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Tørfisk og fritid
- en fabriksundersøgelse

Af Hanne Fabricius

Arbejderne er gennem de sidste årtier blevet intensivt studeret af samfundsog kulturforskere. Resultatet af disse undersøgelser har ledt til forskellige
konklusioner. Nogle lader udelukkende arbejderkultur repræsenteres ved
de politisk aktive, fagbevidste arbejdere. Andre forskere er ved feltstudier
uden for storbyen nået til det resultat, at der findes variationer som skyldes
geografisk/kulturelle forskelle.
På baggrund af et lokalstudie på en jysk virksomhed skal vi i denne
artikel forsøge at se, hvad der egentlig ligger bag disse variationer i løn
arbejderlivsformen, som også afspejler sig i konflikter inden for fagbevægel
sen og i dansk politik.
Lokalstudiet bygger på 37 interviews foretaget over en periode på 4 må
neder, i samarbejde med etnologistuderende Anne Dorte Højrup. For at
sikre informanternes anonymitet har vi valgt at bruge fiktive navne, lige
som byen fremover blot bliver kaldt »Købstaden«.

Fabrikken og arbejdsprocessen
Den købstad, der er udgangspunkt for undersøgelsen, har 7000 indbyggere.
Byen har et stort opland med meget varierende økologiske forhold, hvilket
afspejler sig i befolkningens beskæftigelse. Knapt halvdelen af de erhvervs
aktive arbejder ved fremstillingsvirksomhed, halvdelen ved landbrug, og en
mindre del ved fiskeri. De fleste virksomheder på egnen er mellemstore, så
ledes også »Søren Bjerg Sørensens Fiskeeksport A/S«, som vi her skal se
nærmere på.
Firmaet er et familieaktieselskab, hvori Søren ejer 98% af aktiekapitalen,
hans kone Else og disponenten Hans hver 1%. Søren har, i lighed med
andre fabrikanter på egnen, ingen boglig uddannelse. Han er søn af en
gårdejer, og har efter 7 års skolegang arbejdet først som karl og derefter som
fisker. Efter at have fisket nogle år, forsøgte han sig som fiskeopkøber for
filetindustrier i Esbjerg. Samtidig havde han i samarbejde med sin bror
startet en minkfarm. I 1962-63 kom der et stort opsving i fiskebestanden
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De fleste virksomheder på egnen er startet af lokale gårdmands- eller
håndværkersønner, der selv aktivt deltager i produktionsprocessen og som
geninvesterer evt. overskud. Senere overgår mange virksomheder til at
være aktieselskaber med fremmed kapital og lønansat direktør. Kun de
færreste går i arv fra far til søn nu om dage.

og Søren begyndte at købe fisk og rense for fabrikker. I Købstaden lejede
han nogle skure og to pakhuse nede på havnen, samtidig udvidede han
antallet af medarbejdere til filetering og saltning af fisk. Virksomheden
voksede, og i 1970, da Søren var 45 år, opførtes den nuværende bygning,
som senere er blevet udvidet. SBS Fiskeeksports produktion er fleksibel,
idet der både fremstilles salt, fersk og frossen fisk. Fisken opkøbes i Thy
borøn, Lemvig, Thorsminde, Esbjerg og Hvide Sande, men også i Norge,
Grønland og på Færøerne. De fleste af de færdigforarbejdede produkter fra
SBS eksporteres til Sydeuropa, men også til USA og England.
Fabrikken er delt i en våd fabrikshal med tilstødende fryse- og kølerum
og en tør kontorafdeling. Søren har sit eget kontor, men opholder sig mest
på fabrikskontoret og i fabrikshallen. I hallen arbejder gennemsnitlig 20
arbejdere (8 kvinder og 12 mænd). Derudover indkaldes omkring 65 per
soner i højsæsonen fra marts til oktober. Af disse er 20-25 kvinder, resten
er mænd som foretrækkes, fordi arbejdet med saltfisk er tungt arbejde.
Fabrikationsprocessen starter om morgenen, hvor kontorfunktionærerne
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Ikke alle fisk kan renses på maskine. Her er Kurt ved at flå havkat. Det
er et anstrengende arbejde, som kræver speciel teknik.

via telefon orienteres om fiskens auktionspris rundt om i Danmark og ud
landet. Herefter opkøbes fisken, og det fastlægges hvilke former for produk
ter, der skal fremstilles i løbet af dagen. Derefter fortsætter kontorfolkene
med salg af varer via telex. Fisken ankommer på lastbiler og bliver kørt ind
i hallen på trucks. Her sorteres og fileteres den, enten på maskine eller ved
håndkraft, afhængig af fiskearten og det ønskede slutprodukt. 4-5 kvinder
og et par mænd er oplært til at skære filet ved håndkraft samt at pudse fisk
fra fileteringsmaskineme. Derpå pakkes, fryses eller saltes fisken. Ved ar
bejdstids ophør er fersk og frossen fisk pakket og klar til videre distri
buering. Om vinteren sker det, at produktionen ligger stille, fordi der ikke
kan fanges fisk f.eks. på grund af storm. Kvinderne bliver så sendt hjem og
skal vente på igen at blive tilkaldt. De 5-6 mænd, som er fastest tilknyttet
virksomheden, bliver i stedet sat til at male hallen eller sortere saltfisk.
Den faste stab af arbejdere er optrænet til at kunne sættes ind samtlige
steder i produktionen, men for det meste er hallen opdelt i en mands- og en
kvindesfære. Overskrides grænserne mellem disse to sfærer, afstedkommer
det vittige, ofte frivole bemærkninger eller dytten i truckhornene. Mændene betjener foruden trucks fileteringsmaskineme samt transporterer fisk
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til og fra køle- eller saltrum. Kvinderne fileterer med håndkraft samt pak
ker og lægger på frysebånd. Men den stemning og aktivitet, der er i fabriks
hallen kommer bedre til udtryk i et øjebliksbillede fra feltdagbogen:
»Der er hele tiden livlig aktivitet i hallen. Folk kommer og går, henter
knive eller afleverer bakker med fisk, tømmer spande eller skifter ar
bejdsplads og teknik - fra rødspætte til havkat eller fra kullerfiletering
til torsk. Søren står iført islænder og træsko og viser en pige, hvordan
hun skal afveje fisk. Af og til går folk på toilettet eller slår en sludder af
med os eller andre. Trucks fræser frem og tilbage med nye forsyninger
af fisk eller med saltfisk til rummet. 3-4 ungersvende »slås« ved saltfiske-pakkemaskinen i et forsøg på at pakke en ned i sækken. Støj
niveauet er ikke særlig højt, og kvinderne ved båndet fortalte, at de
allerede havde faet ordnet verdenssituationen (klokken var 10). Gertrud
står med fødderne i en vaskebalje med varmt vand. Arbejdstempoet er
hele tiden højt. Trods vand, is og kulde følte man en opstemthed, som
har været svær at forestille sig, når informanter beskrev det.«

Arbejdernes livscyklus
Arbejdernes tilknytning til egnen er stor. Langt den overvejende del har
stadig forældre og søskende i lokalområdet. Af de arbejdere vi talte med
havde 1/4 forældre som var selvstændige erhvervsdrivende, og 3/4 havde
haft bedsteforældre som var beskæftigede med håndværk, fiskeri eller land
brug, som gårdejere eller husmænd. Disse tal stemmer overens med den
tilvandring fra omegnsbyeme, man finder ved en analyse af folketællingen
1890. De fleste af arbejderne havde gået 7 år i skole. Efter endt skolegang
kom de fleste piger »i huset«. Efter at have skiftet plads nogle gange er de
kommet på fabrik, enten direkte hos Søren Bjerg Sørensen eller på en
anden. Deres arbejde har stedse været af samme karakter, og de har ikke
skiftet job for at nå højere stillinger. For mændenes vedkommende var det
almindeligt at blive karl eller at fiske nogle år. Selv om en del har familiær
tilknytning til landbruget, fandt vi på fiskefabrikken ingen som har kombi
neret arbejde. Deltidslandmændene arbejder i stedet på virksomheder med
skifteholdsarbejde.
Ingen af arbejderne har gået på gymnasium, men Jonna og hendes mand,
som begge er børn af selvstændige, har gået på højskole. Omkring 1 /3 af ar
bejderne har overvejet at fa en uddannelse, men af forskellige årsager, ho
vedsagelig økonomiske, har det ikke kunnet lade sig gøre. To har forsøgt
at få en læreplads på egnen, men har ikke søgt længere væk. Estrid, tillids
kvinden på egnens største virksomhed er tilflytter, men har boet i Køb
staden i 32 år. Hun fortæller, at jyder er meget bundne til lokalsamfundet,
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Den ferske fisk sorteres og pakkes. To dage efter kan den købes på marked
i Milano eller Madrid.

både fordi der ikke er meget arbejde at få andre steder, men også på grund
af stærk social tilknytning. Vi fandt, at den sociale tilknytning var af stor
betydning for såvel arbejdere som funktionærer og arbejdsgivere.
De fleste arbejdere, vi talte med, flyttede hjemmefra i 17-18 års alderen
og stiftede familie. Ulla er 24 år og filetskærer. Hun mener, at mange får
børn tidligt ved »uheld«, hvilket undrer hende, »for de har da lært om
prævention«. Selv turde hun ikke tale med sine forældre om det. Ulla og
Signe er de eneste kvinder, som ikke har børn endnu. Jonna fik sit første
barn, da hun var 17 år, og hun ønsker for sine børn, at de må nå at se lidt
mere, inden de stifter familie. At familierne bliver stiftet tidligt ses også af,
at 5 ud af 7 familier fik deres første barn, da de var mellem 17 og 22 år.
Det gennemsnitlige antal børn i familierne er 2-3, hvilket er højere end
landsgennemsnittet. Efter et jubilæumsmøde med skolekammeraterne for
tæller en 30-årig fraflyttet kvinde, at hun var den eneste, som ikke havde
børn: »Pigerne bor alle sammen med mænd i faste forhold. De har slået sig
lettere til tåls med den faste gænge som deres liv og hverdag er kommet
ind i, dvs. mand, børn og hjem. Jeg kan misunde dem deres tilfredshed
med livet, og at de kan undertrykke deres drømme om at lave andre ting,

9

som jeg ved de har haft,« fortæller hun. Klassekammeraterne havde på
deres side nærmest ynket hende, som var rodløs og barnløs.
Denne omtalte holdning til livet mødte vi også blandt arbejderne hos
Søren Bjerg Sørensen. Tilsyneladende har ingen mislykkede forhåbninger
til livet. Deres fremtids ønsker for såvel deres børn som for dem selv, drejer
sig om ønsket om fortsat at have et arbejde og et godt helbred. Arbejderne
bruger deres liv på familie, hjem og venner, og det er det, de ønsker. Den
største del af deres fritid bruges på børnene.

Holdning til arbejdet
Informanterne gav udtryk for, at arbejde er noget, man gør for at tjene
penge og derved opnå et »godt liv«. Arbejdet må som følge deraf være
midlet til at opnå målet, nemlig eget hus og diverse forbrugsgoder. At
målet er en selvstændig bolig, er dels kulturelt bestemt, dels økonomisk,
idet arbejderne ved samme arbejdsindsats kan fa en langt højere levestan
dard i provinsen, fordi såvel grundpriser som en del fødevarer er langt
billigere end i de større byer.
Arbejderne vil helst klare til dagen og vejen økonomisk via deres arbejde
eller til nød fa dagpenge fra fagforeningen. Bistandskontoret er sidste udvej.
Denne afvisende holdning over for hjælp fra det offentlige er generel. Dette
grunder ikke i en almen modvillig holdning til autoriteter, men synes sna
rere at være det ønske om at bevare selvstændighed, som præger hele land
brugsegnen. »Det er godt socialhjælpen findes, hvis det skulle gå rigtigt
galt, men alt andet skal prøves først« (Jonna).
De fleste arbejdere nød den første uges tid de evt. blev hjemsendt i vin
terperioden, hvis der ikke var fisk. Men derefter ville de gerne i arbejde
igen. Hans Peter, som er nuværende formand for SID, har i flere år været
anset hos Søren Bjerg Sørensen. Han fortæller, at folk, som besøger fabrik
ken, tror de arbejder på akkord, fordi hastigheden er så stor på produk
tionen. Dette, mener Hans Peter, viser, at arbejderne har en vis arbejds
glæde ved jobbet. »Der går sport i at blive så effektiv, som muligt.« Anna
synes, det er rart at kunne se, man har nået noget på en dag. Men selv om
informanterne giver indtryk af at have en vis arbejdsglæde, føle selvansvar
og at de har en indflydelse, så er det forhastet at konkludere, at provins
arbejdere som geografisk afgrænset gruppe generelt er »anderledes«. Ikke
alle steder på egnen er arbejdstempoet lige effektivt. Ragnhild har en tid
arbejdet på egnens store virksomhed. Hun fandt, at det var uudholdeligt,
fordi arbejderne kun bestiller noget til kl. 14. »Så gad de ikke mere, men
sad bare og drak kaffe, på trods af, at der manglede at blive lavet 50 ele
menter.« Driftslederen på Søren Bjerg Sørensens Fiskeeksport hedder
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Når den saltede fisk har lagret et par måneder, pakkes den i sække og
eksporteres. Det kræver kapital således at have lager, på den anden side
er virksomheden ikke så følsom overfor svingninger i markedsprisen, fordi
de i højere grad kan vente med at sælge, til prisen er god.
Hans. Han mener, at arbejderne på virksomheden er flittige og selv tager
initiativ til mange ting. Formanden for Kvindeligt Arbejderforbund fortæl
ler, at på arbejdspladserne i Købstaden kender man hinanden så godt, at
arbejdsgiverne ikke behøver at have formænd eller kontrollanter, for at få
noget bestilt. De vurderer arbejdernes evner og sætter dem i arbejde efter
det. I filetindustrien gør arbejdsløsheden og indkaldesystemet desuden, at
ledelsen kan indkalde dem, der arbejder flittigst.

Fagligt engagement og politisk tilknytning
I en bog om »Arbejderkultur i Danmark 1890-1924«, skriver forfatteren,
at fagbevægelsen spillede en hovedrolle i disciplineringen og formningen
af arbejdernes bevidsthed. Strejker, demonstrationer, folkemøder og gene
ralforsamlinger var nye former for kollektivt samvær; ligesom aktiviteterne
omkring Socialdemokratiet, arbejderoplysning, sport og litteratur.
Skønt der i Købstaden blev startet fagforeninger i slutningen af forrige
århundrede, har de aldrig fået den store indflydelse på arbejderne. Den
tidligere formand for SiD fortæller, at religiøse stridigheder i slutningen af
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forrige århundrede var en hindring for organiseringen. Dette skyldtes, at
en missionsk arbejder var mere loyal over for en missionsk arbejdsgiver end
over for ikke troende kolleger.
»Arbejderne i Vestjylland er i det hele taget ikke særlig fagligt interes
serede,« ifølge Estrid, tillidskvinden på nabovirksomheden. Forkvinden og
kassereren på KAD siger, at fagforeningen har meget begrænsede vilkår at
arbejde under herude, fordi der er så få medlemmer. Det er ikke muligt at
stable aktiviteter på benene. Der er ikke nok organiserede folk, som har
tid. Børn kommer i første række, og det mener de også selv, er det rigtigste.
Formanden for SiD, Hans Peter, er af samme mening: »Folk på egnen er
ikke særlig fagligt bevidste, hvilket bl.a. skyldes, at det traditionelt er gam
mel landbrugs- og fiskeriegn.« Han mener, at akkordarbejde giver større
faglig aktivitet, og fortæller, at der på egnen er usædvanlig få virksomheder,
som kører med akkordaflønning. Efter at have sammenlignet oplysninger
fra formænd fra andre egne af landet, er Hans Peter nået til den opfattelse,
at det er karakteristisk for egnen at vælge den bløde linie og samarbejde
med arbejdsgiver, i stedet for den hårde kurs. Det lægger de mindre virk
somheder også op til i modsætning til de store, fortsætter han. På egnens
største virksomhed med 200 ansatte samarbejder arbejderne også med le
delsen og kører den bløde linie.
Med hensyn til fælles arbejdsinteresser på tværs af landet er det kun i
lønspørgsmål, arbejderne føler solidaritet med københavnske arbejdere. El
lers er arbejdsgiveren så afgjort den, man står nærmest. Medlemmerne af
SiD står faktisk også med et ben i hver lejr, idet foreningen har foretaget
et ret enestående initiativ. Ved at betale højere kontingent gennem en år
række er det lykkedes SiD i Købstaden at opspare tilstrækkelig formue til
at kunne købe aktier i lokale virksomheder, eks. isværket, feriecenteret,
telefonselskab, samt i forskellige småvirksomheder for derved at sikre ar
bejdspladser og medbestemmelsesret.
Mændene og kvinderne på virksomheden får samme løn bortset fra, at
mændene får overarbejdstillæg mod til gengæld at være til rådighed fra 7
til 20, om nødvendigt. Modsat mændene har kvinderne hos Søren Bjerg
Sørensen hidtil ikke haft nogen overenskomst. Selv om overenskomsten
blot skulle være en bekræftelse af allerede eksisterende forhold, har Søren
frabedt sig den. Ingen af de arbejdere vi talte med, var særligt fokuseret på
partipolitik. Så vidt vi kunne fornemme, fandtes der blandt de udspurgte
ingen til venstre for Socialdemokratiet. Ragnhild fortæller, at hun engang
havde en meningsudveksling med Søren Bjerg Sørensen, og at hun afslut
tede med at sige: »og jeg er IKKE lyserød«. Mindst én udtalte sig positivt
om den konservative regering, men var dog ikke enig i de nye dagpenge
regler.
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Jonna og hendes mand har selv bygget hus, med hjælp fra familie og ven
ner. Målet for arbejderfamilierne er at få eget hus med have, og en del bru
ger fritiden til at dyrke grønsager til eget brug og samle brænde.

Boligforhold
Målet for arbejderfamilierne var som nævnt først og fremmest at fa eget
hus. For at opnå dette tilsidesætter de andre forbrug, i hvert fald indtil
huset er købt, og udgifterne nedbragt. At opnå et hus er ikke et urealistisk
mål i provinsen, fordi grundpriserne er lave. Allerede som unge har arbej
derhusstanden med to indtægter mulighed for at købe hus. Ulla på 24 år
fortæller, at hun og hendes ven drømmer om at få et - »men det bliver nok
ikke før til sommer«.
En mulighed for at fa eget hus, som arbejderne benytter sig af, er at købe
og istandsætte ældre bygninger. Det er hovedsageligt i småbyerne omkring
Købstaden vi finder disse huse. En anden løsning kan være selv at bygge
hus med hjælp fra familie og venner.
Samtidig med at arbejderne ønsker egen bolig, når de stifter familie, er
udbudet af lejligheder i Købstaden meget begrænset. De bebos primært af
socialt dårligt stillede og af unge mennesker, samt enlige forsørgere.

Arbejdsdelingen i hjemmet
Den overvejende del af arbejderne på fabrikken lever i fast parforhold. Af
disse har omkring halvdelen to husstandsindtægter, et par af arbejderne
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havde hustruer som mere eller mindre frivilligt var arbejdsløse, i den pe
riode børnene var små. De ældste af informanterne lever med en arbejds
deling efter det gamle kønsrollemønster. I den yngre generations parfor
hold er der imidlertid sket en udjævning i arbejdsbyrden. Det er nu dagens
faste gøremål og de voksnes arbejdstid, som afgør, hvem der laver hvad.
Enkelte af mændene laver mad om aftenen eller om søndagen. Det er vores
indtryk, at mændene af den unge generation er indstillet på at hjælpe med
vask, børn og mad, men generelt står konerne for ansvaret og uddelingen
af arbejdet.
For det meste foretager de arbejdere, vi talte med, deres indkøb i fælles
skab om lørdagen, og betragter det som en slags underholdning. Jonna og
Ulf har ikke bil, og de følges ind til Købstaden med hans bror. De småindkøb, der evt. måtte være i løbet af ugen, når kvinderne i frokostpausen.
Selv om arbejderne kan købe fisk på fabrikken til auktionspris, er det de
færreste, som benytter sig af dette tilbud - »man har set for megen fisk efter
en arbejdsdag«, begrunder Per.
Mange købte grise, lam, æg eller fisk af familie eller bekendte. I det hele
taget blev der handlet meget »sort« i Købstaden og omegn. Ulf hjælper
f.eks. en landmand med høstarbejde mod at fa en gris. Det at handle »sort«
var noget, som blev omtalt lavmælt, men alle var på en eller anden måde
involveret.

Fritidsaktiviteter
Det arbejderne beskæftiger sig med i deres fritid, er i almindelighed noget,
som ikke koster ret meget, men som de heller ikke tjener på. Hermed
menes, at de ikke producerer ting med videresalg for øje eller har bi
erhverv. Fysiske aktiviteter har den største tiltrækning, især for de unge.
Hver tredje går til gymnastik, fodbold, svømning eller folkedans. Pladespil
er ligeledes populært. Derimod går ingen på aftenskole. Bodil fra Holstebro
giver udtryk for, at arbejderne i Købstaden ikke har lyst til at lave noget,
de bliver klogere af. Efter en anstrengende arbejdsdag holdt de af arbej
derne, som havde familie, af at slappe af hjemme. De ser tv, strikker,
hækler eller læser billigbøger, kærligheds- og kriminalromaner, som går på
omgang. Enkelte læser lektier med deres børn eller spiller kort.
Weekenderne bruger arbejderne til at slappe af i og være sammen med
familien. De passer haven, planter træer, hugger og sanker brænde eller
cykler ture, hvis vejret er godt. Per er lystfisker, han fisker med stang i
havet eller i åerne. Om sommeren bader mange af arbejderne i fjorden.
Arbejderne rejste meget lidt; ferierne blev i stedet for brugt hjemme. En
del havde dog været på indkøbsture til Tyskland, men det kunne ikke
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længere betale sig. Få havde været i København mere end én gang i deres
liv, nogle slet ikke.
Integrationen i lokalområdet er stor, men det er ikke noget arbejderne
er afhængige af eller yder stor tjeneste til, som det sker i den selvstændige
livsform, hvor man arbejdsmæssig yder gensidigt hjælp. De taler med nabo
erne og drikker af og til kaffe sammen, eller passer hinandens bøm. Når
det en sjælden gang sker, at forældrene er inviteret ud uden bøm, har flere
af informanterne søskende, som er babysittere. De 2 enlige mødre har fast
aftale med deres søskende om børnepasning én gang om ugen, når de går
til svømning og gymnastik. Arbejderne kommer en del sammen med deres
familie, især med søskende. Også venner og bekendte kommer af og til på
besøg, ofte uventet. Middagsselskaber er ikke ret almindelige, man mødes
i stedet over en kop kaffe med hjemmebagt kage.

