl.a. een af forklaringerne på, at
grundlovsdagen har betydet noget i arbej
derkredse. Fra 1890 fik de deres egen mani
festationsdag den første maj, som i 1990
blev fejret over hele landet med mindst
300.000 deltagere, medens måske 5 % det
samme år sluttede op om de af arbej
derbevægelsen arrangerede grundlovs
møder.
Det er, som Inge Adriansen ikke erkender,
at Danmark er et klassesamfund med for
skellige kulturer, hvor den ene kultur ikke er
bedre end den anden, men udtrykker noget
forskelligt. Det måtte så være en demokra
tisk indstillet folklorists opgave i dag at be
skrive og analysere denne mangfoldighed,
som netop kendetegner danskheden, ved
f.eks. at synliggøre arbejderminder og -tra
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ditioner, så de også opfattedes som en na
turlig del af en dansk kultur.
Når dette er sagt, vil denne anmelder ger
ne slå fast, at Inge adriansen har skrevet en
inspirerende bog, hvis emne danske folklori
ster for længst burde have taget op.
Flemming Hemmersam

Else Marie Kofod:
De vilde svaner og andre folkeeventyr
Sidestykker til syv af H. C. Andersens Even
tyr, Foreningen Danmarks Folkeminders
Skrifter, bind 86. København, Foreningen
Danmarks
Folkeminder, 1989.
ISBN
87-87987-88-1. Kr. 220,- (for medlemmer kr.
110,-).

Det har længe været almindelig kendt at
vores allesammens litterære stolthed H. C.
Andersen i ganske enkelte tilfælde har ba
seret et eventyr på et folkeeventyr, som han
må have stiftet bekendtskab med enten di
rekte i mundtlig dansk tradition eller even
tuelt i form nedskrevet fra denne tradition.
Udover om det i titlen nævnte eventyr drejer
det sig om »Fyrtøjet«, »Klods Hans«, »Rejse
kammeraten«, Hvad Fatter gjør, det er altid
det Rigtige«, »Lille Claus og Store Claus«,
samt »Svinedrengen«, eller ialt syv af H. C.
Andersens 156 Eventyr og Historier. Else
Marie Kofod, der er bibliotekar på Dansk
Folkemindesamling, har gennem årene haft
mange forespørgsler om de folkelige paral
leller til disse eventyr. Det resulterede i at
hun først samlede sig et ringbind med mate
rialet så hun ikke gang på gang skulle finde
de samme optegnelser frem fra arkiverne,
og nu har hun så begået en bog baseret på
dette materiale. Anmelderen skal ikke her
gå ind på bogens betydning for studiet af
H. C. Andersen men istedet se på den side
af sagen der vedrører folkemindeforsknin 
gen. Lad mig blot udtrykke det fromme håb
at de af Kofod udvalgte tekster ikke i fremti
den skal blive opfattet som Andersens kilder
til hans varianter af historierne.
I modsætning til flere af vore nabolande
har Danmark ikke en trykt eventyrkatalog
hvor de forskellige varianter af de enkelte
eventyr er katalogiseret efter moderne prin
cipper og i overensstemmelse med de
gængse internationale betegnelser. Else
Marie Kofods bog får alene herved stor be-

tydning ved at være en katalog over danske
varianter af de eventyr, der i Aarne og
Thompsons internationale katalog har fået
tildelt numrene: 451, 505, 506, 507 A, 560,
561, 562, 853, 900, 1415, samt 1535, hvortil
kommer enkelte afstikkere til andre eventyr
typer. Imidlertid er Kofod grundigere end en
egentlig katalog ville have været, for hun
nøjes ikke med at registrere og katalogisere
men karakteriserer og diskuterer også de
enkelte varianter. Bogen bliver derved et
særdeles nyttigt redskab for enhver, som vil
beskæftige sig med de danske varianter af
disse eventyr og med dansk eventyrtradi
tion i det hele taget, for mange af de konklu
sioner man kan drage fra studiet af disse
eventyr er ganske givet gyldige for dansk
eventyrtradition i almindelighed.
Kofod begynder med en næsten 50 sider
lang indledning i hvilken hun, udover H. C.
Andersen, diskuterer den danske eventyr
tradition og herunder specielt folkelige pa
ralleller til de syv tidligere nævnte H. C. An
dersen eventyr. Materialet der ligger til
grund for denne diskussion præsenteres
derefter dels ved at der trykkes to komplette
versioner af hvert eventyr, og dels ved at der
i bogens tredje del følger en komplet forteg
nelse over de folkelige danske versioner af
disse eventyr. Hver enkelt version jævnføres
med andre versioner, specielle træk disku
teres, og der redegøres for fortællerens
identitet eller for eventyrets oprindelse iøvrigt. Den mest spændende af Kofods kon
klusioner vedrører nok forholdet mellem
skriftlig og mundtlig tradition. Den store
danske indsamler Evald Tang Kristensen
blev allerede i samtiden bebrejdet at han
ikke var i stand til at skelne mellem »boglig
overlevering« og det der er bevaret i ren
mundtlig tradition. Kristensen afviste indig
neret at hans meddeleres materiale skulle
stamme »fra nogensomhelst trykt kilde«,
men der er meget der tyder på at hans kriti
kere havde i hvert fald delvis ret. Kofod er
således ved studiet af de ialt 207 eventyr
versioner der er behandlet i hendes bog
kommet frem til den konklusion at Rasmine
Rasmussen Kirkegaard, Wilhelm Frederik
Lind og Niels Hansen Li, tre af Tang Kristen
sens bedste eventyrfortællere, alle har for
talt ham versioner af et af de syv Andersen
eventyr, som de enten har haft fra forskelli
ge trykte kilder, herunder almanakker og

skillingstryk, eller endog fra Andersens
eventyr. På dette felt bliver virkningerne af
Kofods konklusioner vidtrækkende. Hun
nævner det ikke i sin bog, men Bengt Holbek
har jo fornylig i sin disputats Interpretation
of Fairy Tales benyttet Tang Kristensens
eventyrsamling som grundlag for sine for
tolkninger. Han har her argumenteret for at
de eventyr han benyttede skulle stamme fra
»an authentic oral tradition«, men på trods
af de kriterier han selv stiller op for at
afgrænse denne tradition, indgår de tre
ovenfor omtalte fortælleres materiale i hans
diskussion, og det ville da også være me
ningsløst at udelukke dem. Vi må nok snare
re vænne os til den tanke at eventyrtraditio
nen så langt tilbage i tiden som vi kender
den har eksisteret i en vekselvirkning mel
lem skriftlige og mundtlige kilder. Fortællin
ger er blevet skrevet ned fordi de af den ene
eller anden grund blev anset for relevante,
og hvis de rette betingelser ellers har været
tilstede har de nedskrevne versioner heref
ter virket tilbage på den mundtlige tradition.
I den forbindelse må man nok ikke være
blind for at mange indsamlere, incl. Tang Kri
stensen selv, direkte har betalt deres med
delere for det materiale de nedskrev fra
dem. Meddelerne har altså haft et egentligt
økonomisk motiv til at kunne fortælle så me
get som muligt, og dette kan meget vel for
klare at de har tilegnet sig historier fra »tvivl
somme« skriftlige kilder for senere at kunne
tjene lidt ekstra ved at fortælle dem til en
indsamler.
En enkelt alvorlig fejl ved bogen skal dog
ikke gå upåtalt hen. Forfatteren har hele bo
gen igennem valgt at benytte Svend Grundt
vigs katalogiseringssystem af eventyrene.
Grundtvigs system er såmænd udmærket,
men det er nu engang ikke det system som
den internationale forskning betjener sig af i
dag, og det virker i vore dage direkte provin
sielt at benytte sig af Grundtvigs katalogise
ring fremfor af den af Aarne og Thompson
udarbejdede. Forfatteren udtrykker en vis
skepsis overfor værdien af typekatalogerne,
men Aarne og Thompsons system er i lig
hed med Grundtvigs baseret på den mundt
lige tradition, og når man overhovedet kan
tale om forskellige typer, er det jo fordi man
ud fra det givne materiale har abstraheret
sig frem til typebeskrivelser, der så kan om
fatte en lang række fortællinger, løvrigt
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løber forfatteren selv sur i alle de mange
numre et par gange. I diskussionen af paral
lellerne til »Fyrtøjet« er alle AT numrene ble
vet præcis ethundrede for små, og anmel
deren har i hvert fald noteret sig et tilfælde
hvor der er kludder i Grundtvig nummererin
gen. Disse punkter er dog små skønheds
pletter på en iøvrigt ganske fortrinlig mate
rialesamling.
Ole Munch-Petersen

Karen Kræmer (red.):
Dagligdagens Kvinder
I kamp for valgret, på vej mod ligestilling. Ar
bejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv. Vi
borg, Fremad, 1990.112 s., ill. ISBN 87-5571585-0. Kr. 148,-.

Denne korte, overskuelige bog beretter i bil
leder og tekst om kvinders dagligdag i hjem
met og på arbejdet, om kvindernes faglige
organisering og deres deltagelse i det poli
tiske liv 1880-1990.
Bogen er opbygget kronologisk i fire ho
vedafsnit og tager sit udgangspunkt i kvin
dernes kamp for organisering og politisk
stemmeret i slutningen af forrige århun
drede. Den behandler dobbeltarbejdet i den
periode, hvor kvinderne for alvor kommer ud
på arbejdsmarkedet i 1930rne, ser på hus
moderrollen i 1950erne og den nye kvinde
bevægelse og forholdet til fagbevægelsen i
1970erne.
Hvert afsnit indledes med en kortfattet
beskrivende tekst, fulgt op af billedsider,
først og fremmest med illustrationer hentet
fra fotosamlingen i Arbejderbevægelsens
Arkiv og Bibliotek.
Bogen tager sit udgangspunkt i arbejder
kvindernes problemer såvel på land som i
by, og der lægges en klar linje i behandlin
gen i stoffet, hvor man søger at problemati
sere kvindernes vilkår, - også i dag.
Bogen skal absolut ikke betragtes som
nogen udtømmende historisk gennemgang
af kvinders forhold igennem et århundrede,
men ses som en nyttig oversigt, udarbejdet
på grundlag af nogle formulerede politiske
holdninger, der vil gøre den velegnet bl.a. i
undervisning på forskellige niveauer og stu
diekredse. Illustrationerne er velvalgte og
spændende.
Mette Skougaard
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Henrik Sten Møller: Fra vor egen tid
100 års boligidealer. København. Gads For
lag, 1990.156 s., ill. ISBN 87-12-01915-1. Kr.
178,-.

Frederik Sieck:
Nutidig Dansk Møbeldesign
En kortfattet illustreret beskrivelse. Køben
havn. Nyt Nordisk Forlag, 1990. 232 s., ill.
ISBN 87-17-016121-0. Kr. 186,-.
Moderne dansk møbelkunst har internatio
nalt ry og er da også allerede beskrevet i fle
re værker. Det er et nutidigt emne, der inter
esserer mange og som man nok ikke uden
videre bliver færdig med, i hvert fald ikke så
længe, vi stadig er en del af den design
mæssige udvikling, der begyndte med funk
tionalismen. De to bøger, der her skal omta
les, er populære beskrivelser af denne ud
vikling med vægt på henholdsvis boligidea
ler og design. Den første beskæftiger sig
især med de kendte arkitekter fra Danish
Design perioden i 50erne, den anden også
med den videre udvikling og med de de
signere, der måske bliver morgendagens
kendte. I begge bøger begynder nutiden
med Kaare Klint...