Indbyrdes relationer på fabrikken
Det fremgik af vores interviews, at virkelig mange af de ansatte har familie
medlemmer, som også er ansat på virksomheden. Der er blandt arbejder
ne: Mor-datter, mand-kone, far-søn, søskende, svigerinder og faster-niece
relationer. Dette gælder såvel arbejdere som funktionærer. Søren selv har
sin ene datter fuldtidsansat på kontoret, desuden har både sønnen og en
anden datter arbejdet som ferieafløser i hallen. Sørens bror, som tidligere
var fisker, arbejder også med filetering på fabrikken og svigerinden har lige
faet job som rengøringskone dernede. Søren havde i flere år haft sin sviger
søn, som er elektriker, til at passe de tekniske installationer. Sørens kone
Else har haft mange repræsentationsmiddage i hjemmet, fordi hun, ligesom
Søren, lagde vægt på, at have et mere personligt forhold til kunderne. Else
Bjerg Sørensen laver også selv fiskefrikadeller til nogle af de selskaber, som
kommer på virksomhedsbesøg. De mange familierelationer er ikke speci
elle for Søren Bjerg Sørensens Fiskeeksport. Disse familierelationer på ar
bejdspladsen er medvirkende til at udjævne den opfattelse, som arbejderne
har, af forskellen mellem arbejde og fritid, idet de i et vist omfang omgås
de samme mennesker. Det er ikke nødvendigt (eller muligt) at skifte mel
lem forskellige »roller«, afhængig af, hvilke sfærer man befinder sig i. Nog
le arbejdere har kontakt med Bjerg-familien uden for virksomheden, f.eks.
har datteren Lilly været spejder sammen med Annas datter, og hun har
gået i klasse med Jonnas mand. Søren bruger meget af sin tid i fabrikshal
len, og arbejderne kender ham derfor godt:
»Søren holder øje med os, og det er der nogen, som har ondt af, men
de fleste far blot en sludder med ham.« (Bodil). »Søren vil gerne snakke,
når han har tid.« (Kurt). »Han kan godt være hjælpsom og tilbyde at
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slibe knive, selv om de nu ikke har været helt gode siden.« (Jonna).
»Søren er et snakkehoved, når han er i det humør, men han kan også
være det modsatte, hvis han er overbelastet.« (Anna). »Vi arbejder lige
så meget, når Søren ikke er der, som når han ser på.« (Bodil).

At arbejderne har forståelse for arbejdsgiveren, fremgår af deres udtalelser.
Eksempelvis fortæller Anna, at hun godt kan forstå, at Søren kan lide at
være ude i fabrikshallen og følge med i, hvad der foregår. Han er altid på
fabrikken, når klokken ringer kl. 7. Jonna mener, at jo længere man er på
en fabrik, des bedre kan man se det fra lederens side. »Hvis det var min
virksomhed, ville jeg også holde øje med, om de bestilte noget,« mener
Signe. Ligesom arbejderne har forståelse for Søren, således har også han
faet indsigt i arbejdemes forhold, bl.a. fordi flere fra samme familie har
arbejde på fabrikken. På spørgsmålet om, hvorfor arbejderne ikke gjorde
som Søren, og blev ledere, svarede Søren, at de nok har indset, hvilket mas
det er, derfor undlader de at forsøge.
Men Søren er også arbejdsgiver. Hans Peter fra SiD fortæller, at han
holder meget af Søren som privatperson, men ikke som arbejdsgiver. En
vis skepsis over for arbejdernes produktionseffektivitet kommer også til
udtryk i Sørens udtalelse om nødvendigheden af at have oversigt over hal
len, - »ellers står de bare og piller næse i et hjørne i stedet for at lave
noget«. Søren har et på mange måder patriarkalsk forhold til arbejderne.
Eksempelvis har han forsøgt at erstatte julefrokosten med en sommerud
flugt til Holstebro Revyen, med partnere. Årsagen til dette var, at jule
frokosten havde givet »for meget ballade i de små hjem«. Seks havde dan
net par efter julefrokoster, deraf havde to medført skilsmisse. Søren mener,
at selv om det ikke er »vores ansvar« - for det kan jo ske alligevel - så bør
man undgå fester, som gør det alt for let (at være utro).
Fabrikken er nu blevet for stor til at kunne styres af én person, men
Søren har svært ved at give ansvaret fra sig. Søren og driftslederen Hans
giver af og til forskellige ordrer, når der er pres på produktionen. Herom
fortæller arbejderne, at de så spørger Søren om, hvad han egentlig har en
driftsleder til eller siger til ham, at han skal lade være med at sinke dem.
Det kan jo ikke nytte noget, at de blev sendt fra det ene arbejde til det
andet uden planlægning. På den måde når de slet ikke at blive færdige. »Så
sender vi Søren ind på kontoret,« fortæller en af arbejderne. Ovennævnte
illustrerer meget godt noget af den mangel på autoritetstro, som vi fandt
hos arbejderne. De kender ejeren på godt og ondt; han er en person, sna
rere end en autoritet. »Det betyder meget, at man har kendt fabriksledeme,
fra de var små snottede unger,« som tillidskvinden på nabovirksomheden
udtrykker det. Den større kontaktflade og forhåndskendskab om hinanden,
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Arbejderne indretter deres hjem udfra, hvad de finder praktisk og hyggeligt.
Stuerne er ofte med spraglede tekstiler, TV og en magelig sofagruppe. De
fleste køber møblerne i grupper på afbetaling, og når afdragene er betalt,
skiftes møblerne ud med nye; hvorimod funktionærerne stykvis samler et
hjem sammen af dyrere og mere holdbart inventar.

grupper imellem, gør, at arbejderne ikke føler sig isoleret fra arbejdsgive
ren. Kommunikationen (specielt kritik) formidles derfor oftest direkte og
sjældent via fagforeningerne. Fagforeningerne er derfor heller ikke nogen
særlig stor støtte for deres forhold på arbejdspladsen. Som et eksempel kan
nævnes, at kvinderne på fabrikken gerne vil have en tillidskvinde, men
»ingen vil være den der altid skal klage, det må folk selv gøre,« fortæller
Anna.

Inden for fiskeindustrien har man et specielt sprog eller slang. »Det giver
en vis fællesskabsfølelse, man kommer hurtigt på bølgelængde, også med
folk fra andre dele af landet,« fortæller Hans Peter, SiD. Denne slang og
omgangsform var medvirkende årsag til, at folk enten ikke kan lide at
arbejde »i fisken« eller bliver der. Lilly fortalte om sin tid i hallen, at man
hurtigt lærte, hvorledes man skulle opføre sig, for »man må hyle med de
ulve, man er iblandt«. Taler man ikke sproget, bliver man betragtet som
snobbet. Omgangsformen kommer blandt andet til udtryk i øgenavne,
f.eks. »Lynet«, »Trisse« og »Sprit Ole«. Der er som regel dobbelt så mange
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mænd som kvinder, så sjofle bemærkninger kan næsten ikke undgås, for
tæller Signe. Hun rødmer ofte helt op til hårrødderne, især når hun starter
op efter en ledighedsperiode. Også rent fysisk skæmter arbejderne indbyr
des. Lilly fortalte, at »det smagte koldt at blive smidt op i isen«. Når
saltfisken skal pakkes, kravler arbejderne rundt i de store stakke, og man
risikerer let at fa en tørfisk i hovedet. Signe fortæller, at hun godt kunne
lide at arbejde sammen med mændene. Også udenforstående bliver drillet.
Hvert år kommer et par italienere op for at sortere de fisk, de vil opkøbe.
Per fortalte, at de driller italienerne »ved at sige alt muligt, de ikke forstår«.
Arbejderne konkurrerer indbyrdes, selv om der ikke er økonomisk vin
ding ved det. Kommer en arbejder f.eks. til at stå ved rødspættefileteringsmaskinen, forsøger han at nå et højere antal færdige kasser, end ham, som
stod der dagen før. Dette giver anledning til en del gemytlige drillerier. I
kantinen har arbejderne faste pladser. Groft kan arbejderne inddeles i: fast
tilknyttede skærepiger, lidt løsere tilknyttede »pakkedamer« og ferieaflø
sere samt mændene. I kantinen sidder de to køn adskilt, men de driller
hinanden på tværs af rummet - »for lidt sjov skal man da have«. Sådant
skæg og ballade foregår oftest efter frokosten, hvis mændene er oplagte. Af
og til diskuterer hele kantinen f.eks. forhold på fabrikken eller fagfor
eningspolitik, men det er ikke seriøst, mest bare pjatteri. Indbyrdes danner
kønnene grupper, især kvinderne, »men det er svært at se, fordi grupperne
ikke nødvendigvis sidder ved samme bord«. Det fremgår af interviewene, at
grupperne ikke er dannet ud fra politiske overbevisninger eller holdninger
til arbejdspladsen, men ud fra personlige sympatier. Hans, virksomheds
lederen fra nabofabrikken, har tidligere været arbejder. Efter hans mening
danner mænd hakkeorden efter almen viden og arbejdskvalifikationer. For
kvinderne er klikerne dannet efter familiestatus, arbejdsfællesskab eller fri
tidsaktivitet. Jonna, som er fast skærepige, holdt 3 års barselspause efter
sin yngste piges fødsel. Da hun atter kom i arbejde, fik hun et stort knus
af Anna, som sagde, at hendes plads stadig stod ledig.
I pauserne taler kvinderne om strikketøj, madopskrifter m.m. Af og til
taler de også fortroligt, men det sker kun, hvis de er fa på arbejde. Den
sociale omgang mellem arbejdskammeraterne er ikke overvældende. Nogle
af arbejderne ser hinanden under private former. Steen fortæller, at han
har en del venner blandt arbejdskammeraterne i Købstaden. De ses en gang
imellem - men ikke så tit. Nogle af kvinderne drikker af og til kaffe sam
men uden mænd.
De arbejdere, som ikke har stiftet familie, mødes af og til, for at gå ud
sammen om aftenen. De går på værtshuse, hvor også byens fiskere og op
landets unge kommer.

18

Konklusion
Efter at have gennemgået nogle af resultaterne fra lokalstudiet, skal vi nu
vende tilbage til spørgsmålet om, hvorvidt arbejderne i Købstaden adskiller
sig fra andre arbejdere og hvad konsekvensen af dette må være for opfattel
sen af arbejderkulturen som et helhedsbegreb.
Såvel de i litteraturen skildrede arbejdere, som dem vi talte med betrag
tede arbejde som værende et middel til at opnå målet, et meningsfyldt
fritidsliv. Fælles var den deraf følgende opfattelse af hverdagen som væ
rende opsplittet imellem arbejde og fritid. Vi kan altså tale om en fælles
livsform. Derimod viste det sig, at selve indholdet af det, arbejderne lægger
i målet kan være forskelligt og at dette afspejles blandt andet i holdninger
til arbejdsgiveren. Disse variationer, der ikke er geografisk bestemt, men
som bygger på livs-holdninger, kan inddeles i tre hovedgrupper:
Nogle arbejdere opfatter arbejde og fritid som værende skarpt adskilt;
dermed følger ofte en ringe forståelse for andre livsformer, dog anerkender
de arbejdsgiveren som en nødvendig eksistensbetingelse. Det er denne form
som findes, eksempelvis blandt skibsværftsarbejdere.
Andre opfatter ikke grænsen mellem arbejde og fritid så skarpt, som
mange fagpolitisk aktive arbejdere. For arbejderne på den undersøgte virk
somhed var målet med livet at fa et godt familieliv med børn, hus og en
have. Arbejdet var et middel til at opnå dette, men samtidig også et sted,
hvor de arbejdede sammen med slægtninge og bekendte. De havde gennem
familie og venner kendskab til den selvstændige erhvervsdrivendes livs
form. De var selv bærere af træk fra samme livsform og følte sig arbejds
mæssig selvansvarlige. Arbejderne havde kendskab til ejernes forhold uden
for arbejdspladsen. De kunne følge med i hans levevis og se at han ikke
trak overskuddet ud, men geninvesterede i virksomheden. Dette har betyd
ning for arbejdernes »tryghed«. Da deres ønske om at forblive i lokalsam
fundet er meget stærkt, er arbejderne afhængige af fortsat at kunne sælge
deres arbejdskraft ikke nødvendigvis til Søren, men i hvert fald i området.
Da antallet af virksomheder er begrænset, er de afhængige af at virksom
heden vedblivende eksisterer og fungerer godt. Derfor er arbejderne også
interesserede i at have et godt forhold til andre på arbejdspladsen, kamme
rater såvel som funktionærer og arbejdsgiver. Denne arbejdervariant bør
ikke opfattes som værende specifik for provinsen, men kan udmærket fin
des, hvor arbejderne, eksempelvis gennem håndværkere, har kendskab til
den selvstændige livsform.
For det tredje findes der arbejdere, for hvem arbejdet ikke blot er et
middel, men noget der er interessant i sig selv. Denne holdning kan ek
sempelvis findes hos sekretærer, sygeplejersker, togførere osv.
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Ovennævnte varianter kan let overses, hvis man udelukkende studerer
forholdet på arbejdspladsen (2, 4, 5) - midlet - og slet ikke undersøger det,
de selv opfatter som målet med deres tilværelse og rammerne for privat
livet. Denne sammenhæng mellem mål/middel er meget vigtig, for at kun
ne forklare arbejdernes levevis.
Lokalstudiet viste sig at være et godt arbejdsredskab, fordi vi her på en
overskuelig måde far klargjort de relationer, arbejderne har til andre sam
fundsgrupper, såvel som til deres egen. Vi far dermed et grundlag for forstå
else af variationerne og hvorfor arbejderne, trods samme livsform, ikke
altid kan forstå hinanden.
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Summary
Dried fish and leisure time - a factory inquiry
On the basis of a local study on a Jutish undertaking, this article studies what lies behind the
variations and conflicts found among wage earners in today’s Denmark.
It is common to all workers that they consider work a means of achieving a meaningful
leisure time, and, accordingly, think of their everyday life as divided into working and leisure
hours. But the actual content of that which gives their lives a meaning is different, and is
reflected in various ways, including in their attitude towards the employer. The variations are
not geographically determined but rest on different philosophies of life. They may be divided
into three types. First, there are workers to whom work and leisure time are sharply divided.
This attitude is often accompanied with little understanding of other ways of life, even if the
employer is recognised as a necessary condition for one’s own life. Others do not make such
a sharp distinction between work and leisure time as many of the workers active in the trade
unions do. To the workers on the undertaking under consideration, the purpose of their
lives was to have a good family life with children, a house, and a garden. The job was a means
of achieving this, but it was also a place where one worked together with one’s relatives and
friends. Through friends and members of the family, they were acquainted with the life-mode
of the self-employed. They were themselves carriers of characteristics pertainting to the same
way of life, they felt responsible for their work, and they had an understanding for the
employer. The third and last group consists of workers to whom the job is not only a means,
but something which is interesting in itself.
The background for the variations and the reason why workers, in spite of their identical
way of life, do not always understand each other lie in these different attitudes.
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Pigernes poesibøger
Af Anne Blaakilde

Alle piger har haft en poesibog - eller kender én, der har. Næsten alle piger
har på et tidspunkt skrevet i en poesibog. Mange piger ville på opfordring
kunne citere mindst ét poesibogsvers. Men de færreste ved, hvad der egent
lig ligger bag poesibogstraditionen, hvad der står mellem linjerne i de kend
te strofer, og hvilken betydning bogen med dens indhold har haft for bru
gerne.
Min påstand er, at poesibøger tidligere har været en pigetradition med
et stærkt pigesocialiserende element. Den var med til at opdrage pigerne
til søde, flittige, opofrende væsner med ægte- og moderskab for øje. Hvor
dan det forholder sig i dag, vil blive berørt sidst i artiklen.

En undersøgelse af emnet er i 1986 sket på foranledning af Hvidovre
biblioteks kontaktudvalg, som, da de ønskede at lave en udstilling, indsam
lede over 90 poesibøger fra Hvidovreborgere via en annonce i den lokale
avis. De indsamlede bøger dækker dog hele landet geografisk, idet mange
af de venlige udlånere er tilflyttere til kommunen, og tidsmæssigt spreder
bøgerne sig over en periode fra 1859 til 1978.
Fire studerende fra Institut for Folkemindevidenskab, Didi Arim, Sine
Carlsen, Kiss Nielsen og jeg, lavede så en vandreudstilling på 18 lyserøde
plancher, som indtil sommeren 1988 vil pryde landets biblioteker på skift.
Efter udarbejdelsen sendtes de lånte poesibøger tilbage til deres ejere.
Der er derfor ikke tale om en egentlig samling, for grundmaterialet er
spredt for alle vinde. Men det vil sandsynligvis ikke være svært at foretage
tilsvarende indsamlinger, da poesibøger stadig er noget, som de fleste ligger
inde med på grund af den store udbredelse, de har haft blandt piger.
Poesibøger er en folkelig tradition, som er vokset langsomt op blandt bru
gerne, har udviklet og ændret sig gennem tiden, og alligevel beholdt noget
af det oprindelige over sig.
Versene i bøgerne kan det være svært at finde forfattere til. Nogle er
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tydeligt afskrifter eller citater af kendte forfattere, nogle er hjemmelavede
varianter af disse litterære perler. De fleste er sandsynligvis lavet af poesi
bogsbrugerne selv, og er så gået i arv fra generation til generation, og efter
hånden omdannet til atter andre udgaver. Det er tit vanskeligt at skelne
vers, der har udgangspunkt i litteraturen og senere er lavet om, fra de
decideret hjemmelavede vers.

Poesibogens historie
Stambøger var forløbere for poesibøger, men om deres oprindelse ved man
ikke særlig meget. I 1500-tallet brugtes de af adelen i Danmark som et
statussymbol, hvori bekendte skrev autografer og små, moralske sentenser.
Her afsløredes det, hvor prominent omgangskredsen var; det fineste var
naturligvis at fa selve kongens signatur, hvilket mange stambøger har efter
ladt plads til på første side, hvor det sømmer sig for en konge at under
skrive. Disse bøger var smukt forsynet med ejerens våbenskjold eller andre
illustrationer, udført af en professionel maler.
Det er uvist, hvornår stambøgerne bevægede sig ind på landets universi
tet. Her udtalte professorer sig om elevens evner og færdigheder, og med
studerende skrev hilsner og citater af klassiske forfattere.
I 17-1800-tallet udbredtes stambøgerne blandt huslærere, der anvendte
dem til egne anbefalinger, når de rejste fra sted til sted.
Efterhånden fik stambogen forskellige udløbere. Der kom dagbøger, au
tografbøger, gæstebøger, erindringsbøger fra højskoleophold, og endelig
langt op i vort århundrede de mere moderne venindebøger, hvor siderne
har fortrykte spørgsmål, som blot skal besvares.
Man kender enkelte poesibøger fra begyndelsen og midten af 1800-tallet.
Allerede på dette tidspunkt var fænomenet en mode udpræget for piger i
førgiftealderen. I 1870, 80 og 90’eme blev bøgerne vældig populære blandt
piger, hovedsagelig fra finere hjem. Der ses her en sammenhæng mellem
industrialiseringens nyetablerede borgerskab og den voksende interesse for
romantiske begreber som venskab og kærlighed - nogle af poesibogens
kraftigste budskaber.
Samtidig blev det på dette tidspunkt netop magtpåliggende, at små piger
så hurtigt og så grundigt som muligt skulle sluses ind i den borgerlige
kvinderolle, der passede sig for det industrialiserede samfund, nemlig rol
len som hustru og moder.
Op gennem 1900-tallet blev poesibøgerne spredt til alle lag i samfundet,
og gennemsnitsalderen for brugerne faldt så man i dag må karakterisere
fænomenet som en bømetradition.
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Udvikling i poesibøgerne
Den romantiske tankegang, som var grundlæggende for poesibogsideen, er
fulgt med op til nutidens bøger. Forglemmigej og gode ønsker fremover er
emner, som enhver poesibog indeholder. Selv i vore dage findes de - om
end i mindre seriøse udgaver. Det at skrive sit vers i en venindes poesi
bog er i sig selv ønsket om at blive husket for altid. Versets indhold behø
ver ikke nødvendigvis at omhandle mindet, men poesibogens side udsmyk
kes ofte med krydsrimet vel. Dette krydsrim er en tradition, som først er
dukket op efter år 1910, og op gennem dette århundrede har det udviklet
sig i mere eller mindre meningsfyldte versioner, sød og god er måske lidt
mere logiske i deres indhold end f. eks. fed!
Ønskerne om evig troskab blandt veninderne var hedest op til 192030’me. Jo ældre bøgerne er, jo mere seriøse og højtidelige er de i deres
udformning. De ældre bøger er ligeledes karakteristiske ved, at flest voksne
skrev i dem. I de første poesibøger var det almindeligt, at lærere og præster,
som havde forestået konfirmationen, skrev et minde. Efter præsten skrev
hele holdet og brillerede med den viden, man netop havde tilegnet sig
under konfirmationsforberedelsen. Disse vers handlede om flid, fornuft og
Vorherre. Religionen var en større del af tilværelsen dengang end nu, og
religiøse emner og vers om døden var uhyre almindelige i sidste halvdel af
forrige århundrede. Synet på livet var tæt forbundet med synet på døden.
Nutidens tabuer om døden eksisterede slet ikke, og et godt liv ansås først
for fuldbyrdet ved en god død. Derfor omhandlede mange vers døden i en
grad, som man i dag vil finde lidt bizar.

Dansk Folkeminde
samling. 1979/23.
Ca. 1890.