Henrik Sten Møller giver i sin bog om 100 års
boligidealer en personlig skildring af udvik
lingen fra klunketid til nutid eller som han
selv siger »nogle oplevelser og bud som
mindst af alt pretenderer at være kunsthi
storie«. Hovedvægten er lagt på 50erne,
hvor skandinavisk funktionalisme nåede sit
højdepunkt og international anerkendelse.
Forfatteren tager udgangspunkt i sit eget
barndomshjem i Fuglebakkebebyggelsen på
Frederiksberg. Faderen, Viggo Sten Møller,
hørte til kredsen af unge entusiastiske arki
tekter, der var påvirket af de funktionalisti
ske strømninger og hjemmet bar præg af de
nye ideer, lyst og enkelt, som man havde
kunnet se det på Stockholmudstillingen i
1930. Kontrasten var tanternes klunkehjem
på Kastelsvej, en verden til forskel med dens
myriader af ting i tekstile omgivelser. Hjem
met lignede til forveksling Nationalmuseets
bevarede klunkehjem, hvor man stadig kan
opleve fortidens »kuriøse« boligidealer. Det
er på denne klunketidsbaggrund, de nye
funktionalistiske idealer anskues, der snare
re var en ideologi end en stil og som også in-

deholdt et socialt program med krav om »or
dentlige møbler til arbejderbefolkningen«.
Det er et ganske fint bolig- og tidsbillede,
der tegnes her samtidig med, at der gøres
rede for de nye ideer og idealer. Man kan
dog let få den opfattelse, at mange små
hjem nu blev lyse og enkle, som idealerne
foreskrev. Så hurtigt gik udviklingen ikke og
så let var det ikke at slippe af med klunketi
den, men det melder historien intet om. For
fatteren beskæftiger sig med vor tids bolig
idealer forstået som arkitekternes idealer
og resten af bogen handler om de enkelte
arkitekter fra Kaare Klint til Jørn Utzon, af
brudt af mindre afsnit om især sølv og kera
mik. Lidt kunsthistorie bliver der således
over det. Hvor det har været muligt, skildres
arkitekternes egne hjem og de ideer, der lig
ger til grund for hus og indretning. Det er en
god ide, der gør, at man ikke kun oplever ar
kitekten som manden bag en kendt stol, reol
eller bygning, men også som privatperson.
Flere af møblerne er tegnet til eget hjem, før
de blev sat i produktion, fx Mogens Kochs
berømte reoler og foldestol, der blev tegnet
til hans eget hjem i Bakkehusene på Bellahøj
eller Finn Juhls høvdingestol, som han teg
nede, »da der manglede noget markant ved
pejsen«.
Afsnittene er stort set bygget ensartet op
og bærer præg af forfatterens personlige
kendskab til arkitekterne. Noget stammer
fra barndomstiden, andet fra voksenlivet.
Det sidste afsnit om Jørn Utzon former sig
som et langt interview og afviger herved no
get fra de øvrige forholdsvis korte beskrivel
ser.
Der er et stort illustrationsmateriale, hvor
især skal fremhæves de mange eksteriører
og interiører fra de kendte arkitekthjem. Her
fornemmer man fint, hvordan møblerne var
tænkt og hvordan huse og indbo spiller sam
men, samtidig er det jo altid spændende at
se, hvordan andre bor. Men når det som her
gælder boligidealer, kan det godt virke lidt
for snævert, kun at se idealerne i de huse,
hvor de var skabt. Hvordan de blev brugt i
andre miljøer overlades helt til læserens
egen erindring.

Frederik Siecks bog Nutidig Dansk Møbel
design er en stærkt udvidet udgave af forfat
terens bog fra 1981. Sidetallet er næsten
fordoblet, hvilket skyldes, at de sidste ti års

markante udvikling på designområdet nu
også indgår og hermed et stort og spæn
dende illustrationsmateriale fra 80erne. Bo
gens hovedindhold er en række korte afsnit i
alfabetisk orden om danske møbeldesigne
re fra Kaare Klint til i dag. Hvert afsnit
fortæller om den pågældende designers ud
dannelse, udstillinger og udmærkelser, en
slags »blå bog«, illustreret med et fyldigt bil
ledmateriale af værkerne. Her er der ingen
hjem og interiører, men udelukkende pro
dukter. Intentionen har da også først og
fremmest været at give læseren en mulig
hed for at kunne identificere designeren
gennem typiske eksempler på hans værker.
Bogen er således primært et nyttigt op
slagsværk for de mange, der intereserer sig
for moderne møbeldesign. Mig bekendt er
det også det eneste værk, hvor de helt nuti
dige designere er repræsenteret.
Specielt skal fremhæves indledningens to
afsnit, der udgør en fremragende introduk
tion til dansk møbeldesign og produktion. I
det første gøres der rede for de historiske
forudsætninger i en interessant gennem
gang af de institutioner og organisationer,
der siden 1770 har været med til at højne
kvalitetsbevidstheden ved at stille krav til
håndværket. Det gælder såvel Kunstakade
miets og snedkerlaugets indsats gennem ti
den som vore dages udstillinger, messer og
designpriser. I det andet afsnit fortælles om
påvirkninger og tendenser i nyere tid bl.a.
de arkitekter, der især har præget udviklin
gen. Her kan det næppe undre, at det er de
kendte fra 50erne og før. Nok så interessant
i denne sammenhæng er oplysningerne om
de teknologiske fremskridt som lamine
ringsteknikken, styropormaterialerne eller
opfindelsen af et specialværktøj, der kunne
bearbejde det olieholdige teaktræ og der
med bane vejen for en industriel produktion.
Det er en god og brugbar bog og det er al
tid godt, når der trækkes nogle lange linier
op og det hele sættes lidt i perspektiv spe
cielt i et værk som dette med så mange de
signere.
Birgit Vorre

Boligform og livsstil
Arv og Eje 1989. Udgivet af Dansk Kulturhi
storisk Museumsforening, distribueret af
Museumstjenesten i Viborg. 288 s. med 218
ill. ISBN 87-88019-06-3. Kr. 175,-, i abonne
ment kr. 140,-.
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Ifølge forordet handler denne bog med den
lidt uigennemsigtige titel om bolig og bolig
indretning i Danmark 1945-89, hvilket er
en stor mundfuld, da der aldrig er blevet
bygget så mange huse og indrettet så
mange boliger i Danmark som netop i denne
periode.
Læser man bogen, opdager man hurtigt,
at den slet ikke forsøger at spænde så vidt.
Den skildrer blot, hvad de kulturhistoriske
museer har gjort ved emnet, og det er fak
tisk så overskueligt, at bogens redaktion har
følt sig nødsaget til at supplere op med op
gaver fra deres studietid på Institut for fol
kelivsforskning i Brede.
Men man føler sig ikke snydt af den
grund. Tværtimod. Bogen ligefrem strutter
af iagttagelser, fotografier og synspunkter,
ikke mindst det sidste. For ligesom der al
drig har været bygget så mange huse og
indrettet så mange lejligheder, så har der al
drig været så mange museer og så mange
museumsansatte i Danmark som netop i
denne periode.
Her er 22 artikler, skrevet af 16 museums
folk, der repræsenterer mere end 14 kultur
historiske museer. Nævnt i flæng: Birgitte
Kragh, Aabenraa, skriver om boligen ud fra
en etnologisk synsvinkel, Ena Hvidberg,
Greve, betragter den som et tegnkompleks,
Janne Laursen, Kbh.s amt, funderer over
dens stil og æstetik, Luise Skak-Nielsen,
Kbh., belyser mode, stil og smag i boligen,
Ena Hvidberg, stadig Greve, forbinder dens
stil med livsform og livsstil, og Birgit Borre,
Brede, behandler generationsaspektet.
Videre viser Carl-Hermann Hansen og
Søren Spanner, Hjørring, et eenfamiliehus’
tilblivelse i billeder fra første spadestik til
indflytning, Peter Dragsbo, Esbjerg, skildrer
et forstadskvarters tilblivelse og udnytter
det rige materiale, der findes i de kommuna
le arkiver, Jørgen Selmer, Grindsted-Vorbasse, skildrer en skovarbejders hjem, Gun
nar Solvang, Køge, et husmandshjem, Hel
ge Torm, Sorø, et par borgerlige hjem og
Ebbe Johannsen, Aarhus, et overdådigt kon
ditorhjem (men bringer uden advarsel et par
fortegnede widevinkelbilleder, der får et
kvadratisk spisestueudsnit til at ligne en
møbleret Storebæltstunnel på langs).
Damerne tager sig af abstraktionerne.
Herrerne holder sig til det konkrete. Men
der er flere læseværdige artikler endnu, der

138

er endog en pas de deux, hvor en mandlig
og en kvindelig forsker viser, hvordan en
»brugt« bolig med rødder tilbage i 1700årene blev udnyttet i 1974.1974, det må da
også være en universitetsopgave.
Men så kommer alt det, der ikke er i bo
gen, og som anmelderen savner. Der er for
det første rummene uden for selve beboel
sen: brændsels-, cykel- og vaskekælder.
Ovenværelse, pulterkammer og tørreloft. I
periodens første del spillede disse rum en
væsentlig rolle, så de burde være medtaget
her. I dag er de sikkert solgt som ejerlejlig
heder.
En mere væsentlig mangel er, at økono
mien ikke berøres (næsten ikke). Naturligvis
taler man ikke om penge i bedre kredse, og
måske heller ikke blandt etnologer. Men
netop ved erhvervelse og udstyr af bolig har
økonomien altid spillet en afgørende rolle.
»Sig mig, hvor meget du tjener, så skal jeg
sige dig, hvordan du bor.« Sagde en klog
mand engang.
Endelig den mangel, som anmelderen
finder mest mærkelig: teknikkens sejrrige
indtog i boligen bliver ikke behandlet.
Vandværksvand, gas, kloak, centralvarme,
wc og bad. Elektricitet, elkomfur, køleskab,
fryser, opvaskemaskine, vaskemaskine og
tørretumbler. Få ting har som elektriciteten
præget periodens boliger.
Hvorfor kan man bygge højhuse i perio
den? Bl.a. fordi man har el til at drive eleva
torerne og til at pumpe vand op til køkken,
bad og varmeradiatorer. Kan man tænke sig
et højhus uden el? Bo på 12. sal uden eleva
tor. Bære hver spand brændsel til komfur og
kakkelovne 12 etager op. Med vandpost og
lokum i gården. Alt vand til husholdning,
rengøring og bad op ad trapperne, og afsted
i god tid for at nå gårdlokummet i tide. Og
tænk hvis der så er optaget.
Naturligvis kan man ikke tænke sig det.
Det er det rene vrøvl. Men man kan godt
skrive en bog på 288 sider om boligen 194589 uden at komme ind på dens elektrifice
ring. Det emne må der da ligge stakke af op
gaver om i Folkelivsinstituttet.
Der er andet, der er påfaldende. Visse
steder mærker man en personlig stillingta
gen. Den nordiske funktionalisme, hvad det
så end er, beundres. Lysberg, Hansen &
Therp er, nå ja, fisefornemt, for at blive i bo
gens terminologi. Tænk hvis man i zoolo-