Forældre og voksne familiemedlemmer var også yndede bidragydere på det
mere seriøse felt. Deres budskaber var ofte kloge ord og gode råd på livets
vej; lidt lommefilosofi med en løftet pegefinger. De voksne bidrog med et

23

gudsfrygtigt og alvorsfuldt indhold, som for en stor del fulgtes op af ven
inderne, der skrev bagefter. Senere blev indslagene fra unge piger mere
humoristiske, og det blev til sidst omtrent kun veninder, der udfyldte
poesibogens hvide sider.
Udsmykningen af poesibogssideme er et kapitel for sig. I de ældste bøger
er der gjort en dyd ud af at prente sin smukkeste skønskrift - som vitterlig
var meget smuk - og tegne fine, små tegninger og vignetter, sågar akvarel
og oliefarver har været anvendt. I den ældste bog fra undersøgelsesmate
rialet (1859) pyntede pigerne verset med en lille, påsyet flettet krans af hår
fra eget hoved. Siden blev udsmykningen ikke så højt prioriteret; op i
1950’eme begyndte bøgerne at komme med påtrykte tegninger, og mulig
hederne for individuel kunstnerisk udfoldelse blev således begrænset.
Ikke kun med hensyn til kreativ aktivitet og religionens indflydelse på
menneskets sjæl, men også på mange andre områder illustrerer poesibogs
versene glimrende samtiden og de tendenser, der har rørt sig i folks bevidst
hed. Under Anden Verdenskrig var det nationalfølelsen og fædrelandets
roser, der blomstrede i poesibøgerne. Et af de allermest brugte digte fra den
tid var »Altid frejdig når du går«, med især verset »Kæmp for alt, hvad du
har kært«. Det blev anvendt så meget, at det til sidst blev betragtet som
traditionelt poesibogsvers, idet det stadig ses anvendt i mange poesibøger.
I min egen fra 1970 mangler dette vers da heller ikke .. .

Pigesocialiseringen
Et tema, som går igen næsten lige fra de første poesibøger og op til i dag,
er versenes klare budskaber omkring pigesocialisering. Poesibøgerne har i
høj grad bidraget til den traditionelle pigeopdragelse.
Barndommen er som den første periode i livet behæftet med en atmosfæ
re af idyl, romantik og nostalgi. Forældrene, specielt moderen, optræder
som kærlig og favnende, og versene giver på denne måde den lille pige to
budskaber: Hun skal altid være taknemmelig for sin opvækst, og hun far
samtidig at vide, hvordan hun selv engang som mor forventes at opføre sig.

Glem ej Fader, glem ej Moder
hvor i Verden du end gaar
slige Venner som de Tvende
aldrig mer paa Jord du faar.
Glem din Fader ingensinde
for din Fremtid han har stridt
glem din Moder ikke heller
hun har elsket hun har lidt.
(1942)
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Dansk Folkeminde
samling. 1979/23.

Heri ligger navnlig, at barnet skal ære sine forældre i alt, hvad hun gør;
hun må være deres pryd og stolthed.
Rosenvers er strøet i alle poesibøger. Livet er en rose, først i knop, så
udfoldet og til sidst bliver den vissen og taber bladene. Disse roser symboli
serer pigen og kvinden i utallige variationer, som yndig, duftende - og tavs.
I enkelte vers relaterer roserne i direkte form til pigen:

Tilfreds i dit hjerte og glad i dit sind
den rigdom far roserne frem på din kind
hvad hjalp det, om selv du fik guldkrone på
når ikke i glæde dit hjerte kan slå.
(1956)
I mange vers fremgår det, at det er en kvindelig dyd at vise et muntert
ansigt, at vække glæde omkring sig:
En Kvindes Smil er som Solens Skin
det trøster og varmer og glæder
Det trænger sig ind i Sjæl og Sind
og Mismodets Skyer spreder.
(1958)

Samtidig må pigen ifølge poesibogsversene opføre sig fornuftigt, være dyg
tig, forsagt og opofrende, som det passer sig for den moderrolle, hun har
at se frem til:
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Dansk Folkeminde
samling. 1967/4.

Lær at elske Andre mer
og dig selv lidt mindre
Lær at hjælpe hvor du ser
der er Nød at hindre.
Gem paa hvert et kærligt Ord
slip hvert bittert Minde
kun i Kærlighedens Spor
er der Fred at finde.
(bl.a. 1935)
Det erkendes dog, at denne rolle kan have sin pris:
Tit Øjet maa tindre
og Læben maa le
for at skjule det Indre
som Ingen kan se.
(1937)

På et tidspunkt viger moderen i pigens bevidsthed til fordel for andre per
soner. Hun begynder at tænke på drenge og forelskelser. Forelskelsesstadiet
er naturligvis morsomt, men farligt. Drømmeprinsen rider på en meget
hvid og ren hest, og pigen må tage sig i agt for ikke at blive tilsølet af mere
virkelige hankønsvæsner. Hun må altid være ærbar:
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Gaar du med hvide Strømper,
og Gaden ej er ren
da træder du forsigtigt
paa begge dine Ben.
Men bliver du først snavset du tager Sagen let
se derfor helst at undgaa
den allerførste Plet.
(1935)
De voksne skal nok forstå at advare de uskyldige piger mod kærlighedens
veje og vildveje:

O, fly for Amors Snare
lyt ej til hans Smigerord
De bringer jo kun Fare
hvis deres Lyd du tror.
(Skrevet af pigens far i 1900)

Men pigerne selv har en del andre tanker om dén ting:
Johnna er en Stjerne
forloves vil hun gerne
giftes skal hun snart
fordi hun er saa smart.
(1938)

Der er dog dét ved de mange vers om kærlighed og forelskelser, at de som
oftest fører frem til pigens trygge fremtid i et ægteskab. Det altafgørende i
pigens liv er at blive gift, men for at opnå denne eftertragtede civilstand,
må hun absolut lære sig at være en god hustru og moder.
Vær flittig i Køkken, Loft, Kælder og Stue
saa blier du en sød lille Frue.
(1935)

Kvinden skal i ægteskabet stoppe mandens hoser og koge hans grød, for
»så synes han, du er sød«; hun skal lære:
At give Godt for Godt er Retfærdighed
At give Godt for Ondt er Kærlighed.
(1894)
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Dansk Folkeminde
samling. 1967/4.

Pigen, som forstår sine poesibogsvers, erfarer tidligt, at hun ikke skal for
vente den store hyldest, når hun kommer op i årene:

I Dag en Engel fin og skær
om tresindstyve Aar en Heks
det er saa sikkert Pige kær
som tre og tre er seks.
(1953)

Pigens idealiserede rolle som moder og hustru bliver nedslidt, når hun selv
bliver udslidt. Hun er heller ikke mere nogen duftende rose, så hun kan
faktisk ikke bruges mere:
Når du bliver gammel og ikke duer mere
klistrer vi dig sammen med Gummi og Papir.
(1933)
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Ændring i samfundet - poesibøgernes endeligt?
De mange poesibogsvers var med til at vise pigen, hvordan hun burde
afpasse sig efter samfundets forventninger til kvinderollen. Idealet var den
borgerlige kvinde fra før århundredskiftet, som op gennem 1900-tallet sta
dig stod trofast ved sin mands side, passede hjemmefronten med hus og
bøm og plejede og lindrede ham med sit evigt glade sind. Opdragelsesfasen
var tydelig: Fra hun var lille skulle hun lære at være yndig og uselvisk.
Hun skulle kunne glæde og gavne, altid smile og gøre andre tilpas. Hun
kom i puberteten og skulle derfor interessere sig for hankønsvæsner, men
i den grad være forsigtig med sig selv og sine kys - ikke mindst sit rygte.
Det åbenbare mål for hendes anstrengelser var ægteskabet som den trygge
havn, den eneste økonomiske sikkerhed, en kvinde (for de flestes vedkom
mende) havde tidligere. Hvis hun opnåede denne ønsketilværelse, måtte
hun være ferm til at holde hus og passe bøm, til at være den ideelle hustru
og moder. Denne position mistede hun, når hun blev så gammel, at hun
ikke længere kunne leve op til disse krav; hendes status faldt helt i bund.
Dette budskab i versene skæres ud i pap, når en dreng i enkeltstående
tilfælde har været poesibogsejer. Når et traditionelt vers rettes til en dreng,
træder pigemålgruppen tydeligt frem, fordi både rimet og meningen bliver
grotesk:

Kære Bent!
Jeg ønsker dig en Mand
med rigtig god Forstand
og 17 raske Gutter
der bestandig råber »Fatter«.
(1938)
I 1950’erne begyndte versene i poesibøgerne imidlertid langsomt at ændre
sig. De blev fjollede og »teenage-pjattede«, handlede ikke så meget om
ærbarhed og ægteskab, men i højere grad om forelskelser og drenge.
På dette tidspunkt gjorde kvinderne i større omfang end tidligere deres
entre på arbejdsmarkedet. Den ægteskabelige status var ikke længere så
livsnødvendig som før, idet kvinden - om fornødent - kunne forsørge sig
selv. Stadig var ægteskabet dog en del af samfundets norm.
Med tressernes oprør og halvfjerdsernes kvindefrigørelse blev de gamle
vers om grød og hoser fuldstændig utidssvarende.
Poesibøger cirkulerer stadig i pigehænder, men ikke i samme grad som
før. Der er endnu mange lighedspunkter mellem den gamle og den nye
kvinde/pigerolle, og det ses i enkelte vers. For hovedpartens vedkommende
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må man dog sige, at der er sket et brud på den gamle tradition; temaerne
er nogle helt andre end de gamle fra århundredskiftet. Her er et eksempel,
skrevet af en 13-årig pige fra Hvidovre i 1987:
Skid i øst
skid i vest
skid i Tønder
det er bedst.
På det grundlag må man formode, at poesibøger, hvis de skal fortsætte som
en del af pigekulturen, vil få en ny drejning, hvad angår budskab og ind
hold. Arkiver og lokalmuseer bør derfor tage op til overvejelse, om det ikke
er vigtigt at indsamle poesibøger, som hidtil har været overset, men som
i realiteten har en stor værdi inden for folkekulturen, især da de nu er ved
at ændres med de nye livsformer.

Summary
Girls’ albums
Albums have existed as a popular phenomenon in Denmark since the middle of the last
century. Their probable origin is to be found in the 16th century albums of the nobility, and
they have since developed into a popular tradition, mainly used by girls.
The first popular albums were found among middle class girls. They bore the stamp of the
romantic movement with its keywords of friendship and love. The custom spread to all strata
of the population in the 20th century, but the message in the books remained the same. The
content of the verses aimed at the socialization of girls, and the main goal was that middle
class ideal of a woman which it gradually became necessary for nearly all women in indu
strialized society to conform to. The article shows by a number of examples how girls from a
very young age were taught to be good, self-sacrificing, and loving with a view to their later
lives as wives, mothers, and housewives.
This ideal is no longer as important as it used to be, and the bulk of the verses found in
albums has changed so that the verses are now foolish, funny, meaningless. The number of
albums among girls has also decreased, maybe even as a result of the lack of a need for such
a factor in the socialization of girls?
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Børnefolklore i øjenhøjde
Om pigers forhold til frække ord og sange

Af Bjørg Kjær

Fra marts til november 1985 havde jeg for at tjene til livets fornødenheder
et vikariat som pædagogmedhjælper på et fritidshjem i København.
Opholdet var ikke tænkt som et feltarbejde, men det viste sig, at det kunne
give nogle perspektiver på det man kalder børnefolklore. Her fik jeg for
alvor set noget af børnenes folkekultur i aktion og i sammenhæng.

Fritidshjemmet er beliggende i Københavns Nordvest-kvarter. Det er en
institution, som rekrutterer sine bøm på almindelig vis gennem den lokale
pladsanvisning. Børnene er derfor rimeligt repræsentative for området. Der
er en del indvandrerbøm og bøm fra almindelige, solide arbejderhjem, fra
hjem med enlig forsørger eller fra sammenbragte familier, samt en mindre
del fra bogligt uddannede familier. Alt i alt en meget broget flok unger med
forskellig baggrund, dog med nogen overvægt af arbejderbøm.
Bygningen, hvor fritidshjemmet har til huse, er bygget til andet formål
og er i øvrigt af en vis alder, så moderne institutionsbyggeri er det ikke.
Fritidshjemmet, eller »fritteren«, som børnene siger, har en ret løs struktur
og der lægges vægt på, at børnene har mulighed for selv at lege og i øvrigt
selv kan vælge, hvad de vil beskæftige sig med. Pædagogerne er der altså
som et tilbud. De aktiviteter, som udbydes, vinder meget forskellig
tilslutning. Det sker mange gange, at børnene hellere vil lege med sig selv
og hinanden, end deltage i et struktureret og voksenstyret forløb. Man
hygger sig og gør det, man har lyst til. Det betyder, at den overvejende del
af børnenes tid på »fritteren« går med at være sammen med hinanden, lege,
skændes og så videre. Det giver gode muligheder for børnenes egne
udfoldelser.

Stuerne
På institutionen er børnene fordelt på tre grupper: Rød, Grøn og Blå stue.
Stuerne er det sted, børnene hører til. Det er her de spiser frugt om
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eftermiddagen og det er her de siger til når de kommer og går. Det meste
af dagen cirkulerer børnene imidlertid som de har lyst til.
På gangen mellem Grøn og Rød stue ligger et lille rum, kaldet
»hopperen«. Det er et rum, som er fuldt af puder og madrasser og som i
øvrigt er forbudt for voksne. Der er stor rift om at fa lov til at »have«/være
i »hopperen« og de voksne må engang imellem bryde ind og mægle eller
skære igennem, så stridighederne løses. Ofte kan børnene dog selv klare
bøvlet og der kan gå flere timer, hvor man ikke hører en lyd derinde fra.

Rød
På Rød stue hører alle de mindste børn til - det er her man starter og bliver
sluset ind.
Kirsten er pædagog på Rød stue og hun er tilhænger af faste rammer og
en vis grad af disciplin. For eksempel skal man, når der spises, sidde stille,
høre historie og lytte efter. Kirsten bliver lidt genert eller lidt vred over de
frække ord, som børnene siger. Hun er i midten af halvtredserne.

Sara, 7 år, er lidt trist en dag. Har haft meget fart på og har haft en del
konflikter. Nu er hun træt og vil bare sidde lidt hos Kirsten. Snakken går
om maling og pensler og malerier, for børnene er i gang med den slags. De
andre stuer er nede på græsset for at lege, så der er ret roligt. Sara hænger
og mosler og hygger på skødet af Kirsten. Nyder at være i en særstilling.
Hun nyder, at Kirsten er stor, blød og tyk. »Hvad er det?« siger hun og
peger smilende på Kirstens bryster. »Det er da mine bryster,« siger Kirsten
og kvæler ordene lidt i fnis. Hun rejser sig og beskæftiger sig med de andre
børn.
Grøn
På Grøn stue er børnene 8-10 år. Pigegruppen er stærkt styret af en meget
smart og finket pigeskikkelse. Pigenormen går her på at være smart og
yndig og på de voksnes side. Drengene anses for at være dumme og
irriterende, men det er alligevel spændende at være i kontakt med dem.
Denne kontakt opnås gennem drillerier og forsvar.

Grøn Stue ved spisetid. Alle er bænket omkring bordet. Den voksne
pædagogmedhjælper er i gang med maden. Brian og Morten (8 og 9 år)
snakker om at de har huller i bukserne. Snakker så om de almindelige
huller, der er i bukser. Mens de kommer frem til at bukser har tre huller,
bliver deres stemmer højere og højere - de henvender sig nu til et bredt
publikum og ønsker en reaktion fra den voksne, som de i øvrigt holder øje
med.
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Morten: »Der er tre huller i bukserne. Det og det og det.« Han peger på
livet, på det ene ben og det andet. »Nårh nej. Så er der jo også dét til
pikken!« Stemmen stiger i styrke. »Har, har!!!« Begge griner. Ja, så er der
også det til dilleren,« siger Brian og griner. Der snakkes lidt videre i
tomgang. De kan ikke lige finde på mere.
Morten snakker lidt om pikke, pisse og lynlås, kraftigt understøttet af
Brian. Pigerne sidder og spiser deres madder, ser på de to og veksler
sigende blikke, mens de ikke helt kan lade være med at grine.
Morten: »Mændenes er ligesom en hugorm! Har, har.« Den voksne har
travlt et andet sted og bryder ikke ind. Børnene ser på mig og da jeg ikke
bryder ind, går de over til at snakke om at skære Carola i skiver. Carola er
et sikkert offer. Hun begynder straks at hyle op om, at drengene driller
hende og hun forsvarer sig med en lydstyrke, der omgående far den voksne
til at blande sig og bede drengene om at holde op.
Pigerne har som gruppe hele tiden fulgt nøje med i, hvad der foregik.
Deres samtaler blev indstillet til fordel for at høre efter, hvad drengene
sagde, fnise og være lidt forarget på én gang.

Blå
På Blå stue er børnene 9-11 år. Drengegruppen er meget stærk og meget
fræk. Den voksne på stuen, Knud, synes at drengene er stride og pigerne
er søde. Han er i midten af halvtredserne.
Knud og jeg sidder og snakker, da Maja, en lille fiks sag på 10 år, pludselig
kommer løbende ind, syngende af fuld hals:

På en jernbaneskinne
lå en nøgen danserinde
og hun kilded’ sig i hullet med et
strå, strå, strå.
Men da strået blev for lille
holdt det op med at kilde.
Maggedille, maggedulle, maggedejdejdej.

Knud griner og siger: »Ih, hvor er du fræk.«
Maja: »Ja, ikkosse. Tihi,« med fin damestemme: »Ja, ja, det må man
sige .. .« mens hun svanser ud igen. Udenfor kan man høre at hun fniser
sammen med et par andre piger.
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Disse eksempler giver en lille fornemmelse af, hvordan miljøerne i
institutionens forskellige enheder kan reagere forskelligt på børnenes brug
af »det frække«.
Dette repertoire kan vi i disse situationer se blive brugt som en
markering af modsætningen barn - voksen. I scenen fra Grøn stue er
markeringen et tveægget sværd. Det er ikke kun de voksne, der sendes
budskaber til, men også de andre bøm. Drengene henvender sig til den
voksne, men er samtidig meget bevidste om at pigerne holder øje med dem
og ser på dem med en blanding af foragt og beundring. Det giver status at
gå til grænsen for det tilladelige. Det giver status at være den, der tør.
Hermed har vi nærmet os nogle af bømekulturens grundpiller:
1) Den giver et medie, en kanal, et redskab, hvormed man kan hævde
sig. Mærke at man findes til (giver evt. voksenkontakt).
2) Den giver en mulighed for at beskæftige sig med tabuiserede emner
(pik, røv osv.).
Begge aspekter har med overlevelse at gøre. Sara på Rød stue er
pædagogens yndlingsbam. Hun (Sara) synes på sin vis at det er dejligt, men
må løsrive sig, skabe afstand til den voksne fordi hun via særbehandlingen
(omklamringen) fjerner sig fra sine jævnaldrende. Hun må markere, at hun
er noget andet.
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Det fører os frem til et mere alment eller overordnet syn på bømekulturen. Den er en modkultur - et kulturelt selvforsvar.
I billedet fra Blå stue, hvor Maja på trods af sin brug af en fræk sang slet
ikke opfattes som provokerende, kan vi se kulturernes samspil. Umiddel
bart ligner det en fælles spøg, men det er det ikke. Maja hygger sig nemlig
ikke med Knud - hun hygger sig mod ham. Knud er en ret upopulær figur
blandt børnene. Han er nemlig slet ikke interesseret i børnene og sit
arbejde - og børnene ved det. Maja er ikke ude på at gennemgå en konflikt
med Knud, for hun synes ikke at han er vigtig nok. Men hun kan vise sin
foragt for hans kadaverdisciplin og hans person ved at parodiere voksnes
afstandtagen til de frække sange. Hun har vist hvor hun hører hjemme.

Børnene og det frække
I det følgende vil jeg på tværs af stuerne prøve at gå lidt tættere på nogle
af børnene og deres brug af frækt repertoire.

1. scene
Fritidshjemmet har en gammel kassettebåndoptager, som børnene kan
bruge som de vil. Den bruges af en del af børnene til at tage med ind i
»hopperen«, hvor man kan være sig selv, og der indspille forskellige sange
på bånd.
Carola sidder i pulterkammeret ved Grøn stue og leger med båndoptage
ren. Hun er alene derinde. Hun kommer ud derinde fra og sidder nu på
Grøn stue og finder ud af at spole frem og tilbage. Hun afspiller så det,
hun har spillet ind. Fra båndoptageren lyder Carolas stemme:
Og det var Danmark og det var Danmark.
Olé, olé, olé.
Og det var Danmark og det var Danmark.
Olé, olé, olé . ..

Hun synger sangen mange gange. Den bliver sunget stille og roligt, uden
skrål af almindelig glæde ved at synge. Brian går forbi og hører, hvad der
foregår. Han driller Carola og siger, at hun er vel nok fjollet at hun bare
synger det samme hele tiden. Hun bliver sur og hyler op om at han da i
hvert fald bare skal holde op med at sige sådan noget. Hun er meget
højrøstet og den voksne bliver ganske enkelt nødt til at gribe ind af simple
decibel-årsager.
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Ca. 3-4 uger senere har Carola igen fået fat i båndoptageren. Hun går
afsides og da hun kommer ud igen lyder optagelsen sådan:
Det var Bamse og Kylling åh-åh-åh-åh.
De sku’ i biffen og se en film.
Da filmen var færdig åh-åh-åh-åh.
Så fik de en bajer og så i seng.
Hvad der skete i sengen det ved vi ej.
Det fik vi at vide den første maj.
Da ungen skreg.

Mahmud (9 år) går forbi - griner, men siger ingenting. Carola begynder at
fortælle mig om, at hun også har en båndoptager derhjemme .. .
2. scene
Sara, Pavin og Mette, alle fra Rød stue (ca. 7 år) går i »hopperen« og
hygger sig gevaldigt. En gang imellem stikker de hovederne ud og råber
noget efter nogle forbipasserende eller nogle, som de har noget i gang med
i et spil, der går på at sige ting til hinanden, blive »sur« og give gengæld
ved enten at svare eller true med at storme »hopperen« og erobre den. Det
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er en ganske speciel leg. Selv om alle spiller visse roller er de alligevel hele
tiden sig selv . . .
På et tidspunkt under denne leg kommer trekløveret Sara, Pavin og
Mette marcherende ud fra »hopperen«, syngende af fuld hals:

Her kommer Skipper Skræk
med lommerne fulde af bræk.
Han sidder derhjemme med pikken i klemme.
Her kommer Skipper Skræk.
Dyt, dyt.
Her kommer Skipper Skræk
med lommerne fulde af bræk.
Han sidder på wc og spiser med en teske.
Her kommer Skipper Skræk.
Dyt, dyt.
Pavin kan faktisk ikke teksten, men er meget ivrig og synger med efter
bedste evne mens hun grinende og beundrende ser på først og fremmest
Sara, men også på Mette, som er den, der bedst kan huske teksten. Kirsten
griber ind og siger, de skal tie stille og at det larmer alt for meget. De griner
frækt, men er vist lidt skuffede over, at det ikke er det frække, hun reagerer
på. De fortsætter med at synge lidt endnu. Pavin ser nu på mig og griner
mens hun synger med. Hun morer sig over, at jeg godt ved, at det er noget
frækt noget selv om Kirsten slet ikke lagde mærke til det. Vi er sammen
svorne. Hun kommer hen til mig senere på dagen og nævner det for mig.