gibøger kunne mærke, hvilke dyr forfatteren
personligt syntes om.
Men der er også en vaklende terminologi.
I Esbjerg kalder man et natbord for et toilet
bord og et toiletbord for et toiletmøbel, hvad
der andre steder kan betyde en natpotte.
Den slags kan godt forvirre svagere sjæle
end anmelderen.
Skal etnologien være en videnskab, må
den arbejde med veldefinerede begreber.
Læser en kemiker H2SO4 på en flaske, ved
han, at han ikke skal spæde sin aftenwhisky
med indholdet, for det er svovlsyre. Stiller
en læge diagnosen delirium tremens, ved
han, at han også skal lade whiskyen stå.
Anderledes her. F.eks. slutter bogen med
en »oversigt over museernes samlinger af
boligkultur«, smukt opdelt i hele hjem, spise
stuer, dagligstuer og soveværelser. Men om
»boligkultur« betyder møblementer eller
fuldt monterede rum med møbler, gardiner,
gulvtæpper, skilderier o.s.v. er ikke til at
afgøre. Men anmelderen har jo sine anelser.
Etnologien eller folkelivsforskningen eller
hvad den nu hedder i dag er en ung viden
skab - eller måske blot et universitetsfag li
gesom teologien. Men medens teologien
har en terminologi, der er endevendt gen
nem århundreder, og som i dag står skarpt
mejslet, så slås etnologien endnu med ube
stemte og flertydige begreber. Eller er det
kun i denne bog?
Men derudover er bogen fortræffelig, in
spirerende og anbefalelsesværdig!
Hieronimus Yde-Andersen

E.S. Bogen er trykt på smukt, ikke unødigt
dyrt papir. Satsen står tydelig. Det samme
gør de fleste af illustrationerne, enkelte sy
nes dog trykt med vådt trækpapir. Bogens
format er det næsten kvadratiske, populært
kaldet overskåret wienerbrød. Satsen fylder
2/3 af klummen, den sidste 1/3 er en ekstra
venstremargin, der benyttes til småbilleder,
billedtekster og normalt også til noter, men
ikke her, hvor man må blade om til slutnin
gen af hver artikel. Endelig bruges ekstramarginen til billeder i tværformat, der får
hele klummebredden. Af bogens 216 illu
strationer har 38 fået denne ekstra bredde.
De 12 kunne med fordel have undværet den,
men de 26 har vundet ved det. Prisen for
denne gevinst er, hvis man lægger al uud
nyttet venstremargin sammen, 60 kridhvide

sider. Med et oplag på 1500 eks. svarer det så vidt anmelderen ved - til 5,2 m2 tropisk
regnskov eller 6,6 m2 svensk fyrretræsskov.
At etnologerne nænner det.

Bodil Olesen:
Et kvarter og dets mennesker
Frederiksbjerg Øst, Århus. Købstadsmu
seet »Den gamle By«, Skriftrække I. Århus u.
år. 224 s. ISBN 87-89328-00-0. Kr. 175,-.
For mere end en menneskealder siden til
bragte anmelderen 2 år i eksil på Frede
riksbjerg ved Århus. Det var derfor med no
gen tøven og tvivl, han gik i gang med det
foreliggende værk, der som undertitel har:
»Bolig- og livsformer gennem 100 år«. Nok
boliger på Frederiksbjerg, men ligefrem liv?
Men anmelderen kom ikke mange sider
ind i bogen, før han blev fanget og læste til
sidste side. Der er ikke alene boliger, men
også liv og livsformer på Frederiksbjerg, og
begge dele er i bogen behandlet med stor
professionalisme og indleven og med for
ståelse for mennesker, ung som gammel,
rig som mindre besiddende, ligesom bogen
viser stor overbærenhed over for de mærk
værdige reder, menneskene fletter sammen
og kalder deres boliger. Det kan tilføjes, at
bogen er velskreven, uden brug af unødven
dige fagudtryk og fremmedord.
Rent faktisk er bogen på 224 sider med
ca. 150 fotografier, 40 plantegninger, 10 fa
cadetegninger og 3 kort. Bogen indledes
med en afgrænsning af emnet, kort og klart.
Derefter følger en redegørelse for Frederiksbjergs opståen og udvikling gennem 100
år. Endelig følger hovedafsnittene om by
delens boliger, om deres modernisering og
om den ændrede udnyttelse gennem tiden,
herunder om kollektiver og bofællesskaber.
De vigtigste trin i udviklingen er belyst
med boligeksempler. Og her får man oplys
ninger om bygherrer, om ejere gennem ti
den, om ændringer i boligernes indretning
og om lejlighedernes lejere, i mange tilfælde
også om huslejens størrelse både nu og før
og om udgifterne til ombygninger og
istandsættelser. Kommunens arkiver er om
hyggeligt gennemgået. Huse og lejligheder
besøgt og fotograferet.
Bogens forfatter, historikeren Bodil Ole
sen, har stået for markundersøgelserne,

139

hjulpet af arkitekt Finn Bøtteher, der også
har optaget hovedparten af bogens billeder.
Tegningerne er udført af indendørsarkitekt
Susanne Aaen efter originalmateriale i kom
munens arkiver. Da de alle tre kun har været
tilknyttet »Den gamle By« for en kortere pe
riode, har museumsinspektør Birgitte Kjær
overvåget arbejdet.
Resultatet er blevet fortræffeligt. Anmel
deren mener at kunne fastslå, at det er den
bedste beskrivelse af et forstadskvarters
boliger og livsformer, der til dato er frem
kommet, og i øvrigt også den fyldigste.
Spørger læseren, om der slet ikke er noget
at kritisere, kan anmelderen svare, at det er
der naturligvis, men det er kun småting,
som f. eks. at planen s. 203 ikke er af 3., men
af 1. sal, og det fremføres nærmest for at do
kumentere, at anmelderen har læst bogen
grundigt og husker bydelens huse.
Anmelderen finder personligt, at beskri
velsen af bydelens store lejligheder ikke er
til at stå for. Anmelderen forstår, at det var
en fejl, at han i sin tid boede på Frederiksbjerg Vest og ikke i Øst. Men den gang var
der boligmangel, og han kendte ikke profes
sor Kissmeyer, så man kunne ikke vælge.
D. Yde-Andersen