3. scene
Trapperummet (med garderober og udgang) ved firetiden. Vladimir, Sara
og Mette snakker om løst og fast. Sara er ved at tage tøj på og gå. Det
trækker lidt ud med at gå fordi hun hygger sig meget godt med at snakke
med een af de ældste drenge på fritidshjemmet (Vladimir). De snakker om
at skide i bukserne og på wc. »AAAA, hvor ulækkert, altsåååååå,«
udbryder Sara mens hun griner, »men Vladimir og Mette, I har bare kysset,
har I. Ja, og bollet.«
Vladimir smiler og siger afdæmpet: »Nej, det har jeg ikke.« Vladimir er
12 år, Mette og Sara er 7.
Snakken går frem og tilbage om, hvem der har kysset hvem i »hoppe
ren«. Man vender tilbage til det med at bolle og Vladimir far sagt, at Sara
har bollet med en eller anden.
Sara råber: »Det er til hvertefælde løgn!!!!!« Vladimir smiler og hygger
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sig med at have overtaget. Sara: »Det er bare meget værre, at du har bollet
med Mette og du vil ikke indrømme det, ja.« Der er en del grin og larm
over, at Sara skulle have bollet med en og Sara bliver lidt irriteret over det.
Mahmud kommer og skal til at tage tøj på. Sara siger grinende og meget
hurtigt: »Du kan da bare ta og bolle med din mor.« Mahmud: »Nej, jeg
kan ikke,« siger han lavmælt og går. Sara stikker den sidste trumf og siger
mere om end til mig: »Bjørg har i hvert fald også ligget og bollet.«
Vladimir trækker på smilebåndet og skuldrene og accepterer, at Sara
altså er den frækkeste og selskabet opløses. Sara springer veltilfreds ned ad
trappen og siger/synger et farvel.
4. scene
Sara, Pavin og Mette er i »hopperen«. Jeg sidder ude på gangen ved siden
af døren og snakker med dem, der kommer og går og sørger for, at de
kommer hjem i tide og med alle deres ting.
De tre piger morer sig og leger fint, kan man høre. Jesper går forbi og
slår i farten til døren. Sara stikker straks hovedet ud og spørger hvem det
var, der gjorde det. »Var det dig, Jesper? Hvor er du alså bare fræk!« siger
hun og lader sætningen slutte næsten i falset. »Det skal du altså lade være
med, Jesper,« siger hun med belærende røst. Tydeligvis er hun en rigtig
lærer eller pædagog.
Et par drenge kommer nu og da forbi og skal alle lige prøve, hvad der
sker når de slår eller sparker til døren. Pigerne derinde mister interessen
for forstyrreme og forsvinder længere ind i deres snak. Jeg kan følge med
i hvad der bliver sagt fordi Mette har glemt at lukke døren helt...
Snakken går livligt og med mange sjove indfald. Der grines meget og det
lyder i det hele taget meget hyggeligt. De leger popstjerner. Står og synger
ind i håndtaget på et sjippetov mens de danser og er meget cool, kan jeg
se gennem sprækken. De synger nogle forskellige danske grand-prixmelodier, men kan ikke rigtig huske teksten og kludrer også lidt i
melodierne. Derfor bliver de lidt trætte af at være cool og legen udvikler
sig til noget lidt mere løssluppent. De fjoller rundt og synger:
Se den lille kattekilling
nej, hvor er den sød.
Den har fået en pil i røven
og nu er den død.

Mette synger med høj, skinger røst og hviner af fryd ind imellem. Pavin er
meget ivrig, men kan ikke rigtig bidrage med noget. Hun kender ikke så
mange sange og er i øvrigt ikke så god til dansk.
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»Den kender jeg ikke, Mette. Har du selv lavet den?« spørger hun.
»Nej. Kender du ikke engang den?«
»Naaj, jeg gør ikk’, men den er sjov ... Tør du godt synge den når din
mor er der?«
Mette: »Ork ja. Hun bliver ikke så sur.«
Pavin: »Hi, hi, hi, hi, hi, hi.«
Sara: »Min mor hun bliver bare skidesur, men jeg synger den da bare
alligevel.«
Pavin (forbavset): »Gør du det?«
Sara: »Ja så siger hun bare at jeg skal gå ind på værelset, men så går jeg
ind og ser fjernsyn.«
Pavin: »Hvad siger hun til dig?«
Sara: »Hun bliver bare så skidesur så hun bare skider i bukserne ... og
så lugter det bare af lort over det hele. Og det’ bare helt prunt over det
hele.«
Pavin: »Nej, Sara, det passer ikke.«
Pavin: »Vel Sara?«
Sara: »Men ved du hvad, Pavin, nogen gange, ikke, så synger jeg da bare
noget for mig selv, men ved du hvad, min storesøster hun har da bare lært
mig en anden en.«
Pavin: »Åeh, Sara, vil du ikke nok synge den? Den er så god.« (Hun
mener at den sikkert er god.)
Sara: »Jamen den kender du da også, ikke?«
Mette: »Jeg ved da slet ikke hvad det er for en.«
Sara: »Den med oppe i Norge.«
Mette: »Mmmmm.«
De synger:

Oppe i Norge der bo’de en bonde.
Giffen gaffen giflfen gaffen giffen gaffen guf.
Han havde en datter med toogtyve patter.
Giffen gaffen........... osv.
Nu skal vi standse for nu skal de danse.
Giffen gaffen........... osv.
Nu skal vi holde for nu vil de bolle.
Giffen gaffen........... osv.

Pavin griner benovet, henrykt. »Den ér vel nok fræk. . .,« siger hun.
Snakken fortsætter. ..
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Oppe i Norge der
bo’de en bonde...

5. scene
Grøn stue om eftermiddagen. Børnene laver påsketing i papirklip. Der
arbejdes intenst og interesseret. Der sidder ca. 8 bøm omkring bordet
(nogle går lidt til og fra). De fleste er piger, men også et par drenge er med
og hygger sig stilfærdigt. Dorte på 8 år er i gang med at klippe i gult karton.
Saksen er lidt sløv og vil ikke rigtig makke ret.
Der tales om det, der laves. »Se, hvad jeg har lavet! Er den ikke blevet
fin?« »Jo, den er da rigtig god. Synes du ikke jeg skal sætte en gul fjer på
her?« . . . »Nej, nu gik den i stykker. Øv.«
Sådan går snakken i ro og mag. Dorte er i fint humør, men kan ikke
rigtig tage, at hendes papirklip går lidt i fisk. »Nej, se nu gik den i stykker.
Det var også bare dig, der skubbede til bordet, ja,« siger hun. Den voksne
prøver at fa hende til at reparere eller lave et nyt klip. Det lykkes og hun
går i gang igen. »Det bliver helt skævt!« »Det gør da ikke noget. Så kan
man se, at det er håndlavet,« siger den voksne. »Narm’n det er noget rigtig
bæ-røv, er det, ja.« Hun smiler med hovedet på skrå og med underlæben
trukket frem. Til den voksne siger hun: »Det er også bare dig, der rykker
til bordet. Du er en rigtig bæ-røv. . . Bæ-røv, bærøv, bærøv. . .,« synger
hun smilende, drillende, men ikke provokerende. Stemningen er hyggelig.
Snakken fortsætter. . .

6. scene
Eftermiddag på Blå stue. 8-9 bøm hygger sig med Anders And-blade, ludo,
kortspil osv. Maja er med til at spille ludo med mig og to andre bøm. Hun
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bliver træt af spillet og går lidt rundt mens hun stadig deltager i den
småsnakken, som er i gang ved bordet. Hun keeeeder sig og fjoller lidt
rundt. Danser ballet og synger til. Overdriver så smilene kommer frem. En
af de store drenge på stuen siger: »Øøv, hvor er du tumpet!« og griner.
»Ja, men jeg er så dygtig til ballet, ikke osse?« svarer Maja og svanser
videre. Mens hun fortsætter sin dans, far hendes sang nu ord og hendes
stemme går over i sopran- eller opera-lejet:

Ole sad på en knold og sked
lige ned i ho’det på en gummiged.
Ole sprang og geden sang:
Klø mig lidt i røven med en bambusstang.
Hun synger meget langsomt og inderligt. Alle knækker sammen af grin . . .
Der skottes lidt til mig.
7. scene
Lise går på Rød stue. Hun er meget lille af sin alder (7 år) og hendes
forhold til de voksne er præget af en god tone og fredsommelig snak om
søde piger og prinsesser med lyserøde kjoler m.m. Ingen har nogensinde
set hende fremføre noget frækt eller provokerende. Hun har tilsyneladende
ikke brug for det, synes de voksne . ..
En dag har børnene faet lov til at være alene på Rød stue. Der er 6-7
stykker, der tager imod tilbudet. Alle deltager de tilsyneladende i den fælles
leg. På et tidspunkt skal jeg ind på stuen for at hente noget garn og jeg
kommer tilfældigvis til at overhøre, at Lise er i gang med at synge for. Et
par andre synger med:
Op af brøndens klare vand
trækker Thomas sin tissemand.
Den er slimet, den er slasket.
Den er aldrig blevet vasket.
Op af brøndens klare vand
trækker Thomas sin tissemand.

Fælles grin. Thomas protesterer halvhjertet. Snakken fortsætter.

8. scene
Fritidshjemmet på tur. I bussen er en ca. 30 børn og 4 voksne med. En
gruppe af de større piger er i gang med at ordne verdenssituationen. De
snakker om, hvem der er søde og hvem der er dumme i personalegruppen
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og om deres fordele og ulemper i øvrigt. Humøret er højt og stemningen
stiger. Der synges om hver af »personalerne« på skift. For eksempel:
Vi har en Bjørg, en Bjørg,
en rigtig hængerøv.
Her i lejren, ja her i lejren . .. osv.

Alle hygger sig og ingen tager versene fortrydeligt op. Efterhånden går der
dog lidt sport i at se om ikke det kan lykkes at gå lige til grænsen og gøre
de voksne knotne. Man går over til det frække . ..
Moar, jeg skal tisse.
Skal du det min ven?
Så gå op på loftet og tag tissemanden frem.
Nej det tør jeg ikke for der står en mand
og han vil så gerne se min tissemand.
Skynd dig, skynd dig!
Ellers går det galt.
Syltetøj i bukserne det kan vi ikke ha’.
Skynd dig, skynd dig!
Ellers går det galt.
Syltetøj i bukserne det kan vi ikke ha’.
De voksne bliver stadig ikke sure. Blandt andet fordi de er fordybet i en
eller anden interessant samtale. Men stemningen bare stiger og stiger. Nu
må der snart ske noget... sangen synges igen og igen ... højere og højere.
Til sidst rejser en af de voksne sig og råber af fuld hals (for at fa ørenlyd)
at nu er det altså nok og skælder ud på hele flokken. Der bliver stille og
en sagte fnisen breder sig i hele bussen . ..

Om brugen af det frække
Hvad kan vi så lære af disse små glimt fra hverdagen på et fritidshjem?
Først og fremmest er det klart, at ungerne bruger det frække til meget
forskellige ting. . .
Sara (scene 2, 3 og 4) bruger det i en meget kraftig »markedsføring« af
sig selv som en Fræk Pige. Dorte derimod bruger de frække ord til at
understrege sin artighed, sin pænhed. Hun markedsfører sig selv som en
Sød Pige. Selv om hun siger grimme ord med sin mund, agerer hun
pænhed og loyalitet med sin krop, stemme, mimik osv. Pigerne vælger
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altså mere eller mindre frit, hvilken rolle de vil tage på sig. Man kan spørge
sig selv om, om dette rollevalg kan være betinget af for eksempel
klassetilhørsforhold eller social baggrund. Mit materiale er selvfølgelig alt
for begrænset til at man kan drage nogen konklusioner på det, men man
kan nok stille sig nogle spørgsmål ud fra det...
Carola med båndoptageren bruger en fræk sang for at fa lov til at være
i fred for de andre børns fordømmelse. Hun er en pige med lav status. Hun
er lidt uden for gruppen. Hun lever ofte i sin egen verden, drømmende og
fraværende. Det er bare ikke populært på fritidshjemmet. De andre børn
kræver af hende, at hun skal magte den sociale ping-pong, som udspilles
dagene og ugerne igennem. Det er ilde set at sætte sig i en særstilling. Man
skal være barn når man er barn og opføre sig som et sådant. Det at bruge
båndoptageren vil for de andre børn sige at indspille frække sange og
afspille dem i voksnes påhør som en provokation. Carola lærer da også
dette rent formelle men lægger en anden betydning i det. Hun foretrækker
en samtalende voksenkontakt frem for en konfliktpræget, men hun far lov
at være i fred i det øjeblik, hun har lært at mestre den gældende teknik.
Hun er ikke længere en trussel mod den herskende orden.
Eksemplet med Maja, som dansede ballet og sang til, kan give et lille
indblik i den nok ikke uvæsentlige dimension ved »det frække«, som går
på at man for at drive kedsomheden på flugt og fa lidt spænding i
hverdagen kan benytte sig af kontroversielle udtryksmåder. Dette billede,
synes jeg, giver et fint indblik i den kreativitet, som udfolder sig i brugen
af traditionsmaterialet. Man gentager ikke bare, hvad man har lært, men
man bygger videre på det og får det til at leve i øjeblikket, i nuet.
Den lille Lise på Rød stue er et eksempel på, at bømekulturens oprør
mod »det voksne« mageligt kan være skjult for de voksne. Hun gør det
forbudte, men i hemmelighed, uden at de voksne ved det. Pointen ved det
hele er, at hun mentalt får lavet et alternativ - hun redder skindet på
næsen. Et skjult oprør er stadig et oprør. ..
Trekløveret Sara, Pavin og Mette bruger derimod det frække i en indbyr
des markering og i en ydre manifestation af sig selv som gruppe i modsæt
ning til de voksne og i modsætning til de Søde Piger.
Den sidste situation er et skoleeksempel på det helt gammelkendte tema,
som hedder: børneflokken driller voksne. Man er på tur. Det er hyggeligt.
Og så skal man lige gå til grænsen for det tilladelige. Det i sig selv er en
stor triumf - og det er skægt, spændende og en lille smule farligt. Faren er
dog til at overse i og med at børnene er en flok og alle gemmer sig bag ved
alle andre. Sikkert og bekvemt er det og de voksne er ikke i et humør så
de kan finde på at tage det ilde op. Det er en fredsommelig leg med græn
ser.
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Om børns kultur
Unger er frække og uopdragne i forskellig grad og de markerer deres for
skellighed i forhold til voksenverdenen. De gør oprør mod og tager afstand
fra det, de ikke forstår eller måske nok forstår men ikke synes om. Børns
kultur - hermed mener jeg børnenes helt egen kultur - den er undertrykt,
den er ikke accepteret som en ligeværdig del af verden. Bømekulturen har
det vilkår til fælles med den folkelige kultur i øvrigt, at den er en mod
kultur. Den lever i skyggen af en anden og højere værdsat kultur. Samtidig
med at den er et alternativ og en protest - noget andet - er den også meget
tæt forbundet til den kultur/samfundsklasse/norm som den er forskellig fra.
Den relaterer sig hele tiden også til det, den ikke er. Heri er den nok
ligesom alle andre kulturer - man definerer sig selv ved at definere andre.
Børnene er marginaliserede i vores samfund. De er isolerede og udeluk
kede fra »det virkelige liv«, de steder, hvor tingene virkelig sker, bestem
mes og formes. Men børnenes historie er ikke kun historien om undertryk
kelse og usynliggørelse, det er også historien om, hvordan de udelukkede
selv udelukker andre/verden. Hvordan »det virkelige liv« bliver uvirkeligt.
Hvordan de fortabte ikke blot overlever men også bliver bevidste og ska
bende.
Eksistensen af børnenes kultur er måske den virkelige årsag til, at men
nesker på trods af alle odds »overlever« deres barndom og bliver levende,
voksne, ansvarlige, poetiske og stærke når de postes ud af den anden ende
af det system, som skulle forme dem og gøre dem medgørlige . . .
Men er det alle, som overlever?
Jeg tror, at folk med forskelligt held kommer ud af deres barndom. Her
kommer vi tilbage til de Søde og Frække Piger. Det kan være et emne for
fremtidig forskning at forsøge at afdække om der er nogen sammenhæng
mellem barndommens forskellige pigeroller og voksenlivets lige så forskel
lige kvinderoller.

Om forskning i folkeminder
Man kan spørge sig selv, hvor folkloristikken bliver af i alt dette. Jeg vil
forsøge at give et bud på det.
Netop i denne sammenhæng vil jeg gøre mig til fortaler for den kon
tekstuelle analyse, dvs. en forståelse af folkeminderne ud fra sammenhæn
gen. Man kan ikke forstå traditionen løsrevet fra den situation, hvori den
lever og bliver brugt. Det er meget tydeligt, at børnene lægger grundlæg
gende forskellige betydninger i deres kulturelle råmateriale. Disse betyd-
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ninger kunne man ikke få en forståelse for, hvis ikke man vurderede san
gene og ordene i deres sammenhæng.
Folkekulturen i almindelighed og bømekulturen i særdeleshed er jo ka
rakteriseret ved sine mange variationer og forskelligheder og denne egen
skab viser sig også på et så begrænset område som dette. Mange af disse
nuancer og forskelle, mener jeg, er næsten umulige at opfatte når man på
klassisk vis går ud for at samle folkeminder ind. Konteksten, sammenhæn
gen, betydningen kan man næsten kun indfange, hvis man lærer folk at
kende og på sin vis bliver en del af deres hverdag.
Jeg vil vende tilbage til scene 4, hvor jeg er så heldig at komme til at
overhøre Sara, Pavin og Mettes snak om og indbyrdes brug af nogle frække
sange. Her får vi et glimrende og ellers ikke dokumenteret indblik i selve
traderingsprocessen. Vi ser, hvordan sangene gives videre fra den ene til
den anden og vi hører børnene tale om erfaringer med brugen af dem. Til
og med fornemmer vi den kulturelle forskydning mellem de danske bøm og
indvandrerpigen og vi ser hende blive en del af det danske mønster - i det
mindste når hun er væk hjemmefra. Denne form for kulturmøde er i sig
selv meget spændende og det er måske i sådanne situationer, at folkemin
derne lever stærkest...
Vi ser, at folkemindeme/traditionsmaterialet og beherskelsen af det er
forbundet med status. Sara har så travlt med at hævde sig, at hun over
driver helt ud i det absurde. Det ender med, at selve ritualet/erfaringsudvekslingen forsvinder ud i det surrealistiske. Virkeligheden vendes på
hovedet - ordene begynder at leve deres eget magtfulde liv. Det er en leg
med ord, meninger og betydning. Hendes historie er ikke sand (den kunne
knap nok være det overhovedet) - men det er fortryllende at høre den
fortalt som om den var. Pavin får lov at forblive i uvished med hensyn til
»sandhedsværdien« af Saras påstande. Sara undgår nemt at forsvare sin
historie ved at fortsætte med noget andet interessant.
Alle disse ting har med betydning og funktion at gøre. Folkeminderne
bliver brugt og har en funktion i hverdagen. Netop her ser vi dem brugt i
kommunikationsprocessen - ungerne meddeler hinanden hvad de tør og at
de tør (jf. scene 2 og 3) og de kommunikerer et billede af sig selv og om
givelserne til hinanden. Denne kommunikative brug af traditionsmaterialet
former og formes af gruppen eller fællesskabet, som jo er et vigtigt ord i
traditionsforskningen. Gruppe og gruppetilhørsforhold er vigtige elementer
i individets skabelse af sit selvbillede og traditionsmaterialet bliver blandt
bøm brugt meget flittigt i denne identifikationsproces. Ved at studere bru
gen af traditionen i de aktuelle situationer, bliver vi forhåbentlig i stand til
at få en fornemmelse af hvilket verdensbillede eller hvilken »kosmologi«
denne brug er udtryk for. Vi kan måske blive klar over, hvad sangene,
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ordene, remserne, gåderne, sagnene osv. betyder for de folk, som bruger
dem. Vi kan måske lære noget om hvilke normer og værdier, som er her
skende.
Vi kan altså notere os følgende: Traditionen (i dette tilfælde bømekultu
rens frække repertoire) har en udadvendt funktion (kommunikation af rol
ler, tilhørsforhold, normer osv.) og en indadvendt funktion (identitetsska
belse, opøvning og indlæring af værdier osv.). En tredje ikke uvæsentlig
funktion er den æstetiske. Behovet for rytme, rim, poesi, humor i en form,
som i sig selv kan være målet. Det er dejligt at udfolde sig i ord, bevægelser
og lyd - bruge sig selv i det hele taget. Som Maja, der danser ballet mens
hun synger eller som Carola, der kan lide at synge sange ind på bånd.
Det, som især er spændende ved traditionen, er dens dynamik og for
andring, som er kombineret med stabilitet og fortsættelse. Selve traditionen
er netop karakteriseret ved denne blanding af stilstand og dynamik. Derfor
må vi som folklorister også søge at (be)gribe begge. Vi må være klar over
folkemindernes historie osv., og vi må forsøge at fa et billede af de særlige
betydninger, som de far ved forskellige lejligheder og til forskellige tider.
Essensen af og styrken ved faget folkemindevidenskab/folkloristik er netop
forsøget på at komme i øjenhøjde med traditionen og en erkendelse af, at
vi ikke bliver kloge nok ved blot at se det hele lidt fra oven.

Summary
Children’s folklore at eye-height
Collectors of folklore have usually, and with success, concentrated on collecting items of
folklore such as songs, tales, and proverbs, but they have been less successful at collecting
information about the situations in which these items live and function. The article tries to
show how »dirty« words and songs are being used by the children in a day care centre in
Copenhagen. This is done in the hope of getting a hold of the meaning of this folklore from
the point of view of the children themselves, and to get a grasp how it is being used and how
it functions in action.
The author shows how the songs and words (folklore items) are being used for very different
purposes by different children in the day care centre. Differences between boys and girls are
shown as well as differences between »sweet« and »naughty« girls. These latter categories are
rooted in a concept which includes a differentiated approach to sex roles, and they are defined
by the extent to which they conform to the expectations of the grown-up world. The »sweet«
girls often use dirty words and songs to communicate their good manners and loyalty to the
grown-ups. The »naughty« girls can use the folkloristic material in a manifestation of their
dissociation from the demands of the adults, demands of tractability and adaptation. The
rebellious and submissive traits of folklore are illustrated by examples of children’s lore, and
it is emphasised that the meaning of a song or word can vary, depending on the actual context,
the situation in which it comes into use.
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Det er Peder Møllersvend,
det handler om!
Om en fortæller og hans repertoire

Af Birgit Lauritsen

». . . da ... flyttede han til Brandstrup, Vindum sogn og kjøbte et lille
stykke jord nede ved Nørre-mose og byggede sig et hus der. Her har han
altså siden boet i temmelig små omstændigheder, men han har dog holdt
humøret oppe og fortæller ypperligt« (1).
Det er Peder Andersen Bjerregaard, også kaldet Peder Møllersvend, der far
disse ord med på vejen af folkemindesamleren Evald Tang Kristensen, og
Tang Kristensen vidste nok, hvad han talte om. Over en lang årrække, fra
1871-1905, besøgte han Peder Møllersvend adskillige gange for at gøre
optegnelser, og, som han udtrykker det: »Han var aldeles uudtømmelig,
og jeg fik grumme mange gode Sager skrevet op hos ham« (2).
Alt i alt udgør de »gode sager« knap 100 småfortællinger, gåder, rim og
remser, 75 ordsprog og talemåder, to eventyr samt en enkelt vise. Af de
mange småfortællinger er der en del sagn, men derudover en lige så stor
gruppe med hvad Tang Kristensen selv betegner som skildring af folkeliv.
Hvilket spørgsmål, der er blevet stillet Peder Møllersvend i den forbin
delse, ved vi ikke, men det kan have lydt noget i retning af: »Kan du
fortælle noget om særegne personer, du har mødt eller hørt om, og i det
hele taget gode historier om, hvad forskellige mennesker har sagt og gjort?«
For det kunne Peder Møllersvend! Han fortalte historie på historie om
andre menneskers liv og færden beskrevet i øjebliksbilleder eller i mere
brede karakteristikker, og det er disse mange personskildringer, der skal
gives eksempler på i det følgende. Alt sammen for at komme lidt nærmere
den person, historierne er udgået fra. Fortælleren er og bliver det faste
holdepunkt og skal da også her som i den oprindelige fortællesituation
have fuld opmærksomhed!
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Peder Andersen Bjerregaard, Brandstrup,
Vindum sogn. Født 22.
september 1823 i Vissing.
Søn af husmand Anders
Nielsen Bjerregaard og
Karen Kirstine Sørens
datter. Gift med Karen
Marie Nielsdatter,
skrædderpige fra Hvorslev.
Møllersvend og husmand.
Død 28. december 1908
i Brandstrup. - Han blev
kaldt for Peder Møller
svend.

Levnedsløb og livsvilkår
Peder Møllersvend blev født i 1823 i Vissing ved Randers, hvor forældrene
havde et husmandssted. Da disse små jordlodder sjældent kunne brødføde
en familie, måtte faderen også her have andet arbejde. Husstanden var på
i alt seks personer, bestående af forældre, to bøm og et ældre ægtepar på
aftægt.
Efter konfirmationen kom Peder Møllersvend ud at tjene som hjorde
dreng, og i de følgende syv år havde han forskellige tjenestepladser, alle i
Galten sogn. Herefter kom han i 1845, 22 år gammel, i lære som møller
svend ved Granslev mølle, og han var i de følgende næsten 15 år beskæf
tiget ved mølleriet. Fra 1847-1858 som møllersvend ved Hagenstrup mølle
i Hvorslev sogn og fra 1858-59 ved henholdsvis Over-mølle og Ulstrup
Dampmølle i Vinge sogn. Det var også i denne periode, at han stiftede
familie. I 1852 blev han gift med skrædderpigen Karen Marie Nielsdatter,
med hvem han havde faet datteren Karen Kristine seks år forinden. De fik
yderligere to bøm, Eline og Andrea i henholdsvis 1852 og 1855.
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Arbejdet ved mølleriet varede imidlertid ikke ved. I 1859 flyttede fami
lien til Brandstrup, Vindum sogn ved Viborg, hvor Peder Møllersvend som
nævnt købte et lille stykke jord ved Nørre-mose.
Hustruen, Karen Marie, døde i 1885, da Peder Møllersvend var 61 år
gammel, og han giftede sig ikke igen. Han blev boende i Brandstrup i de
følgende 23 år til sin død i 1908 (3).

Vissing hørte til det frodige opland til Randers, og ved at flytte vestpå til
Vindum sogn kom Peder Møllersvend samtidig til en fattigere egn. Evald
Tang Kristensen, der selv havde boet i området i en længere periode (4),
skriver om beboerne i Vindum: »Det havde altid været temmelig smaat for
dem, og de havde været saare meget trælbundne. I Sognet havde der i de
sidste 2-3 hundrede Aar været en Herregaard, hvortil de skulde gjøre
Hove. . . Trællekaarene havde sat saa dybe Spor, og Armoden fra Ældre
Tid, der endnu ikke nær var forvunden, havde ogsaa sat sit Spor« (5).
En af sognets næringskilder var tørvegravning. Denne virksomhed ople
vede Tang Kristensen på nærmeste hold, da han boede i Brandstrup, og
han siger herom: »Det var jo ligefrem Rovdrift, og der var rent ud sagt
kommet en hel Sygdom over Folk i den Retning. Alle Mennesker speku
lerede i at lave Tørv og sælge til andre Egne, og der var Opkjøbere af dem,
der næsten udelukkende levede af det Erhverv. Moserne blev opgravede og
ødelagte, og der blev dog ikke nogen kjendelig Velstand alligevel blandt
Befolkningen. Pengene kom og gik, og Agerdyrkningen blev næsten for
sømt, for naar Tørvetiden kom, saa skulde den passes« (6).
Tørvegravningen foregik i den store Nørre-mose, og da det jo netop var
her, Peder Møllersvend købte en jordlod, har han utvivlsomt også haft en
andel heri (7). Skønt det er det overordnede indtryk, at der var mere vel
stand i den egn, Peder Møllersvend var opvokset i, har dette næppe haft
nogen videre betydning for ham. Hans far var husmand og arbejdsmand,
som han selv skulle blive det i en stor del af sit liv, og skønt der i denne
periode skete voldsomme forandringer inden for landbruget, var der ingen
forbedringer at mærke for disse småjordbrugere. Tværtimod. »I lyset af
opgangstiden så man mere grelt end før fattigdommens virkninger blandt
småkårsfolk på landet« (8). De mange fattiggårde, der skød op i 1860’eme
og 1870’eme var et af statens forsøg på at få mere styring med fattigdoms
problemet, men fattiggårdene blev samtidig et billede på den nød, de var
sat ind overfor: »De nye »arbejds- og forsørgelsesanstalter«, som de hed i
det officielle sprog, stod i de følgende år som et sørgeligt bevis for, hvor
dårligt landbosamfundet magtede at skaffe sine arbejdere betryggende er
hvervsvilkår ... en stor mængde ikke mindst af de børnerige landarbejder
familier måtte søge ly og forplejning på fattiggårdene« (9).
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Peder Møllersvend kom ikke på fattiggården, hverken med familie eller
som enkemand, men alligevel kan citatet også vise noget om Peder Møller
svends egen tilværelse, idet han har tilhørt den gruppe af mennesker, for
hvem disse forhold ofte var eller hurtigt kunne blive en del af deres egen
virkelighed.

Men hermed er historien om Peder Møllersvend langtfra afsluttet. I 15 år
arbejdede han ved mølleriet, og at blive møllersvend medførte væsentlige
forandringer både hvad arbejde og miljø angår.
En møller havde en høj position i sognet og hørte til de bedre stillede.
Der var som regel en 6-10 personer knyttet til møllen og ved selve mølle
riet en møllersvend eller to og en møllerdreng. Ud over denne store faste
stab blev det daglige arbejde præget af de mange kunder, der kom til møl
len. »På bøndergårdene betragtedes det dengang som en hel udflugt og
halvvejs fridag at skulle til mølle. Efter at man havde faet læsset vognen
og pudset sig lidt, trak man i søndagstøjet... og kørte så af gårde med det
bedste hestespand for. Ved ankomsten til møllen blev hestene opstaldet i
møllestalden, og derefter kunne kusken gå og spankulere og få sig en sam
tale med møllens andre kunder. Møllersvenden bød gæsterne ind i folke
stuen og trakterede dem med en snaps og en drik øl og så fik de stoppet
piben fra tobakstønden. Nogle af de bedste kunder og større hartkornsbesiddere blev vist den ære, at mølleren inviterede dem ind i sin private
lejlighed, hvor de blev trakterede« (10).
Møllersvendens arbejde var først og fremmest at passe møllen og at bære
kornet ind fra bøndernes vogne, men desuden havde han en vigtig rolle i
den gæstfrihed, der blev vist over for kunderne. Bedst var det, om han
ind imellem kunne fa tid til at gå med dem ind i folkestuen. »Møllersven
den skulle så tillige helst give en rapport om, hvad nyt, der i den sidste tid
var passeret i omegnen, eller af mangel på andet stof fortælle en god histo
rie eller rive en god vittighed af sig« (11). Fra sin barndom mindes en
ældre dame møllersvenden Christian ». . . som midtpunkt i en klynge bøn
der i færd med at fortælle en god historie, der fik tilhørerne til at udløse
skoggerlatter« (12). Arbejdet indebar således, at møllersvenden kom i kon
takt med et bredt udsnit af sognets beboere; alle uanset mængden af hart
korn var jo afhængige af møllen. Ved den store gennemstrømning af besø
gende var der hermed de bedst tænkelige betingelser for spredning af ny
heder, og møllen dannede da også ramme om en samværsform, som mulig
gjorde denne nyhedsformidling og i det hele taget udveksling af mundtlige
udsagn af enhver tænkelig art. Møllersvenden havde en vigtig andel heri.
Derimod havde han næppe andel i de gode økonomiske forhold, der ofte
omgav mølleejeren. Møllersvenden tilhørte gruppen af tjenestefolk, selv
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om han sandsynligvis havde en lidt højere status på grund af sin nære
tilknytning til - og betydning for - mølleriets drift (13).
I 1852 ophævedes det gamle møllerprivilegium med en lov om fri møllemæring, og den skærpede konkurrence medførte, at flere mølleejere
måtte give op. De ændrede forhold kom tilsyneladende også til at berøre
Peder Møllersvend; påfaldende er det i hvert fald, at han i disse år ophørte
med arbejdet ved mølleriet. Mange af de nye møller, der skød op, var
meget små og havde sandsynligvis ikke kapacitet til så stor en tjenesteflok
som tidligere. Det kan være en af grundene til, at Peder Møllersvend ikke
havde mulighed for at fortsætte inden for faget.

Men han fortæller ypperligt
Peder Møllersvend præsenterede historiernes personer ved enten at anføre
navn, lokalitet eller stillingsbetegnelse, og kun et fåtal er helt anonyme.
Fortællingerne tager med enkelte undtagelser udgangspunkt i et snævert
afgrænset område, der stort set er identisk med den lokalitet, der dannede
ramme om Peder Møllersvends egen tilværelse, og der er historier fra så
godt som alle de steder, hvor han boede, flest fra området ved Vissing og
Hvorslev.
Men hvem var det da, han fortalte om? Disse mange mennesker, hvor
ved gør de sig gældende? Hvilke handlinger, synspunkter qg egenskaber er
fremherskende?
»Der var en kone i Grevehaven, der hed Karen, hun var en fremtalende
og bovn kone. Så havde de den sorg at miste den ældste datter, og da
hun lå lig, kom der jo send og fløde til begravelsen. Dem, der kom med
det, skulde op at se liget, og manden, som var meget stille, stod da helt
nedbøjet der oppe. Så sagde hun: »Det kan Gud hjælpe mig ikke nytte,
du står her og græder og klager dig, Søren, Herren gav, Herren tog,
Herrens navn være lovet, herut med dig og få spændt for mogvognen!« (14).
Et karakteristisk træk ved en stor gruppe af fortællingerne er, at personerne
gør sig bemærket ved det, de siger. Enten bliver de, som Karen, karakteri
seret generelt ved deres slagfærdighed, eller de redder sig ud af en ikke altid
lige nem situation ved at kunne svare igen med en hurtig replik. Her kan
der blandt andet være tale om en direkte provokation fra en anden persons
side:
»Jeg kjørte en dag med Niels Hundepenge. Så gik der et fruentimmer
forved os hen ad vejen. Niels siger: »Om védu hvad, Peder, da er det
en kjøn pige, sikken figur og gang.« Da vi kom op på siden af hende,
var hun koparret og grim. Så siger han: »Hør, min pige, var du lige så
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kjøn æfor, som du er æbag, så havde a lyst til at kysse dig.« — »Ja, synes
du det,« svarede hun, »så kan du jo kysse mig, hvor du tykkes, a er
kjønnest« (15).
Eller bonden, der er kommet til bispegården og trods det fremmede miljø
sætter hele selskabet på plads:
»En Bonde kom ind, hvor en Bisp sad til Bords med elleve Gjæster. For
at fa Løjer af ham sagde én, om han vidste ikke nyt at fortælle fra Landet
af. Nej, ikke andet, end at hans So havde faaet 13 Grise for nogle Dage
siden. »Er de levende allesammen?« - »Ja.« - »Men hvorledes gaar det
til, en So har jo kun 12 Patter?« - »Aa, det gaar til lige saadan som her,
den ene maa se paa, mens de 12 sluger i dem« (16).

Mange af fortællingerne har disse verbale pointer, og som det fremgår af
eksemplerne, er det både mænd og kvinder, der med disse kvikke, ofte
overrumplende kommentarer markerer sig stærkt og får det sidste ord, i
hvert fald for en kort bemærkning! Og dét over for både venner og frem
mede og folk med forskellig baggrund.
Også med fysisk styrke kan man gøre sig bemærket. Der er flere beret
ninger om usædvanligt stærke mænd, hvor man både hører om kræfternes
omfang og om de fordele, der følger heraf.
For bonden Per Smeds vedkommende har det betydet, at han har kunnet
frigøre sig fra hoveriet. Han kommer i hvert fald kun, når han selv vil;
men så er han også i stand til at løfte en hjulplov i strakt arm! (17). Dag
lejeren Kristen Sø handler i bogstaveligste forstand med sine kræfter, da
han påtager sig at bære usandsynlige byrder af korn og hø mod at fa det
billigt. Han udfordrer både forvalter og bønder fra sognet og går så langt,
at selve greven prøver at bremse ham i eksperimentet. Men Kristen Sø
svarer: »Hils den nådige greve og sig ham tak for hans gode vilje; men no
leger et så wal, no vel æ wåsa?I blyw ve å råk å mæ et.« I det hele taget
bliver der lagt vægt på at beskrive grevens opmærksomhed og omsorg over
for Kristen Sø, der er akkordarbejder på Frisenborg. Ved sine spadsereture
i marken er greven gerne henne for at snakke med ham »om dit og
dat« (18).
Disse fysiske kvalifikationer kan også siges at vise noget om personernes
arbejdsmæssige formåen, og faglig dygtighed er også emne for andre fortæl
linger. Som for eksempel en tømrer, hvis arbejde ikke godtages af en herre
gårdsfrue, for hvem han arbejder. Hun må dog alligevel til sidst indrømme,
at han mestrer sit hverv. Over for denne faglige kompetence stilles fruens
uvidenhed i relief, idet hun alligevel forsøger at vurdere hans arbejde. Hi
storien handler således også om en kvindes manglende viden om et man-
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dearbejde, og at det modsatte ikke behøver at være tilfældet. Han vælger
nemlig at bevise sin duelighed, ikke ud fra sit eget arbejdsområde, men
ud fra hendes: ved ét hug skærer han et stykke lærred ud til en skjorte (19).
En doktor Bredenfeld fra Hammel fremhæves ved sin handlekraft og
socialt retfærdige behandling af patienter. Der tages hensyn til sygdom og
ikke til rang og stand. Selv grevinden til Frisenborg må meget imod sin
vilje vente til det bliver hendes tur (20).
Men også andre evner betones, og her er der tale om mere uventet kund
skab, personernes alder eller sociale baggrund taget i betragtning. Således
den gamle Mette Marie Bakkes, 82 år gammel, der »uden videre« skriver
sit navn i en protokol (21). Eller bonden, der selv skriver en ansøgning til
greven om økonomisk støtte, da en storm har ødelagt hans hus. Han vil
hverken lade præst eller degn skrive den, som hans venner foreslår ham:
»Nej, sågu vil a ikke, for så kan a lige så godt selv skrive den, a véd jo
bedst, hvordan det bar sig.« At han således vrager både venners råd og
præst og degn, og at ansøgningen ikke blot godtages af greven, men at dette
sker ved et middagsselskab med grevens gæster som vidner, understreger
det ualmindelige ved initiativet. Men ansøgningen var også meget over
bevisende:
Mæ arme Skrædderlas
er ganske læns i kass’,
og dog har stormen forknust
mig ovret af ni fag hus,
min ene svoger, Jesper Kok,
ham kjender greven sagtens nok,
min anden svoger, Bjerremas,
de begge to er læns i kass’,
den nådig’ greve hjælpe mig,
jeg ellers bli’r ulykkelig (22).

Det er dog ikke altid, at personerne udviser en sådan handlekraft, tvært
imod har de været kendetegnet ved enfoldighed eller manglende evner til
at klare en situation. Det gælder Eskild, der vil besøge familie i København
og nu har opsøgt præsten for at fa udskrevet pas. Men hans store beslut
somhed afdækkes hurtigt, da han under ingen omstændigheder tør sejle:
»Jamen ka de [dampskibene] it fago?« siger Eskild helt modløs . . . »Vee
fåe hwa, så vel a sæle Guj it
et« (23).
Lavst Væver, forpagter i Højbjærg Brohus, tror, at han har været i krig
og giver voldsomme beretninger herom. I virkeligheden er de kanonslag,
han fortæller om, fredelige signalskud fra Kronborg. Han er imidlertid i
god tro, og det enfoldige herved fremhæves yderligere ved, at han fortæller
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den samme historie igen og igen, oven i købet over for den samme person,
her præstens søn, der lader som om, han aldrig har hørt historien før. Og
Lavst fortæller gladeligt (24).
Enkelte historier, også i det udvalgte materiale, handler om, hvordan
personer giver udtryk for en tro på en eller anden form for overnaturlig
hændelse. Det kan være den gamle røgter, der mindes, hvordan en oberst
såede havre på slagmarken, af hvilke kerner der voksede soldater op. »Man
kunde tydelig mærke, at han selv troede det fuldt og fast« (25), kommen
terer Peder Møllersvend, der åbenbart har kendt denne mand ved Hagen
strup mølle. Denne garanti giver han også i forbindelse med beretningen
om fruen til Hagenstrup mølle, der troede, at hendes mand var dobbelt
gænger: Da hun mener at høre manden komme hjem fra marked, går hun
ud for at modtage ham, idet hun siger: »Velkommen hjem, bitte Mand«,
og herefter fortsætter Peder Møllersvend: »Men da hun skulde se nøjere
til, saa var der jo ingen bitte Mand« (26).
Det er én af de få gange, hvor Peder Møllersvend selv optræder i fortæl
lingen, og der bliver ikke lagt skjul på, at han ikke deler fruens opfattelse,
og at han finder den naiv. »Hvad troede De nu, det var?« spørger han, og
hun svarer: »Det kan aldrig hjælpe ... at jeg siger dig det, Per, for du er
jo en vantro Thomas.«
Endelig kan personerne vise forskellige reaktioner på udvikling og for
andring. I historien om den gamle aftægtsmand får man et klart indtryk af
ældre og yngre generationers forskellige indstilling til nye tider og initiati
ver. Sønnen har, til stor bekymring for faderen, brudt med familietraditio
nen og købt en stålgreb i stedet for selv at lave en af træ, og faderens dom
er da også nådeløs: »Nu er det umuligt, at han kan bestå, for der har aldrig
været andre grebe i gården, hverken i min faders eller i min tid, end dem,
vi selv har lavet.« Han fantaserer videre over det skete, og forestiller sig,
som det mest usandsynlige af alt, at man måske endda vil til at lave plove
af ene stål. Det siges mest som en god vittighed, men efterfølges af fortæl
lerens lakoniske bemærkning, der viser, at fortælleren selv står et andet
sted i tid og erfaring: »Han oplevede ikke at få det at se« (27).
Denne bekymring for udviklingen deles på ingen måde af gamle Søren
Jonsen fra Vindum. Han kan endda gøre grin med mere traditionelle syns
punkter, idet han konstaterer, at en gammel spådom, om at Nørre-mose i
Vindum sogn engang ville komme helt til Randers, nu er gået i opfyldelse.
Man kører nemlig tørvene til Randers. »Ja, nu kan a forstå det, sej« (28).
De økonomiske forandringer er kommet bag på den gamle mand i Aldrup
skovhus. Han har ikke fået vekslet indfriede penge mens tid var, men han
er nu ikke i tvivl om, hvem der trækker i trådene: »Den konge, som vi nu
har, det er Fanden far i mig en generalkjæltring, det siger a rent ud« (29).
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Samlet personkarakteristik
Det er bønder, landarbejdere, håndværkere, kroejere, soldater og aftægts
folk, der er de egentlige hovedpersoner i fortællingerne. De økonomiske
forhold omtales sjældent direkte, men alligevel markeres disse personers
sociale ståsted, da de ofte sammenstilles med folk med en anden baggrund
såsom greve, herremand, fuldmægtig, herredsfoged, oberst og biskop, og i
denne sammenhæng er sympatien og opmærksomheden hos landalmuens
folk, skønt der ikke gives et entydigt billede af de øvrige involverede parter.
Grevens og herremandens magtfulde og indflydelsesrige position er utve
tydig, men de kan både skildres for deres hjælpsomhed og imødekommen
hed, som der har været eksempler på, og for deres hårdhed og uretfærdig
hed:
»I den sydøstlige gård i Lerbjærg boede en mand, som hed Per Balle.
Han søgte proces mod greven på Frisenborg, under hvem sognet hørte
- de gjorde hovning til Favrskov - og vandt hans sag, hvad der i den tid
hørte til sjældenhederne. Men greven fik ham lige godt lagt øde. Han
drog en gang til Randers og kjøbte sig et bæst, men opdagede snart, at
det var skabet, i alt fald inden han kom hjem med det. Så satte han det
ude på agrene om natten - de andre bæster var bundne ind, for det var
om efteråret - og det kom aldrig i gården. Dagen efter drog han nemlig
til Randers igjen og skilte sig af med det. Men det rygtedes snart, at han
havde haft et skavet bæst, og straks efter kom grevens jægere og skød
alle hans bæster, han havde 11 i alt, og han sagde endda, at det frem
mede havde aldrig været ved dem. Det hjalp dog ikke, de sagde, at de
havde ordre på at skyde dem, og det gjorde de« (30).