Peter Olesen: Den forsvundne landsby
Et gammelt fotoalbum fra Valby fortæller.
København, Borgens Forlag, 1990. 64 s., ill.
ISBN 87-418-5899-9. Kr. 88,-.
11988 kom Peter Olesens bog: Valby - bevar
mig vel. Et kampskrift for bevaring af de
gode huse og ikke mindst Trekroner Brygge
ri, som på det tidspunkt stod tæt foran ned
rivning. Peter Olesens bog og hans samtidi
ge avisartikler var uden tvivl stærkt medvir
kende til, at det lykkedes at bevare brygge
riet.
Siden er P. O.s publikationer kommet tæt
efter hinanden. Først de to om Holbækarkitekten Marius Pedersen og hans gode
huse på Bakkekammen i Holbæk, og i 1989
og 1990 kom de to pragtværker, København
bag facaderne og København mellem hu
sene.
Med den nu foreliggende bog er Peter
Olesen vendt tilbage til Valby. Bogen er en
billedbog baseret på et gammelt fotoalbum,
som P. O. fik forærende i 1989. Albummet
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indeholdt ialt 51 billeder fra det gamle Valby.
Billederne er taget af to Valbyborgere,
lægen J. H. Duurloo og manufakturhandler
Poul Pedersen og ligger indenfor perioden
1890-1925. De dækker en stor del af områ
det langs Valby Langgade fra Mosekvarteret i vest til Carlsbergbryggerierne i øst.
Billederne er gode, en del af dem endda
fremragende, og selv om en stor del af de
fotograferede miljøer forlængst er væk, pas
ser bogen godt nok ind i P. O.s bevarings
kampagne.
Peter Olesen er ikke den første, der har
påtaget sig at slås for bevaringen af gode
bygninger og miljøer, men hans forbindelse
til medierne hjælper godt til at skaffe hans
bøger udbredelse, og det øger naturligvis
virkningen i en god sags tjeneste.
Kjeld Kayser

Peter Olesen:
København mellem husene
Fotograferet af Peter Bak Rasmussen.
København, Borgens Forlag, 1990.123 s., ill.
ISBN 87-418-5908-1. Kr. 350,-.

Journalist Peter Olesen har skabt endnu et
pragtværk om hans elskede København,
denne gang med pladserne, gårdrummene
og karréernes indre som emne. Vi føres gen
nem en variation af smukke rum, fra Chri
stianshavns gamle gårde til f.eks. de smuk
ke 1920’ermiljøer i Nordvestkvarteret og Ra
diohusets tagterrasse fra 1930'erne videre
til det helt moderne som »Garvergården« på
Østerbro eller nyligt sanerede karréer på
Broerne.
Bogen er skrevet for alle, der interesserer
sig for huse og byens æstetik og kvalitet.
Som prins Charles i England maner han til,
at vore byer og gader er for vigtige for os til
at overlade dem til politikere og arkitekter.
Men netop lige som prins Charles er Peter
Olesen lidt splittet mellem sansen for det
superæstetiske og ønsket om at gøre by
miljøet til en folkesag. Billederne i »Køben
havn mellem husene« er utroligt smukke,
men vi møder byen i søndagstøjet, solbeskinnet, nyrestaureret og næsten menne
sketom. Kort sagt: forlagsredaktøren Peter
Olesen har vundet over aktivisten Peter Ole
sen og skabt alle tiders gavebog (den er da
også oversat til engelsk). Og fordi vi ved, at

han ad andre kanaler når ud til »folket«, er
det også OK. Men billedkommentarerne er
nu ofte lidt letlavede - der kunne ofte siges
en del mere om stil og historie. Det er godt
at se, men jo mere man ved, jo mere ser
man!
Peter Dragsbo

Kommuneatlas: Roskilde, Nakskov,
Rønne, Sønderborg, Ribe og Samsø
København, Miljøministeriet, Planstyrelsen,
1990. Distribution: Hans Reitzels Forlag. 60
s., ill. Kr. 2-300,- pr. bind.

Selv om forståelsen for de mange beva
ringsværdier i vor by - bygnings- og land
skabskultur er øget stærkt siden 1970’erne,
både hos planlæggere, politikere og den al
mindelige befolkning - har man både poli
tisk og administrativt følt det som et pro
blem, at der - midt i samfundets stærke
forandringsprocesser - var så relativt få
bygninger registreret som bevaringsværdi
ge. De 160 bygningsregistranter, som er ud
kommet i årene 1960-90, rummer kun ca.
40.000 bygninger, mens man i 1984 anslog
det samlede antal bevaringsværdige byg
ninger herhjemme til mellem 3-400.000!
Samtidig erkendte man i slutningen af 80’erne, at den traditionelle hus-for-hus-registrant - uanset sin værdi som lokalhistorisk
dokument - ikke var tilstrækkelig. Dels fordi
metoden var uhensigtsmæssig, når turen
nu kommer til de store byområder fra dette
århundrede, dels fordi de sjældent gav det
overblik og den tolkning, som er nødvendig,
hvis en registrant skal være brugbar i den
daglige politik og administration.
I 1987 fremsatte miljøministeren forslag
om registrering af alle registreringsværdige
bygninger fra før 1940 - et forslag, som i
1988 blev gjort frivilligt for kommunerne. I
starten lagde Planstyrelsen op til en ret »be
vidstløs« skemaregistrering, men efter
oprettelsen af et selvstændigt 5. kontor til at
forestå de nye registreringer, ændrede projektet helt karakter - dels som følge af
forsøgsarbejdet i de tre første byer: Roskil
de, Nakskov og Esbjerg, dels som følge af
kritik fra bl.a. arkitekt- og kulturhistoriker-/
museumsside. Resultatet blev: Kommu
neatlasset.

Udarbejdelsen af disse er nu i fuld gang,
p.t. er 6 udkommet og mange flere er under
vejs. Arbejdsgangen er som regel, at der
dannes en »følgegruppe« af folk fra Plansty
relsen og kommunen, lokale museums- og
bevaringsfolk m.fl. Disse sørger for en for
undersøgelse, der lægger al eksisterende
kultur- og arkitekturhistorisk viden frem ofte ved ansættelse af en eller flere kyn
dige i ca. 1 måned. På denne baggrund
iværksættes derefter selve registreringen i
marken og udarbejdelsen af atlasset, og
dette forestås som regel af et konsulent
firma.
Kommuneatlasset er altså et forsøg på at
kombinere overbliks- og detailniveauet,
byen som et hele og som en række kvarte
rer, træk og strukturer samt enkeltbygnin
ger. På den måde håber man på at kunne
indfange danske byers og landskabers for
skellighed og give det videre, så det kan
danne grundlag for både en bevaringsind
sats, hvor der nødvendigvis må vælges ud
og vælges fra, og for en bypolitik, der bygger
på det lokale særpræg.
Der er altså tale om en helt ny fremlæg
gelse af byer og landskaber - og det har na
turligvis både sin styrke og sine svagheder.
Styrken ligger først og fremmest i, at man
gennem en stadig varierende kombination
af tekst, kort, fotos og skitser virkelig for
nemmer »die Stadt an sich«. I de 5 by
atlasser eksperimenteres der på forskellig
måde med det allersværeste moment: kom
binationen af niveauer. Som regel opereres
der med tre niveauer: de landskabelige/
fysiske og historiske hovedtræk, de »beva
ringsværdige sammenhænge« samt enkelt
bygninger, klassificeret efter bevaringsvær
di på kort. Bedst er kombinationen lykkedes
i Sønderborg og Ribe, hvor de to nederste
niveauer er integreret under overskriften
sammenhænge/kvarterer og bygninger. I
nogle af de andre atlasser føles den egentli
ge registrering = klassificering underligt
løsrevet fra fremlæggelsen af helheder.
Et problem i atlasserne udgør dog byom
råderne efter 1900-1920.1 gennemgangene
af byggeskikken når man fint op til 1940’erne - men i kortfremlæggelsen svigter meto
den. Værst i Roskilde, hvor der slet ikke er
behandlet »sammenhænge« uden for byker
nen. I de andre byer er der peget på værdi
fulde træk også i de nyere bydele, som
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f.eks. arbejdersmåhus- og byggeforenings
kvartererne i Rønne og Nakskov, det (oprin
deligt tyske) marinemilitære kvarter og »Ny
staden« i Sønderborg osv. Men alt for store
nyere kvarterer er bare løsrevne stumper el
ler store by-»kager«, hvor husenes stort set
generelle »middelværdi« ikke bidrager til no
get billede af, om der er særlige værdier el
ler ej. Dette skyldes nok, at netop forstads
kvarterer kun kan forstås på baggrund af en
forståelse af »årringe« og kvarterdannelse og her rammes projektet af de manglende
ressourcer til egentlige byhistoriske un
dersøgelser. Det åbne land uden for lands
byerne er ramt af lidt af den samme mangel
(det gælder dog ikke Samsø-atlasset, som
til forskel fra de andre atlasser også opere
rer med den naturligste, historiske enhed i
det åbne land: ejerlavet!).
Der er altså også i de registrerede byer og
områder endnu mange bevaringsværdier og
sammenhænge tilbage at opdage. For ikke
at tale om perioden efter 1940, hvis miljøer
jo også står midt i forandringer og »kriser«!
Det understreges da også f.eks. i Rønne, at
atlasserne ikke er en »facitliste« en gang for
alle.
Bevaringsværdi er jo et begreb, der har
været under stadig udvikling i et stadigt
samspil mellem folkelig og faglig erkendel
se. Kommuneatlassernes værdi ligger her
først og fremmest i deres meget fine, visuel
le fremlæggelse af de for tiden kendte og
umiddelbart erkendbare værdier og herlig
heder i vore daglige omgivelser. Det gør
dem brugbare - ikke mindst fordi man også
har turdet afslutte atlasserne (minus Roskil
de) med et katalog over de vigtige forhold og
problemer i den fremtidige bevarings
planlægning. Endnu et positivt element i at
lasserne som formidling!
Peter Dragsbo

Henrik Bredmose Simonsen:
Kampen om danskheden
Tro og nationalitet i de danske kirkesamfund
i Amerika. Udg. af Århus Universitetsforlag,
1990. 256 s., ill. ISBN 87-7288-233-6. Kr.
198,-.
Hvad er et folk? Hvad er et folk, der
vandrer? Hvad er et folk, der vandrer til et
fremmed land og bosætter sig der?
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Henrik Bredmose Simonsens bog »Kam
pen om danskheden« handler om danske
emigranters tilpasning til en anderledes vir
kelighed i det fremmede - i Amerika. Perio
den, bogen omhandler, er ca. 1860-1960.
H. B. S. sætter som kirkehistoriker fokus
på, hvad kirke og menighedsliv i det nye land
betød for indvandrernes Amerika-liv og de
res oplevelse af »at være danske«. Hvad der
især har forfatterens interesse er menig
hedslivets betydning for dannelsen af en be
vidsthed »om det særligt danske«. Med sin
bog ønsker H. B. S. at supplere den hidtidi
ge udvandrerforskning, der har givet næring
til den opfattelse, at danskerne i modsæt
ning til bl.a. nordmændene hurtigt spredtes
i USA og dermed opgav deres danske kultu
relle baggrund og assimileredes. Forfatte
ren påpeger og påviser løbende i sin bog, at
sagen var betydeligt mere sammensat end
hidtil antaget. Der var i høj grad ønsker om
og forsøg på at etablere danske kolonier og det med udgangspunkt i »dansk kultur«
og dansk menighedsliv.
Kirkelivet i Amerika blev væsentligst
præget af grundtvigske og indremissionske
tanker. Den modsætning, der var imellem de
to retninger hjemme i Danmark, skærpedes
i det fremmede. Der var derfor tale om både
kulturmøde og kulturkamp på samme tid.
Kulturkampen på udebane udviklede sig
sidst i 1800-tallet til en alvorlig kirkelig strid.
Det var grundtvigianerne der først blev
grebet at tanken om at samle de danske ind
vandrere i kolonier. Her ønskede de at op
bygge folkeligt-nationale fællesskaber om
kring menighed, skole, højskole, andelsfore
tagender m.m. for herigennem at bevare
det danske sprog og fortroligheden med
»det danske« i de følgende generationer. In
dre Missions-folkene etablerede også kolo
nier, men deres formål hermed var at samle
folk om det »ene fornødne« - d.v.s. omven
delse og tro. - Modersmål og »danskhed«
var ganske sekundært for dem, og ingen
missionsmand kunne tilslutte sig grundtvi
gianernes tanke om, at »vi netop er de bed
ste amerikanske borgere, når vi vedbliver at
være danske«. At isolere sig fra det ameri
kanske samfund og dets befolkning var al
deles i modstrid med den indremissionske
opfattelse af omvendelsen og troen som det
altafgørende for alle og ikke kun for dan
skerne.