Embedsmændene bliver som regel gjort til grin, og her er det især præsten,
der må stå for skud:
»En Præst stod og talte om, at man skal elske Næsten som sig selv. En
Mand sagde, at det vist næppe lod sig udføre. Jo. »Dersom der nu var
Ild i Faaers Røv og i min Røv, og der stod en Spand Vand, saa tror a,
Faaer svalede først sin« (31).

Men præsten kan også selv fa lov at komme til orde:
En søndag var der ikke uden tre i kirke i Vindum. Da nu pastor Lassen
kom på stolen, faldt de to i søvn. Så slog han et tordenskrald i prækestolen og råbte: »Vågn op, Vindum menighed!« (32).
Men uanset hvilken behandling disse personer far, og selv om de ofte har
en mere tilbagetrukken rolle i fortællingerne, er de af stor betydning for
handlingen, da de sætter hovedpersonernes optræden i relief.
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Der ændres ikke ved de sociale grænser, men de lader sig overskride i
øjeblikke ad gangen. I et enkelt tilfælde, nemlig for Per Smeds vedkom
mende, er det blevet mere end et øjeblik; men så kræver det også en enestå
ende indsats, der vanskeligt lader sig efterligne.
Den mest direkte erklæring om sociale.forskelle, som Peder Møllersvend
kommer med, er i en beskrivelse af forholdene på Hagenstrup mølle. Der
fortælles om kartepigeme, der kom om aftenen, at de ikke måtte sidde
i møllestuen hos folkene, da de så fik lavet for lidt. De blev anbragt i
»den fine stue«. Og herefter oplyser Peder Møllersvend, at »Jeg, som
tjente der for Møllersvend, fik Lov til at komme ind til dem, og det var
snart som et Mirakel, at nogen af Folkene kom ind i den Stue, hvor
»dem selv« var« (33). Forskellene har været mærkbare også i Peder
Møllersvends dagligdag, og bevidstheden herom er entydig. Her er ingen
vaklen i erkendelse af egen placering, men en god del ironi og stolthed,
idet Peder Møllersvend far sagt, at han jo rent faktisk havde en særstil
ling.
Der er ingen speciel sympati for de personer, der har været blandt de
fattigste af dem, Peder Møllersvend fortalte om. Man far at vide, at der var
tiggere, og at det var en del af dagligdagen, men kun i et enkelt tilfælde
spiller en tigger en egentlig rolle i handlingen, og heraf fremgår det, at også
disse folk måtte respektere de fastsatte grænser og regler og ikke måtte
misbruge den hjælp, der var at få:
»De havde en stakkelsfjæl i Lerbjærg, og hvor den var, skulde de give de
omløbende tiggere en almisse. Dernæst flyede de den til deres nabo. De
skulde også huse dem om natten, der kom så silde om aftenen, at de
kunde ikke gå til næste by. Dem, der ikke kunde gå, skulde også befor
dres til næste by. I regelen var det på vogn, men Jens Kjællinghøl tril
lede dog en på en hjulbør fra Lerbjærg til Svejstrup. Han havde bundet
sit ene ben op og forestillede, at han ikke kunde gå. Så kom Jens Kjæl
linghøl til kjøren med ham. Da de kom ned til åen, vilde Jens hvile sig,
og så tog han en økse frem og gav sig til at hugge et hul i isen. Tiggeren
sad på børen og så forundret til. »Hvorfor hugger du det hul?« sagde
han endelig. »A, a tykker, det er så elendigt for sådan en stakkel som
dig, du må helst fa ende på det, og nu hugger a her et hul og vil putte
dig ned i. Du kan ikke gå og falder alle folk til byrde, så du må være
glad ved at komme af med livet.« Men det varede ikke længe, inden
tiggeren fik det dårlige ben spændt løs og kom til rend. Jens blev færdig
imens, og så sagde han: »Kom du kuns, nu hejj, hvor blev fyren af! hejj
du!« I det samme så han jo op, og da løb den anden langt henne. Han
forestillede nok at ville løbe bag efter ham, men det lod han snart være,
og den anden så de aldrig mere« (34).
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Der er langt flest fortællinger om mænd, men også enkelte kvindelige ho
vedpersoner, og her er det især slagfærdigheden, der fremhæves. Kun få
gange hører man om kvinder inden for deres eget arbejdsområde. Til gen
gæld er der eksempler på, at de bevæger sig ind på mandens arbejdsfelt,
hvad de ikke kommer godt fra. Det er ikke som med manden, der nok for
en kort stund kan udføre kvindearbejde.
I ægteskabelig sammenhæng fremstilles konen flere gange som den
skrappe hustru, ja manden kan forandre sig så meget, når han bliver gift,
at omgivelserne tror, han er syg (35). Her behøver konen end ikke at være
til stede i historien. I et enkelt tilfælde giver begge parter deres besyv med.
Det drejer sig om den føromtalte Kristen Sø og dennes kone, der var »et
lille bitte menneske«. Hun trådte en gang op på hans træsko og slog ham
en under øret. Så siger Kristen: »Huden kund du gyer de, Krestjåne? de
kund æ wåsæl eZ å nændt te å gjo ve dæ« (36).
Som et sidste eksempel skal nævnes fablen om kokken, der er fløjet over
på en nyslået mark. Den har lokket hønsene derover, idet den lover at
beskytte dem mod »Huund og Høgh«! Da høgen imidlertid kommer, »er
Kokken den første, der tager Flugten ... og Hønsene fik saa at bjærge dem,
hvordan de kunde« (37). Om denne historie så i øvrigt handler mest om
kokken eller om hønsene, må være op til den enkelte at afgøre. Det kom
mer an på øjnene, der ser!

Fortælleren Peder Møllersvend
Peder Møllersvend fortalte om en meget bredt sammensat gruppe af men
nesker: mænd og kvinder, folk fra mange forskellige erhverv, rige og fat
tige, unge og gamle. Det kunne være nogen, han selv havde kendt eller blot
havde hørt om eller helt opdigtede personer. Det har vi med enkelte und
tagelser ingen mulighed for nærmere at specificere i dag. Kun ved vi, at
alle tre muligheder forekommer. Det har heller ikke den store betydning.
Det vigtigste er, at det er personer, han har fæstnet sig ved, og som han har
valgt at fortælle om.
Geografisk set holdt Peder Møllersvend sig til den verden, han kendte,
og personerne er som regel skildret i deres daglige omgivelser med en tyde
lig forbindelse til Peder Møllersvends egen tilværelse, skønt nogle af histo
rierne tidsmæssigt rækker noget længere tilbage. I forhold til de personer,
han fortalte om, var hans egen placering dog af en noget særlig karakter,
da han var husmand og landarbejder i en stor del af sin tilværelse med hvad
dette måtte indebære af økonomisk og arbejdsmæssig usikkerhed, men
samtidig havde den sikre periode som møllersvend med den position, det
førte med sig, og gennem dette arbejde havde han mulighed for samvær
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med en stor og sammensat gruppe af mennesker. Det har i overvejende
grad været inden for mændenes rækker, da der næppe har været mange
kvinder blandt kunderne, men til gengæld kunne han jo så, som det frem
gik, også være sammen med kartepigeme, når de var på besøg. Alt i alt
havde han gennem disse mange besøgende mulighed for at udvide den
fysisk ret snævre verden, han ellers levede i, og her kunne han gøre iagt
tagelser, der måtte give et bredt kendskab til mennesker.
Denne sociale spændvidde er da også til stede i fortællingerne, men alli
gevel er der under den urolige overflade, hvor det kan være vanskeligt at
fornemme en entydig identifikation fra Peder Møllersvends side, ofte en
markering af sympati for de dårligst stillede; ikke nødvendigvis i samfundet
som sådan, men i situationen.
Det er generelt for en stor del af fortællingerne, at personerne præsenteres
i et for dem gunstigt lys, i situationer, som de på forskellig måde viser, at
de behersker, og hvor de da også selv udtrykker tillid til egne evner. Ved
at være udstyret med hurtige replikker, fysisk styrke, handlekraft og initia
tiv er de ikke alene i stand til at klare sig inden for deres eget kendte miljø,
men også i fremmed miljø og endda i enkelte tilfælde helt overskride de
ellers tilsyneladende urokkelige grænser, der er sat for ens tilværelse. Det
er i overvejende grad disse fysisk eller psykisk stærke personer, Peder Møl
lersvend valgte at fremhæve. Folk, der ikke lod sig slå ud af de vanskelig
heder, som de, mere eller mindre selvforskyldt, var bragt i. Styrken og
overskuddet betones yderligere ved, at man igennem mange historier for
nemmer, hvad der ville være sket, hvis personerne ikke havde klaret det,
og det kan være lige fra latterliggørelse og ydmygelse til økonomisk ruin.
Dette underliggende risikomoment giver kontrasten og spændingen i man
ge af historierne.
Men der skabes også en kontrast ved fremhævelse af helt andre typer,
nemlig personer der er bekymrede og angste for det ukendte. Ved at frem
stille disse i et mere eller mindre komisk skær, fik Peder Møllersvend sagt,
at han i hvert fald ikke delte deres bekymringer. Han kunne også udtrykke
sin mening direkte, som i forbindelse med folks tro på overnaturlige hæn
delser, hvor han klart vedkendte sig at være en »vantro Thomas« og sam
tidig gav udtryk for, at der kunne være flere meninger om disse emner, og
at han var bevidst herom.
Ved at kunne slå ned på en så alsidigt sammensat gruppe af mennesker
og udvælge disse som eksempler viste Peder Møllersvend, hvor godt han
kendte til folkene i det samfund, han levede i. At han tilmed ofte lod
personerne spille ud mod hinanden og gøre hinanden indbyrdes til grin
eller selv fremstillede karikaturlignende portrætter, viser, med hvilken
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overlegenhed han har kunnet iagttage og bruge sine omgivelser og har kun
net jonglere med menneskelige relationer.
Men Peder Møllersvend var på ingen måde kun iagttager. Han gav noget
igen, og det i en form, der glimrer ved sin alsidighed. Som mange af de
personer, han fortalte om, var han selv godt skåret for tungebåndet. Med
veloplagthed og sproglig virtuositet byggede han de forskellige portrætter
op, og af de talrige historier, han videregav, kan der dannes endnu et por
træt, nemlig af Peder Møllersvend selv. Den ukuelighed, mange af perso
nerne udtrykker, synes at kunne overføres på ham. Det kan være mere eller
mindre i overensstemmelse med hans »virkelige« liv, det kan vi ikke sige
noget om i dag, men fortællingerne afspejler en oplevelse af virkeligheden,
og her er det dette indtryk, han har formået at videregive - til os og til sin
samtid, til de mennesker han fortalte for.
Som møllersvend havde han det største publikum, og her havde han
sikkert som møllersvenden Christian en direkte underholdningsfunktion.
Ja, man kan ligefrem høre den skoggerlatter, som mange af historierne må
have fremkaldt. Men der er ingen tvivl om, at han igennem hele sit liv, fra
Vissing til Vindum, formåede at gøre sig til midtpunkt ved at fortælle en
god historie. En historie, hvor han lod andre mennesker handle, men hvor
det i den sidste ende var Peder Møllersvend, det handlede om. Her havde
han en sikker position, og skulle det endelig ske, at der kom indvendinger
fra tilhørerne, kunne han blot ty til sin børnelærdom, nemlig da han som
dreng gjorde indsigelser mod det, bedstemoderen fortalte ham og fik til
svar: »Du skal ikke være så nysgjerrig, dreng, så vil a ikke fortælle dig
noget. Det er nu, som a fortæller dig det.« »Og så måtte a tage til takke
med den forklaring«, kommenterede Peder Møllersvend (38).
Noter:
1 JAT, s. 290, også trykt i GK, s. 96 (forkortelser: se litteraturlisten). 2 MO III, s. 296. En
samlet oversigt over optegnelserne findes i GK, s. 148, hvor det skal bemærkes, at der i stedet
for JF VIII skal stå JF VI. Fra JF VIII er der flg. numre: 4, 231, 237, 239, 265,317, 330, 341,
368, 384, 427, 564, 704 og 711. 3 Oplysningerne stammer fra JAT, s. 290, folketællings
lister og kirkebøger. 4 I Brandstrup fra 1852-57 og igen fra 1884-1888, i nabobyen Faarup
fra 1876-84 og i Hadsten fra 1888-97. 5 MO I, s. 112. 6 MO III, s. 214. 7 Fotografiet
viser ham da også siddende på en trillebør fyldt med tørv. Når man tager i betragtning, at Tang
Kristensen i sin enestående billedsamling af meddelere ofte lod disse fotografere i dagligdags
situationer, der kunne sige noget om deres hverdag og arbejde, er der meget, der taler for, at det
ikke er et tilfældigt valgt læs tørv, der er kommet med på billedet. Billedet findes i Gamle
kildevæld. 8 Skrubbeltrang, s. 161. 9 Samme. I øvrigt henvises til Ingeborg ChristmasMøller: »På fattighuset. Greve Hospital og andre fattighuse på landet i 1700- og 1800-tallet«,
Kbh. 1978. 10 Jensen, s. 20 og 21. Niels Jensen var møllerdreng ved Øresø Vandmølle ved
Holbæk i anden halvdel af 1800-tallet. 11 Jensen, s. 21. Det bekræftes også af Tang Kristen
sen i portrættet af møllersvenden Peder Johansen, Fuldbro Mølle, GK, s. 112. 12 Jensen
s. 25. 13 I »Kongens Møller« oplyses det, at møllersvendens position blev synliggjort ved
måltiderne, hvor han ikke sad ved tjenestefolkenes bord, men havde et lille bord for sig selv.
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Dette skyldtes også hans »repræsentative« funktion, idet nogle af gæsterne eller håndværkerne,
som spiste med, blev anbragt ved dette bord. Jensen s. 34. 14 JA IV, nr. 287. 15 JA VI
nr. 551. 16 FK, nr. 17. 17 JF VIII, nr. 231. 18 JF VIII, nr. 237. 19 JF VIII, nr. 239.
20 JA V, nr. 197. 21 JA VI, nr. 80. 22 JA VI, nr. 574. 23 JA VI, nr. 45. 24 JA
VI, nr. 91. 25JAV, nr. 85. 26 JF VI, nr. 314. 27 JA I, nr. 195. 28 JA I, nr. 141.
29 JA V, nr. 89. 30 JA II, nr. 126. 31 FK, nr. 492. 32 JA VI, nr. 729. 33 JF VI,
nr. 314. 34 JA V, nr. 533. 35 DS, nr. 179. 36 JF VIII, nr. 237. 37 JF VI, nr. 364a.
38 JF VIII, nr. 317.
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Summary
Peder the Miller, a storyteller and his background
Peder Andersen Bjerregaard (1843-1908), who was also known as Peder Møllersvend (Peder
the Miller), was one of the folklore collector Evald Tang Kristensen’s great informants. As a
storyteller he had a composite repertoire dominated by legends and folklife descriptions. These
minor narratives include a big group of stories which describe the life and conduct of various
people, and by taking a closer look at these character sketches, one also gets closer to the
person Peder Møllersvend. He was himself a smallholder and a farm labourer for a large part
of his life, but he worked as a miller for a period of 15 years, and this was undoubtedly an
important time for him. At the mill, there was a big flow of people and good possibilities for
exchanging oral information, and Peder Møllersvend probably had a direct entertainment
function.
However, there is no doubt that, throughout his life, he could attract attention by telling a
story. A story where one could meet with fit and energetic people in situations, which were
not always probable or pleasant, but which they still managed to pull through on their own.
But one also heard of quite different types, which made it possible for Peder Møllersvend to
juggle freely with human relations by means of all this gallery of characters. And so he did!
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Det »mørke« Jylland og
» verdensmarkedet«
Af Johannes Møllgaard

1. Indledning
Den sociale virkelighed vedligeholdes ved en stadig gensidig henvisning til
og påmindelse om tidligere anerkendte afgørelser af, hvordan verden er
sammensat. Disse domme indgår som det fælles grundlag for den uproble
matiske hverdag - det alle tager for givet - og derfor sættes de sjældent på
prøve, men vedligeholdes i stedet som fordomme. En af forskningens op
gaver må være at tage selvfølgelige udsagn op til fornyet prøvelse.
I det følgende skal forsøges en nyvurdering af nogle veletablerede opfat
telser af forholdet mellem Øst- og Vestdanmark og af Jylland i særdeleshed.
Den anvendte metode ved denne analyse er at undersøge landsdelens ud
vikling i et langt historisk perspektiv og at overskride den nationale hori
sont for at se denne udvikling i en europæisk sammenhæng. Fordommene
om Jylland er da udtrykt i titlen med det karakteriserende »det mørke«, og
»verdensmarkedet« angiver den større sammenhæng, hvori landsdelen vil
blive belyst (1).

2. Opfattelsen af Jylland
Før 1200-tallet, da kongemagten endnu ikke havde manifesteret sig i form
af en fast statsdannelse, omfattede riget en række »lande«, hvor de tre
retsområder var de vigtigste: Det skånske, det sjællandske og det jyske
område. Landsdelssærpræget slår her igennem på et så centralt felt som
retsplejen. I denne fjerne tid synes Jylland nærmest at have været »hoved
landet«. Vore ældste, kendte kongegrave findes her, og Slesvig, Ribe og
Viborg hører til de første danske bydannelser.
Imidlertid fik skånemarkedet, der var opstået omkring de store sildefang
ster i Øresund, fra ca. 1150 international betydning, hvilket førte til, at
Øresund blev Nordeuropas handelscentrum. Det store årlige marked frem
mede i det lange løb en betydelig bydannelse på begge sider af Sundet:
Køge, Dragør, København og Malmø er de vigtigste eksempler herpå. Da
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sildefiskeriet i Sundet aftog omkring år 1400 og dermed også kronens ind
tægter, blev Øresundstolden indført, formodentlig før 1429, og den frem
mede Helsingørs vækst. Sundets betydning som international handelsvej
var i vækst. Endelig blev Sundet knæsat som rigets tyngdepunkt, da kongen
og administrationen tog blivende ophold i København. Fra Kong Hans’ tid
er det rimeligt at tale om byen som »kongens København«. Hans blev
kronet i Vor Frue kirke i København 1483. I de følgende 200 år tiltog
kongemagten i betydning, og denne udvikling kulminerede med enevæl
dens statsform. Den styrkede kongemagt manifesterede sig ved imposant
byggeri i en residensstad, der i anlæg og pragt skulle være en fyrste værdig.
Kongen var nu omgivet af en hofadel, for hvem det var vigtigt at være i
geografisk nærhed af residensen, så kongens gunst og bevågenhed ikke skul
le fortabes. Disse muligheder lod sig bedst udnytte fra godser på Sjælland.
Geheimestatsminister Ove Malling skriver i sin Autobiographie (2), at
hans fader i 1746 havde købt godset Astrup i Salling i Nørrejylland af en
grev Reventlow, »som higede efter at komme højere og derfor ville skille
sig ved sit gods i Salling, fordi det var og ville sandsynligen fremdeles blive
ham for afsides fraliggende«. Grev Reventlows bedømmelse er sikkert i
overensstemmelse med hans ligemænds i samtiden: Astrup gods i Salling
- ja, Jylland i det hele taget - var for afsides fraliggende magtens sted
København for en ærgerrig hofmand. Kongens nådes sol skinnede måske
på Sjælland, medens Jylland i denne sammenhæng måtte anses for at hen
ligge i mørke. Dette geografiske billede af landet med det betydningsfulde
centrum og den afsides periferi, med hovedstad og provins har i århundre
der præget elitens opfattelse af Jylland.
Etnologernes Jylland
Blandt etnologer og kulturhistorikere har især Hugo Matthiessen skildret
Jylland og jyderne i en række bøger om jyske handelsveje, Viborg snapsting
og hedens kulturhistorie. Det billede, Hugo Matthiessen på en næsten øm
måde tegner af landsdelen, er et Jylland, der før den store middelalderlige
krise i 1300-årene var det mægtigste og betydningsfuldeste af landene. Kri
sen blev det afgørende skel og vendepunkt i landsdelens historie, »siden da
gled dette landskab------ mere og mere i skygge« (3). Det politiske tyngde
punkt rykkede østpå. I denne skyggetilværelse forankrede jyden sig i gam
mel skik og brug og fastholdt trofast mindet om middelalderen (folkevisen
og jydepotten), medens lyngen bredte sig mere og mere.
De ældre, evolutionistisk prægede etnologer havde netop øje for de man
ge kulturelle træk af stor ælde, der stadig var levende tradition helt op i
deres egen tid. Jylland var særlig rig på sådanne »levn«, og landsdelen
kunne for evolutionisten let opfattes som et stort reliktområde. Der fandtes
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gamle rotationsformer i landbruget, sære gødningsteknikker, en pottetil
virkning med former, der var beslægtede med dem, man kendte fra fortids
fund, og som var frembragt ved en primitiv teknik. Der var tangsaltvirk
ning og fiskeri med særprægede redskaber som f.eks. ålegliben. Og det var
også i Jylland - især i hedeegnene - at E. Tang Kristensen lettest fandt
meddelere, der kunne huske et stort, gammelt traditionsstof: viser og even
tyr. Disse levn henviste til ældre kulturtrin, som efter evolutionistens for
modning også var gennemløbet i det øvrige land, men som for længst var
passeret der. Herved kom Jylland til at fremstå som en tilbagestående
landsdel. Også etnologer påvirket af den diffusionistiske skole har fundet
Jylland interessant. De grundigste arbejder er her udført omkring den land
lige byggeskiks variationers udbredelse i tid og rum. I vor sammenhæng er
det relevant at pege på to kulturelementer, der kom fra syd og spredte sig
nordpå i Jylland. Det ene er det grundmurede, frisiske hus med sine karak
teristiske dørpartier, der fra Nordfrisland »vandrede« nordpå fra 1600-tallets begyndelse, og som nåede Ringkøbing fjord ca. 1800. Det andet kultur
element er det tyske købstadsprægede bindingsværk, der bredte sig nordpå
i Østslesvig. I begge tilfælde tegnedes der et billede af en svagere jysk bygge
kultur, der gennem århundreder var under kraftig påvirkning sydfra.
Den kulturøkologisk orienterede etnolog har på sin side kunnet finde en
række markante økotyper i Jylland. Ud over slettebønder og skovbønder,
som var velkendte fra øerne, mødte etnologen her hedebønder og marsk
bønder. Men herudover traf han i Jylland mange interessante former for
næringskombinationer, hvor de stedbundne mulighedsbetingelser blev ud
nyttet på sindrige måder. Fiskerbønder ved Limfjorden, Harboøre fiskere,
bønder ved skoven, der var hjulmænd eller træskomagere, kalkbrændere
og hosebindere. Der tegnede sig et Jylland med en mangfoldig kulturvaria
tion, som det har knebet med at forme i et helhedsbillede.
Historikernes Jylland
Traditionelt har faghistorikernes hovedinteresse været dansk rigshistorie.
Endog da en kreds af faghistorikere i begyndelsen af 1940’eme ønskede at
fremme udforskningen af dansk lokalhistorie, var motivationen for dette
prisværdige initiativ udtrykkeligt »at underbygge og uddybe studiet af rigs
historien« (4). Denne indstilling førte uden besvær til en tematisering af
sider af rigshistorien som f.eks. nærings- og socialpolitikkens historie, eller
landbrugets historie, men en egentlig geografisk regionalisering af historien
var indstillingen fremmed. Derfor må vi søge forgæves efter en særlig frem
stilling af jysk historie. Den rigshistorie, der blev skabt, kom derimod til
at tegne et billede af et rige, hvor hovedstad og sjællandske forhold stod
kraftigt markerede, medens Jylland fortonede sig til det uskelnelige. Set fra
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København eller Slotsholmen blev de udstedte forordninger let anset som
vigtige skridt i rigets historie - også selv om de ikke blev overholdt ude i
landet - og sådan blev de også ofte opfattet af historikerne. Det har været
nærliggende at se på rigshistorien ud fra et københavnsk synspunkt eller
med enevældens øjne. Det er også forståeligt nok, at universitetshistorikeme har dyrket sjællandske forhold mere end jyske. Det gamle universi
tet, Rigsarkivet og et landsarkiv ligger i København, så hvis man ville
skånes for rejsers udgifter og besværligheder, så kunne man belyse natio
nale forhold ved at studere de sjællandske. En sådan skævhed i materialet
er den eneste forklaring, jeg kan give, på den fremtrædende rolle, som
f.eks. trevangsbrug og husmænd har faet i landbrugshistorien fra før 1800.
I det følgende skal Jyllands særpræg gennem århundreder søges belyst
ved det vedholdne kvægopdræt, hvis afkast, staldstudene, var jydernes
stolthed og vigtigste eksportartikel fra middelalderen til udskiftningstiden.
De faghistorikere, der omtaler denne produktion og eksport, begrænser sig
især til perioden 1530-1630, da hele riget deltog i produktionen, og da
denne havde størst betydning for nationaløkonomien. Der er blandt
eksperterne enighed om, at den staldfodrede okse var en virkelig kvalitets
vare for sin tid (5). Allerede Malling fremhævede dette, idet han skrev om
»det jyske kvægs godhed og dets omhyggelige behandling, som hos jyderne
fra gammel tid var bleven natur-« (6). Bedømmelsen er især positiv, så
længe hele landet er med - altså for studeavlen før 1650. Senere studeavl,
der var ren jysk, vurderes derimod mere og mere kritisk. Nu bliver studeavl
ensbetydende med forsømmelse af agerdyrkningen og pleje af magelighed (7).
Richard Willerslev skriver, at studestaldning må betragtes som et mindre
udviklet produktionstrin end mejeridrift. Dernæst anser han studeopdræt
for at være en arealkrævende, ekstensiv brugsform, og han hævder, at de
danske eksportstude var i dårlig stand, og at Danmark blot var et supple
mentsmarked for hollænderne i deres storhedstid (8). Willerslevs syn på
studeavlen, som jyderne jo holdt fast ved helt frem til vore dage, falder godt
i tråd med det Danmarks-billede, der hele tiden tegner sig, for han siger jo
indirekte, at Jyllands landbrug forblev på et primitivt stade, medens det
øvrige land passerede det i udvikling.

3. Jylland i europæisk perspektiv
Fælles for alle de nævnte synsvinkler, hvorunder Jylland er blevet set og
vurderet, er en snæverhed i perspektivet. Jylland er enten blevet betragtet
som adskilte lokaliteter eller som en del af en national enhed. I det føl
gende vil vi se bort fra nationale grænser og i stedet lægge vægt på jydens
fjemkontakter på tværs af landegrænser. Således vil vi forsøge at se Jylland
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Ribes handelsrum gennem 5-600 år. Fra vikingetidens ophør omkring
1050 og frem til 1600 var Ribe det danske riges kontaktcenter med Vest
europa. Kortet viser de vigtigste byer i Ribes handelsnet.

i sammenhæng med den europæiske udvikling. Ved belysning af de jyske
handelsveje vil vi ensidigt holde os til studehandelen til trods for, at andre
jyske produkter så som sorte potter, bundne hoser, jysk kom og Aalborgsild (fra Nibe) også blev efterspurgt i fremmede lande. Sigtet er imidlertid
ikke en handelshistorisk redegørelse, men en redegørelse for sammenhæn
gen mellem den jyske bondes hverdag, som den har formet sig i århundre
der, og det geografiske rum, hvori de jyske udvekslinger fandt sted.

Jysk fjernhandel i middelalderen
I middelalderen var Danmarks fjemhandel koncentreret omkring Skånemarkedet i Østdanmark og omkring Ribehandelen i Jylland.
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Det jyske handelscenter Ribe var knyttet til en gammel by med fastbo
ende købmænd, hvad Skånemarkedet ikke var. Ribe nævnes første gang
860 i forbindelse med Ansgars levnedsbeskrivelse. På den tid blev fjemhandelen i Nordsøen navnlig formidlet af friserne. Friserhandelens vigtigste
færdselsveje var Rhinen med ruter herfra over Kanalen til England samt
nordpå langs kysten eller gennem Zuidersøen inden for kystens ørække til
Jyllands vestkyst og Ribe. Da Friserhandelen i det 10. århundrede tabte i
betydning fortsatte Ribekøbmændene at pleje handelsforbindelserne i dette
handelsrum. Ribe eksporterede f.eks. heste til England, hvor Ribes køb
mænd plejede kontakt med King’s Lynn ved The Wash. I 1140 var der en
dansk kirke i London (9). Jordfund i Ribe fra samme tid og tiden før vidner
om god kontakt med Hamborg, Bremen, Deventer, Utrecht og Dorestad.
Deventer og Utrecht var i det 12. og 13. århundrede udgangspunkt for
Rhinlandets handel med Norden, og herfra er den rhinske tufsten fra An
dernach, der ligger ca. 60 kilometer syd for Köln, sejlet til Ribe, hvor
stenene blev brugt til kirkebyggeri. Både ved Slesvig og Ribe domkirkes
byggeri samt ved opførelsen af mange landsbykirker i området er der an
vendt rhinsk tuf som byggemateriale.
Den sydligste havn i Ribes handelsrum i middelalderen var Brügge.
Brügge var center for vesteuropæisk handel i det 13. og 14. århundrede. I
det område, der strækker sig ca. 100 km ind i land fra Brügge mod syd og
øst, lå Europas ældste tekstilindustriområde (det havde produceret uaf
brudt siden romertiden). Det omfattede efter datidens forhold store byer
som Arras, Lille og Ypres mod syd, Gent, Bruxelles, Leuven, Mechelen
og Antwerpen mod øst. Til dette område leverede Ribekøbmændene tøm
mer, heste og forskellige landbrugsvarer. I 1352 nævnes første gang danske
stude i forbindelse med markedet i Damme tæt ved Brügge. De vigtigste
varer, som Ribekøbmændene importerede på den tid, var klæde fra Brügge
og England, rhinskvin og tysk øl samt salt fra friserne.
Til trods for at Lübeck hele middelalderen igennem dominerede han
delen i Østersøen og dermed de danske farvande, så opretholdt Jylland med
Ribehandelen dog hele perioden igennem sine egne handelsforbindelser
med Vesteuropa og dets betydeligste centre. Når denne tidlige handel træk
kes frem her, er det for at angive, at før verdensmarkedet for alvor etableres
fra omkring 1500, har Ribekøbmænd i flere hundrede år plejet kontakt
med Nederlandene, der senere skulle blive den store aftager af danske stu
de. Disse jyske købmænd må have været fortrolige med sejladsen i disse
farvande og med geografien, såvel som med sprog og omgangsformer i dette
betydningsfulde område. De har nøje kunnet følge, hvad der blev efter
spurgt og til hvilken pris, så de har været i stand til at vurdere, hvad der
kunne sælges med fortjeneste af danske varer i disse byer.
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Wallersteins verdenssystem
Med udgangen af den store middelalderlige krise ca. 1450 begyndte den
ekspansion i Europa, der langsomt førte til fremkomsten af det kapitalisti
ske samfund og den moderne verden. Det 16. århundrede, prisrevolutio
nens århundrede og renaissancens epoke har virket dragende på mange
forskere, og det materiale, der er fremkommet som frugten af denne in
teresse, er omfangsrigt og langt fra entydigt. Det er ikke stedet her hverken
at skitsere en oversigt over de vigtigste forklaringsmodeller for denne over
gangsproces eller at diskutere de divergerende synspunkter. Jeg har i stedet
valgt - lidt ukritisk, at støtte mig til en enkelt af de senere års fortolkere af
transitionen: Emanuel Wallerstein.
Wallerstein giver i sin bog »The Modern World-System« (13) en frem
stilling af det moderne verdenssystems natur og udvikling.
Som analyseenhed vælger han hele det økonomiske verdenssystem, fordi
kun det er en enhed, og han begynder sin fremstilling med perioden
1450-1640, som han anser for den, hvori den kapitalistiske verdensøkono
mi begynder at tage form. Kendetegnet på en kapitalistisk verdensøkonomi
er ifølge Wallerstein, at økonomiske beslutninger er orienteret primært
mod verdensøkonomiens arena modsat politiske beslutninger, der har na
tionalstaten eller lokalområdet som horisont.
1500-tallets europæiske verdensmarked opstår ved en sammenkobling
af 2 tidligere adskilte systemer. Det ene af disse systemer er det kristne
middelhavsområde centreret om Norditaliens byer og det flanderske og
hanseatiske handelsnetværk i Nord- og Nordvesteuropa. Til dette system
kobles Europa øst for Elben og dele af det latinamerikanske område.
Store geografiske civilisationer var set før, f.eks. Romerriget og det gamle
Kina. Når etableringen af verdensøkonomien ifølge Wallerstein fik afgø
rende betydning for den moderne industrielle udvikling, skyldes det, at den
var organiseret anderledes end tidligere imperier.
Inden for verdensøkonomien opstod der nemlig en arbejdsdeling både
mellem forskellige former for landbrugsproduktion og mellem landbrug og
industrifabrikation, og som en side af denne specialisering blev forskellige
former for kontrol med arbejdskraften taget i anvendelse. Hver af disse
kontrolformer var egnet til hver sin særlige type af produktion. Geografisk
tog systemet form af et hierarki af områder på mange niveauer med center,
halvperiferi og periferi. Erhvervsmæssigt set udviklede centret sig med stør
re variation og specialisering, medens trenden i periferien gik mod mono
kultur.
I centerområderne var befolkningstætheden større end i periferien. Her
voksede byerne hurtigt, industrien udviklede sig, og købmændene blev en
betydelig økonomisk og politisk faktor. Landbruget var intensivt. Bønder-
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ne blev selvejere, og den øvrige produktion blev i stigende omfang gennem
ført ved frit lønarbejde udført af en bevægelig arbejdskraft. Kontrollen med
den var blevet overladt til markedsmekanismen. Centerområdet var dif
fust: det var Norditalien, Spanien, Nederlandene. Nogle vigtige centre for
pengetransaktioner var Brügge i 1300-tallet, Antwerpen i 14-1500-tallet og
Amsterdam i 15- og 1600-tallet.
I periferien blev der produceret enkle masseprodukter til centret. I Latin
amerika blev arbejdet organiseret som slaveri. Denne arbejdsorganisation
egnede sig til en arbejdsintensiv produktion, hvor det, der skulle gøres, var
enkelt og skulle gentages i det uendelige. Arbejdet krævede ingen forkund
skaber. Prototypen blev arbejdet i sukkerplantager.
Europa øst for Elben blev lidt efter lidt periferi. Inddragelsen af området
i verdenssystemet førte til etablering af et komproducerende storgodssy
stem, som en ny godsejeroverklasse profiterede af, og hvor kornproduktio
nen til verdensmarkedet blev gennemført af livegne småbønder, der ved lov
var tvungne til at arbejde på godset.
I sine overvejelser over de faktorer, der medvirkede til, at udviklingen
tog så forskellig retning i Øst- og Vesteuropa, nævner Wallerstein, at i
udgangssituationen i senmiddelalderen var det kun en ubetydelig forskel,
der bestemte hvem af de to, der skulle være »brødkurv« for den anden i
det fælles udviklingssystem. Et ubetydeligt forspring kan under gunstige
konjunkturer, som netop giver dette forspring betydning, føre til stor ulig
hed. Den ubetydelige forskel, der allerede var etableret i områdernes pro
duktion, betød, at da efterspørgslen steg, søgte man hver især at øge indtje
ningen ved at frembringe det, man i forvejen var bedst til, og det i endnu
større mængder og på en endnu mere effektiv måde. Øst for Elben blev
herved »brødkurv«, Danzig blev en af de store udskibningshavne, og hol
lænderne var rederne og købmændene, der fordelte komet i verdenssyste
met.
Med Wallersteins store systemmodel som ledetråd skal vi i det følgende
søge at klarlægge, hvilken placering og rolle Jylland fik i systemet.

Udgangsbetingelserne for Jylland 1475
Jylland gik ud af den middelalderlige krise med en reduceret befolkning og
et indskrumpet dyrkningsareal (10). Noget kunne tyde på, at denne indskrumpning inden for riget har været betydeligst i Jylland (11), hvor mange
landsbykirker blev nedlagt (12). De opgivne marginaljorder, der blev an
vendt til græsning, fremmede kvægavlen. Det gamle handelsrum mod syd
vest var blevet opretholdt af især Ribekøbmændene, der hele middelalde
ren igennem beholdt stillingen som formidler af nederlandske varer til hele
Danmark, og dette handelssamkvem var blevet øget i takt med byernes
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vækst i Vesteuropa. I 1500 tallet skete der en hidtil uset vækst i mange af
Europas byer, men bynettet blev tættest, og væksten blev størst i center
områderne. Groft set kan man sige, at Vesteuropas stæder fordoblede deres
indbyggertal i prisrevolutionens århundrede. Hidtil havde verdens store
byer ligget i Middelhavsregionen: Konstantinopel, Neapel og Venezia,
men i løbet af 1500-tallet skete der en forskydning af centret således, at
Nordvesteuropa lidt efter lidt blev centrets tyngdepunkt med en stor by
vækst til følge. Omkring 1500 passerede London 100.000 indbyggere, og
Antwerpen nåede på samme tid op på 90.000 indbyggere. Amsterdam pas
serede de 100.000 lige efter år 1600. Hamburg, som ligger nærmest Jyl
land, havde ca. 15.000 indbyggere ved år 1500 og 40.000 100 år senere.
København fulgte størrelsesmæssigt med Hamburg, men ellers var de dan
ske købstæder - målt med internationale øjne - ganske ubetydelige. Lan
dets næststørste by var Aalborg, og den havde kun 4.181 indbyggere i
1672.
Den store byvækst betød, at disse voksende befolkningskoncentrationer
permanent måtte have organiserede tilførsler af levnedsmidler udefra. Om
kring midten af 1500-tallet kom ca. 1/4 af Hollands eget forbrug af kom
fra Baltikum. Hamburg konsumerede i 1700-årene ca. 10.000 stude om
året og Lübeck vel halvt så mange.
Situationen for Jylland var da i slutningen af 1400-tallet den, at eftersom
verdenen begyndte at forme sig i center og periferi, så måtte jyderne satse
på det ubetydelige forspring, der allerede var dannet: kvægbruget. De vok
sende byer efterspurgte levnedsmidler og nogle af dem lå geografisk gun
stigt for Jylland. Flere af efterspørgslens centre var jyderne bekendt med,
og Ribekøbmændene havde igennem lange tider handlet bl.a. med stude
disse steder. Nu efterlyste man en jævn og større tilførsel bl.a. af stude, så
det var oplagt at forsøge at øge produktionen - og fortjenesten.
Ved specialiseringen af landbrugsproduktionen med henblik på eksport
af øksne blev hele det daværende Danmark inddraget, dvs. det kom også
til at omfatte øerne og Skåne. Områdets nærmeste konkurrenter blev
Schweiz, Ungarn og fjerne østeuropæiske områder. Da transporten øgede
prisen betydeligt, var Jylland geografisk begunstiget ved sin nære beliggen
hed ved Hamburg-Lübeck og Nederlandene. Produkterne fra de konkur
rerende områder mødtes i Køln og Frankfurt am Main.

Studeopdrættet finder sin form
I Chr. Il’s landlov af 1522 hedder det i § 95, at »ingen af kongens bønder
eller tjenere skulle i nogen måde efter denne dag være pligtige at holde
nogen staldøksne hos dem for kongens embedsmand-«, og der omtales »de,
der er pligtige at holde fodernød«. Otte år senere hedder det i Fr. I’s ordi-
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Studeopdræt og handelsveje i Nord- og Østeuropa ca. 1600. De prikkede
områder var opdrætstederne. Drivruterne er vist med pile. De er rettet mod
centrene: Amsterdam, Rhinlandet og Venezia. (Efter Braudel (70)).
nans 1530, §9, at ingen skal holde flere staldøksne, »end som de kunne
føde og fodre for deres egne slotte og gårde, uden hvilken af dem, som have
præster eller tjenere, som dem af gammel tid ere pligtige at holde stald
øksne for------ og ingen af dem skal leje, føde eller fodre af samme deres
præster og tjenere ydermere end som forskrevet stander«. (Forfatterens un
derstregninger). Af disse lovtekster fremgår det, at omkring 1530 var det
almindeligt, at fæstebonden i sin gård var pligtig at fodre en af herskabets
stude i vinterhalvåret. Det fremgår også, at der var tale om forskellige
stude: fodemød, kaldtes det unge dyr, og et staldøksen var benævnelsen for
det næsten slagtefærdige dyr. Ved lovenes omtale af pligterne henvises der
indirekte til jordebøgemes fortegnelse over herlighedsretten, og det er et af
lovenes ærinder at hindre, at denne ret udvides med en forøget pligt til
studepasning for herskaberne. Loven røber, at presset fra herskaberne på
både adelsfæstere og kronbønder for at fa dem til at tage staldokser i foder
pleje har været stort i begyndelsen af 1500-tallet. Til trods for lovens klare
formulering bliver presset åbenbart ved, for vi møder det 1557 i bønders
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klager til lensmanden på Hald og i Vendsyssel over herskabernes krav om
staldøksnehold (15).
Afgifterne »en nød at føde«, »en okse at føde« og »en okse at stalde« er
således almindeligt forekommende i begyndelsen af 15OO-tallet, men hvor
når tilkom disse såkaldte persiller? Svend Gissel anser, at gæsteri og føde
nød må betragtes som en enhed i forhold til havresæden. Hold af fødenød
er ifølge Gissel en afgift, der blev lagt oven i gæstenet, hvor der var havre
nok. »Endvidere har godsherrernes interesse for øksenavl ført med sig, at
man ikke så fa steder har foretrukket denne nye afgift.« (16). C.A. Chri
stensen siger forsigtigt, at »den eneste herlighedsydelse, som vistnok er
yngre end 1370 er gæsteriafgiften« (17). Og Bemild og Jensen påpeger, idet
de støtter sig til Niels Skyum-Nielsen, at der i tiden efter 1450 sker en stor
udvidelse af gæsteri-herligheden, som bl.a. rummer forpligtelsen til at have
herskabets stude på foder (18).
I 1475 udstedte Chr. I den første forordning, der drejede sig om stude,
hvilket antyder, at studeavl og studeeksport på det tidspunkt har fået natio
nal betydning. Eksporten sydpå har omkring 1475 været på ca. 10.000 dyr.
Produktion og eksport var da i kraftig stigning således, at antallet af ekspor
terede dyr antagelig nåede op på ca. 15.000 i år 1500. Stigningen varer ved
til 1620, når bortses fra et dyk i 1560’eme (se fig. 6). Vi har derfor lov at
antage, at studepasning er kommet ind i jordebøgeme som herlighedsper
sille senest i den sidste halvdel af 1400-tallet og at studeopdrættet i stor
målestok finder sin form i perioden 1475-1525.
Produktet: Den eksportklare stud
Blandt tidligere forfattere er der en udbredt enighed om, at fæstebonden
kun havde ringe mulighed for at få del i indtjeningen (14). I deres fremstil
ling lægger de vægt på bondens undertrykkelse, idet de især retter opmærk
somheden mod adelsvældets politiske regulering af produktion og salg af
den eksportklare stud. Herved kommer de let til at undervurdere de økolo
giske betingelser for studeavl i datidens samfund. Enhver fortolkning må
forudsætte et vist kendskab til vilkårene for datidens studeopdræt, derfor
vil der i de følgende afsnit blive redegjort særlig detaljeret for de økologiske
begrænsninger for studeavlen.
Studen er en kastreret tyrekalv, der i vor tidsperiode først kunne sælges
på verdensmarkedet som staldstud, når den var 5-6 år gammel. Det store
problem for det traditionelle landbrug, der længe levede på en subsistens
økonomi, var, hvordan man skulle skaffe føde nok til mennesker og dyr
om vinteren. November var slagtemåned. Fremfor at føde på får og svin,
slagtede man dem, man kunne undvære, inden vinteren og havde dem så
i stedet som saltet eller røget forråd. Men studene skulle leve 5 vintre,
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inden de gik til eksport. Det helt unge dyr under ca. 1/2 år kaldte man en
spædekalv eller en tyrekalv; når den var blevet gildet, kaldte man den til
ca. 1 */2 års alderen for en studekalv. Dyr mellem 1 */2 og 3 år kaldte man
ungnød og dyr over 3 år stude eller øksne. Ungnøden og oksen skulle begge
fodres 2 vintre. Ungnøden på vinterfoder i stalden blev som 2 og 3 årig
kaldt fødenød. Når dyret stod på stald den 4. vinter blev den kaldt en
fødeokse. Når fødeoksen blev sat ud om foråret, kaldtes den en græsokse
eller græsstud. Når græsstuden blev indbundet om efteråret - nu mindst
41/2 år gammel - blev den hele den sidste vinter på stald fodret meget
omhyggeligt i overensstemmelse med velprøvede fodringsprogrammer. I
denne periode kaldtes dyret en staldokse, og det at gennemføre dette fod
ringsprogram med 4-5 årige stude blev kaldt at stalde. At stalde en okse
svarede i værdi til at fodre 8 ungstude en vinter (19). Om foråret efter
staldningen blev de færdige staldokser drevet mod toldstederne.
Den 1. organisation af studeavlen
Da den store efterspørgsel efter stude for alvor satte ind i sidste halvdel af
1400-tallet, og den danske adel øjnene en mulighed for salg og fortjeneste,
var det naturligt for dem blot at udvide den form for opdræt, som de hidtil
havde brugt, så produktionen kunne forøges. Denne studeavl hvilede på
feudale former. Den var bestemt ved en økonomi, hvor herskabet primært
producerede til et lokalt forbrug, og hvor bønderne levede under en selvfor
syningsøkonomi. Under denne økonomi var herkabet i vid udstrækning
blevet forsynet med fødevarer, smør, lam, fisk, gæs og høns af deres tjenere.
Som en del af herskabets store hushold har tjenerne nu og da måttet yde
logi og måttet bespise herskabets folk og fodre deres heste som gæster.
Herskabets stude, som blev sat i tjenerens stald, er en variant af denne
tjeneste for herskabet.
Da studeeksporten blev en del af verdensmarkedet, forsøgte herskaberne
at udnytte den gamle gæsteriordning til det yderste under bøndernes pro
test. Kronen og adelen købte stude op til at sætte i foderpleje hos deres
tjenere, i en hidtil ukendt mængde. Herregården Kjeldgaard i Seide sogn i
Nordsalling havde ifølge jordebogen af 1662 ret til 41 fødenød på 41 gårde,
og en enkelt af godsets gårde havde pligt til at fodre et staldøksen. De
tilsvarende tal for nabohovedgården Hegnet var 25 fødenød og 27 okser at
stalde. Hegnet synes således på et tidspunkt - antageligt første halvdel af
1500-tallet - at have faet tjenerne til at sørge for næsten hele produktions
processen af en betydelig flok stude. Ellers har det almindeligste nok været,
at slottene og sædegårdene selv tog sig af i hvert fald den sidste vinters
staldfodring af dyrene. Ofte var antallet af fodemødder, som hovedgården
havde udsat hos tjenerne, for lille i forhold til godsets samlede foderkapa-
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Tre gårde fra Torum sogn, Nørre herred, Skivehus amt fra matriklen 1664.
Efter de enkelte bønders navne følger angivelsen af landgilden og herlig
hedspersillerne. Den øverste gård skal blandt andet årlig yde »1 oxse at
stalde«, den midterste »1 føenød« og den nederste »1 fødoxe«. Ydelsen »at
stalde en okse« svarede til at holde liv en vinter i 8 fødenød eller 4 fødeokser.