Kampen om danskheden skildrer bag
grunden for og forløbet af de to domineren
de danske kirkeretningers koloniarbejde,
som resulterede i etablering af omkring 20
danske kolonier i USA og nogle enkelte i Ca
nada. Gennem beskrivelsen af arbejdet med
at anlægge disse kolonier søger forfatteren
at give et indblik i det lokale liv som en vigtig
dimension i det dansk-amerikanske kirke
livs udvikling. Bogen er veldisponeret, og
H. B. S. giver en grundig og nuanceret frem
stilling af sit emne. Mange »rammende« ci
tater er hentet frem fra det store kildemate
riale, forfatteren har fordybet sig i, og cita
terne skærper læselysten og perspektiverer
fremstillingen.
Og afsnittet om en enkelt families flytning
til en grundtvigsk koloni lader os komme tæt
på et ungt indvandrerpar og deres tanker og
overvejelser i den forbindelse. »Vi trænger
også og længes meget efter at komme hvor
der leves et mere dansk åndsliv end her
(Fresno, Californien), men så længe vi lever
under det timelige tryk, som vi gør, bliver det
næppe anderledes, gid det må nå sig en
gang især for børnenes skyld.« Således
skrev Sine Nygaard Hansen omkr. 1900
hjem til sin mor.
Ja, hvordan gik det for de følgende gene
rationer? De to kirker, der var blevet skabt af
henholdsvis det grundtvigske og det indre
missionske arbejde i USA - de to danske lu
therske kirker - ophørte med at eksistere i
begyndelsen af 1960’erne. Men to nye kirke
samfund fødtes heraf - begge nu integreret
i en fælles amerikansk kultur. I bogens slut
ning fremdrager H. B. S., at de grundtvigsk
orienterede amerikanere i dag synes at
være tro mod deres udgangspunkt. Han ci
terer en ung dansk-amerikansk teologistuderendes motivation for sammen med sin
kone at tage på et års ophold på Askov
Højskole i Danmark. »At være dansk, en
dansk-amerikaner, udgør en stor del af vo
res identitet - Grundtvig, den danske fol
kehøjskolebevægelse, de danske traditio
ner, sange og tankegang. Det har altsam
men påvirket os, siden vi var små børn. Vi
har været på Danebod-lejr og her sunget fra
A World of Song;... vi tilhører en kirke, som

var medlem af Den danske Kirke i Amerika.
Vi indser, at vores dansk-amerikanske kultur
er meget vigtig for os, og så vil vi gerne erfa
re mere om den og prøve at bevare den.«
»Kampen om danskheden« er en anbefa
lelsesværdig bog, ikke bare for den, der vil
fordybe sig i et stykke dansk kirkehistorie el
ler for den, der interesserer sig specielt for
udvandrerhistorie, men for enhver, der er
optaget af menneskelivet og kulturel selv
forståelse.
Inger-Marie Børgesen

Henrik S. Stamp: Retten er sat
i Hammerum Herred
En beretning om Herning rets historie. Her
ning, Poul Kristensens Forlag, 1990.194 s.,
ill. ISBN 87-7468-290-3. Kr. 158,-.
Forfatteren, der har fungeret som dommer
ved Herning By- og Herredsret siden 1985,
har valgt at lade sin fremstilling af retsvæse
net i Hammerum Herred hvile på de embedsmænd og funktionærer, der gennem ti
den har været knyttet til herredsfogedem
bedet og, efter adskillelsen af den dømmen
de og den udøvende myndighed ved retsreformen i 1919, til dommerembedet. Efter
som der ikke har kunnet indhentes mange
oplysninger om de personligheder, der i
gammel tid har varetaget herredsfogedem
bedet i Hammerum Herred, er beretningen
derfor henlagt til de seneste tohundrede år,
som unægtelig også repræsenterer en
interessant epoke i udviklingen indenfor
landets engang største jurisdiktion, der med
en udstrækning på 21 kvadratmil var lige så
stor som Lolland, og som i det samme tids
rum har mangedoblet sit indbyggertal.
Indfaldsvinklen er lokalhistorisk, og her
bygger forfatteren på kendte og ofte benyt
tede kilder til egnens historie. Hertil knytter
han en skildring af retskredsens historie, rig
på anekdoter og hændelser, som knytter sig
til enkelte personer og begivenheder, samti
dig med at skildringen giver en vis forståelse
af den generelle udvikling indenfor landets
retsvæsen.
Ulla Thyrring
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