citet. Derfor måtte både kronen og adelen ud og købe græsøksen op til
staldning. Ved disse lejligheder kunne der opstå en mangelsituation: der
var simpelthen ikke så mange græsstude (4-5 årige), som der var foder- og
staldningskapacitet til. I 1570’eme udstedtes der derfor forbud for alle und
tagen konge og adel mod at opkøbe græsstude på landet - andre skulle gøre
deres opkøb på købstadsmarkedeme. Bondens ret til frit og uhindret at
sælge sine varer blev formelt opretholdt i hele perioden. Havde bonden i
1570’eme en græsstud, som han ville sælge, kunne han godt nægte at sælge
den til godset, hvis fogden kom og spurgte. I så fald var han henvist til at
sælge den til et andet gods eller på købstadsmarkedet. I 1628 stævnede
Jørgen Radtløu til Kroxgaard sin tjener Jacob Mouritzøn i Tude, fordi
tjeneren ikke ville sælge hans fuldmægtige et par græsøksne, »hvilche
for: ne øxen hand strax der effter imod min wilie oc minde haffuer bort
sold . . .«. Dommen lød, at hver bonde skal være frit og åbent for at må
ubehindret sælge sine varer -- og vil nogen ridersmandsmand købe noget
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Adkomstdokument fra 1661, hvor forpagteren på Kieldgaard i Salling ved
går at have solgt 80 staldøksne til Hybert Pedersen af Amsterdam, og hvor
han på køberens vegne anmoder om fri passage for driften. De mørke plet
ter er seglene. Der står skrevet følgende (71): Kiendis jeg Søfren Jensen
forpagter paa Kieldgaard og hermed vitterlig gør aett jeg haver sold och af
hændet til Velfornehme Mand Hybert Peitersen af Amsterdam Firresindztuiffue staldøxes som her paa Kieldgaard paa gaardsens egit Indaujfle och
foeder Alle Helgen 1660 ehr opsadt, och nu i dag som ehr dend 17 februarj
Et tusind sex hundrede tridsindstiujfue och ett, fraa staldes igies ehr
offslaget, Ehr derfor paa det ydmygligste begierrendes, att naar for: Hybert
pedersen til hans Kong: May dend paabudenne Thold och rettighed haffuer
udgiffuet, han med samme oxer maa fri och ubehindret passere.
Til vitterlighed haffuer jeg min egen Hand her nedes Underschrefuet och
mit Zignette her neder indertröghtt.
Och venliges ombedett min kiærre sognepræst Hederlig och vellerde
mand Her Bertram From sognepræst til Sælde och Aasted sogner med mig
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af sin bonde, da skal han have det udi hans minde og med hans vilje,
ligervis som han købte det af en fremmed (20).
Blev øksnene handlet bønderne imellem uden om købstadsmarkedet,
kunne der være tale om forprang, og det var strafbart (21). Det væsentlige
ved denne organisation af studeavlen var, at fæstebonden i vid udstrækning
stod for tillægget af kalve og for omsorgen for dyrene til de blev 3-4 år
gamle samtidig med, at bondens ret til at sælge dem, til hvem han ville,
blev opretholdt.
Hypotese
Et studeopdræt med salg på verdensmarkedet for øje, der overlader fæstebønderne ansvaret for at varetage tillæg af kalve og pasning af dyrene de
første år, og som gennemføres i form af persiller for herskabet, vil snart
vise sig at være et meget svagt og sårbart system. Systemets svage led er
fæstebondens manglende tilskyndelse til at passe dyrene omhyggeligt. Den
ne manglende motivation vil især være ganske ødelæggende, når det drejer
sig om staldning af en okse. På det tidspunkt er der investeret 4-5 års pleje
i studen, og netop den sidste vinters fodring skal foretages med stor omhu,
såfremt staldoksen skal kunne sælges med fortjeneste. Ud fra denne erken
delse af kvægopdrættets karakter slutter Wallerstein, at en profitabel kvæg
avl vil kræve en særlig social organisation af arbejdet (22).
Hverken slaver eller livegne kan anvendes til profitabelt studeopdræt.
Den sociale tvang over for kvægbonden skal være mere indirekte, som den
netop vil være under markedsmekanismens tvang. Fæstebøndemes pasning
af godsets kvæg blev da også som persille afløst af en ydelse i havre, som
godset derefter kunne bruge som foder ved sin staldning. Men ansvaret for
tillæg og pleje af de unge dyr kunne som del af det fælles produktionsforløb
fortsat ligge hos fæstebøndeme, men nu under kontrol af markedsvilkår.
En sådan organisation ville derved betyde, at fæstebonden ville se sin fordel
i en omhyggelig pasning af dyrene, han ville opmærksomt følge med i
markedets priser og handle, når han kunne se sin fordel derved.

til vitterlighed alt underschriffue och forseghle Actum, Kieldgaard den
syttende February Anno Sexten hundrede Thridsindztiuffue och ett.
Söffren Jensen
Bertram Fromb
egen h.
mp. pen.
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Reproduktionen af dyrene ville herved være sikret. Men konge, adel og
købmænd, der selv ville stå for engros salget af det færdige produkt til
eksport, måtte udvikle en mekanisme, der sikrede, at de dyr, der var op
fostret hos bønderne, endte hos dem. Denne skabte man ved lovgivning.
Allerede i Chr. I’s forordning af 1472 hed det, at bønderne ikke måtte sælge
slagtet kød i købstæderne, »men skulle føre levende fæ at sælge det, som
de bedst kunne. Bønder skulle og ingenlunde være landridere eller forpran
gere at købe enten fæ eller andet at bruge købmandskab med«. Til trods
for disse grundsætninger, der kom til at råde i over 300 år, var der etableret
et markedsrum for bønderne, som især de jyske udnyttede fuldt ud og
efterhånden kom til at bære præg af.
Den fremsatte hypotese synes hurtigt at kunne afkræftes, idet der kan
peges på de østeuropæiske områder med kvægopdræt, som vel må henreg
nes til periferiområder. Som et beskedent forsvar kan henvises til den pol
ske historiker Witold Kula, der omtaler kvægholdet som flaskehalsen i den
polske økonomi i perioden fra det 16. til det 18. århundrede. Denne vigtige
rolle beroede ifølge Kula på, at kvægopdrættet forsynede godserne med
trækokser, hvis antal ved pløjningen ofte satte grænsen for kornproduktio
nens størrelse. I overensstemmelse med ovenstående hypotese peger Kula
på problemet med opdrættet som et sårbart led, når det overlades til liv
egne bønder. Den polske løsning herpå var lige fra godssystemets etablering
at favorisere en mindre gruppe bønder ved tildeling af større jordtilliggender og overlade dem alene opdrættet af trækokser samt vedligeholdelse af
redskaberne (22).

4. Jysk studeavl og -handel i 1700-tallet
Efter 1500-tallets store højkonjunktur, der kulminerede omkring 1620,
fulgte en 150 års lang periode præget af stagnation. I denne periode mistede
studeavlen den dominerende betydning for dansk økonomi, som den tidli
gere havde haft. Skåne og øerne ophørte med at deltage i produktionen, så
studeavlen fra da af blev et rent jysk foretagende.
I det følgende vil vi belyse 1700-tallets jyske studeavl ved at følge dyret
i dets 5 leveår, fra det bliver lagt til på en fæstegård, græsset og staldet på
en herregård, og til det en tidlig aprilsdag sammen med en flok jævnaldren
de drives sydpå med godsets varemærke klippet ind i siden.

Bøndernes kvægbesætninger
En undersøgelse af 17 skifter fra fæstegårde i Salling fordelt på perioden
1695-1790 viser, at det gennemsnitlige studehold var på 3 stude for hver
5 td. hartkorn. Det andet køn: køer, kvier og kviekalve udgjorde i gen-
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nemsnit 1 dyr pr. td. hartkorn. De to køn giver således tilsammen et gen
nemsnit på 8 stk. kvæg pr. 5 td. hartkorn (23). I denne periode var der
sjældent noget til deling blandt arvingerne, så tilskyndelsen til at fjerne
genstande fra boet har været stor. Derfor må vi antage, at det fremkomne
forholdstal er lidt for lavt. En enkelt selvejerbonde blandt de 17 skifter
afviger dog ikke fra de øvrige, hvad kvægbesætning angår. Selv om antallet
af stude måske kan forekomme lavt ikke mindst set med nutidens øjne, så
var det dog betydeligt sammenholdt med samtidige sjællandske forhold. Af
en tilsvarende opgørelse af besætningerne på 30 gårde under Giesegaard og
Juellund godser fremgår det, at de 28 af gårdene ingen stude havde, medens
der var en, der alene havde 9 og en anden, der blot havde en enkelt stud
(24).
Opgørelserne over kvægpesten i 1747 giver os en mulighed for en grov
vurdering af det angivne antal kvæg i skifterne. Kvægpesten ramte det
nordlige Salling så hårdt, at det må antages, at kvæget fuldstændigt gik tabt
i Seide, Junget og Torum sogne i efteråret 1747 (25). Ved at sammenholde
antal tabt kvæg med hartkornet for fæstegårde fås 2 stk. kvæg/td. hartkorn
og for selvejerbønder og præster: 2 */3 stk. kvæg/td. hartkorn. Tallene fra
skifterne ligger således ca. 20 pct. under denne opgørelse.
Ud fra de observerede tal kan vi konstruere en typemodel for kvægbesæt
ning og studeproduktion på en gård i Salling på 5 td. hartkorn. Kvægbe
sætningen i udgangsåret ansættes til følgende: 1 kvie mellem 1 og 2 år,
1 kvie mellem 3 og 4 år, 1 ko mellem 5 og 6 år, 1 ko mellem 7 og 8 år,
1 ko mellem 9 og 10 år, 1 ko mellem 11 og 12 år. På hankønssiden er der
2 tyrekalve mellem 0 og 1 år, 1 ungnød mellem 1 og 2 år, 2 stude mellem
2 og 3 år og 1 stud mellem 3 og 4 år. I alt en kvægbesætning på 12 dyr.
I modellen antages det noget forenklet, at hele besætningen opretholdes
ved eget tillæg. De 4 køer kælver hver 1 gang om året, hvor kalvene groft
vurderet fordeler sig jævnt mellem kvie- og tyrekalve. Frafaldet for kvie
kalve må ansættes til 50 pct., da kun meget sunde dyr var værd at satse på
i 12-13 år. Frafaldet af tyrekalve kan skønnes at være lidt mindre (25 pct.).
Med dette frafald kan der tillægges skiftevis 1 og 2 tyrekalve om året. På
2 år tilføres der bestanden 4 kviekalve, kun de 2 af dem er værd at satse
på, og kun den ene af dem lægges til, de andre tre overlades til natmanden,
hvis de ikke kan sælges, for sallingboeme er »i den indbildning, at man ej
må æde kalvekød, og det kaldes så uanstændigt iblandt dem at slagte en
kalv, at de fører deres spæde kalve, som de ej vil lægge til, til natmanden,
som får foruden kødet betaling for sin umage og giver bonden alene skindet
tilbage« (26).
Et år senere (år 1) er de fire køer blevet et år ældre, de to kvier ligeså,
og der er tillagt en kviekalv. Af de 6 stude fra året før er den 4-5 årige solgt
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til godset, de øvrige 5 er blevet et år ældre, hvortil kommer et tillæg på en
tyrekalv. År 2 sælges der 2 4-5 årige stude, og der tillægges 2 tyrekalve,
medens der dette år er en kvie, der kælver og bliver mælkeydende ko, og
den ældste ko på over 13 år slagtes. Den antagne besætning vil i gennem
snit producere 1 72 4-5 årig stud pr. år. Hvis godset køber studene som 3-4
årige, bliver det samme antal, men et foderår billigere. Afkastet bliver 73
stud pr. år pr. td. hartkorn, men så er der ikke taget uheld og sygdom i
betragtning i de 4 leveår, derfor nedsætter vi produktionen til 74 stud pr.
td. hartkorn pr. år.
Sailinglands samlede fæstejord omfattede 5.250 td. hartkorn. Holdes mo
dellens produktionsniveau i hele Salling, giver det en samlet tilgang på
stude til staldning fra Sallingbøndeme på ca. 1300 staldstude pr. år. Denne
produktionskapacitet er betinget af foder- og græsningsmulighed ikke blot
for stude, men for hele kvægbesætningen: først kvie så ko, og ingen stude
uden køer.
Foder og græs
De på øerne udbredte dyrkningssystemer med 2, 3 eller 4 vange i en fast
rotation forekom også i Jylland, men kun i det østjyske moræneområde. I
resten af Jylland havde man groft set såkaldt græsmarksbrug. Bymarken
var her opdelt i mange dyrkningsområder, der blev kaldt indtægter eller
fald. Rotationstiden kunne være meget lang, 8 og 12 år, hvilket indebar,
at vedkommende fald var hvilende jord i 4 eller 6 år. Når faldene hvilede
så længe, kunne de nå at udvikle sig til egentlige græsmarker - heraf navnet
græsmarksbrug. Møgel Torum i Nordsalling, der overvejende omfattede
god jord, havde 7 års indtægter. I markbogen i Chr. V’s matrikel gøres der
rede for rotationen: »Hviler udi 3 år og såes udi 4 år. Første år efter gøde
med byg, 2. år rug, 3. år lidt med stubbyg og mestendelen med havre, det
4. år med havre« (27). Inden for en sådan rotation kunne der være ringere
jorder, som man ikke gødede. Dem høstede man 3 afgrøder havre på, og
lod dem derpå hvile i 7 eller flere år. Det væsentlige i vor forbindelse er,
at dyrkningsformen var indrettet på at skaffe græsning og vinterfoder til et
landbrug, der var orienteret mod kvægavl.
I indberetningerne fra 1743 skriver Skives byfoged Peder Dorschæus om
Skivehus amt: »— de fleste bønder afler neppe det rug, de kan brødføde
sig med. Men derfor bruge byg til brød------ . Havre som den meste sæd,
men de giver deres kreaturer formedelst mangel på hø, så deraf og lidet
eller intet de fleste år kan sælges« (28). Begtrup kan supplere byfogdens
oplysninger 50 år senere og gøre dem mere almene: »Den jyske landmand
tærsker næsten intet slags kom rent, endog i de gode egne, og af al slags
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Tabel 1. Udsædens fordeling på rug, byg og havre. Nogle eksempler fra
Salling, Skivehus amt på 17OO-tallet.
Bedrift

Udsæd

Hartkorn

Kilde

Rug

Byg

Havre

22 td.

150 td.

Ialt

Hegnet
hovedgaard

31 3 - 2

24 td.

12%

11%

77%

Jungetgaard
hovedgaard

38 5 1 -

48 td.

36 td.

138 td.

22%

16%

62%

Fæstegård
no. 1 Skove,
Junget s.

6 6 1 -

30 skp.

48 skp.

120 skp.

15%

24%

61%

Fæstegård
no 1 Rybjerg
by, Rybjerg s.

4 2 3 1

20 skp.

30 skp.

148 skp.

20%

12%

68%

198 skp. Hegnet, Fæste
protokol, 1740,
100% fol. 13.

Seide præste
gård.
Seide s.

1112 1

6-7 td.

10-12
td.
25%

24-30
td.
60%

40 td. Præsteindberetning. 1771.
100%

15%

196 td. Skifteprotokol.
Skivehus Amt
100% 1790, fol. 43.

222 td. Skifteprotokol.
Skivehus Amt
100% 1780, fol. 66.

198 skp. Jungetgaards
skifteprotokol.
100% 1780, fol. 79b.

vårsæd: byg, havre, boghvede m.v. bliver måske det halve af afgrøden i
strået til kreaturenes bedste (29). Som det fremgår af tabel 1 over fordelin
gen af udsæden på rug, byg og havre, svinger havrens andel af den samlede
udsæd på mellem 60 og 77 pct., så det var nærliggende at tale om et
havrebrug. I mangel af tilstrækkeligt selvvoksende græs, der kunne slås til
hø og gemmes til vinterfoder, dyrkede jyderne kulturplanten havre til fo
der, der utærsket blev givet husdyrene om vinteren - især studene. Her er
kort sagt tale om forædling.

Staldgårdene
Det var et hovedprincip ved studehandelens regulering, at herremand såvel
som bonde kun måtte handle sig til og sælge så mange stude, som de hver
især kunne fodre på eget foder. Selv en mindre herregård kunne på 1500tallet fodre og græsse 50-60 stude på herregårdens egen avl. Vor typebonde
gård kunne fodre og græsse 2 tyrekalve og 3 stude mellem 1 og 4 år på egen
avl, og ved en jævn produktion kunne den sælge en 4 årig stud pr. år.
Godserne fik således ved det nævnte handelsprincip i realiteten forret til at
handle en gros med stude. Enevælden gav såkaldte hovedgårde skattefrihed
og andre privilegier bl.a. netop eneretten til at stalde stude til eksport. De
hovedgårde, der udnyttede denne forret, blev kaldt staldgårde. Privilegi
erne blev ophævet ved handelens liberalisering i 1788. De privilegerede
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Herregården Jungetgaard i Salling. Malet af R. H. Kruse, Gouache på pa
pir. Herregården er set fra vest, hvor Himmerlands kyst og Limfjorden
skimtes i baggrunden. Borgegårdens bygninger bestod af 3 grundmurede,
teglhængte fløje fra 1540’erne omgivet af grave. Ladegårdens bygninger var
afbindingsværk og stråtækte. De bestod af en stor kørelade mod nord, det
vestre øksenhus, stalden (til heste), fårehus, materialhus og vognhus samt
en smedie. Der kunne græsses og staldes 80 stude, 12 køer, 16 bæster og
150 får. Jungetgaard hørte til blandt de kendte jyske staldgårde. (Det kgl.
bibliotek).

staldgårdes omsorg for studene i deres sidste tid i Danmark vil vi belyse
med materiale overvejende fra Salling. »Staldgårdene har sædvanligvis et
parti fødestude og et parti staldstude halvten af begge. Nogle gårde have
kun én sort, enten blot fødestude eller blot stude, som staldes« (30). Når
det i forbindelse med ekstraskatten 1687 om staldgården Østergaard oply
ses, at »Staldøxen er for 6 uger siden bortdrevet; er indkøbt igen 26 unge
øxen under 4 år« (31), så kan det tyde på, at Østergaard kun stalder stude,
det samme gælder Jungetgaard, der i samme beskatningsanledning svarer,
at »Øxen på gården findes ingen, ere bortsolgte, med mindre græsfæ til et
andet år kan bekommes« (32). De har åbenbart svaret på selvangivelsen
omkring 1. maj, hvor begge staldgårde har tømt øxnestalden en måned før.
Ovenfor nåede vi frem til, at det samlede fæstegods i Salling kunne pro
ducere ca. 1300 stude til staldning om året. Vort spørgsmål er nu, hvor
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mange stude de privilegerede staldgårde i Salling var i stand til at stalde.
Gennem det meste af 1700-talIet var staldgårdene pligtige at opgive antal
let af staldøxne, de havde opstaldede, til centraladministrationen. På ved
stående tabel 2 er der på grundlag af disse indberetninger valgt 4 forskellige
år med samtlige Salling-staldgårdes angivelser af opstaldede stude.

Tabel 2. Skivehus amt. Antal Staldøxne opstaldede på hoved- og sædegår
dene i nogle udvalgte vintre (33).
Staldgaard

Antal opstaldede stude
1718/19

1780/81

1782/83

1783/84

Max. tal

Skivehus
Kiergaardsholm
Bustrup
Hostrup
Kaas
Spottrup
Hegnet
Østergaard
Kieldgaard
Jungetgaard
Eskier

110
300
100
—
100
150
106
solgt
80
100
150

84
180
140
60
26
30
70
120
62
90
100

80
150
124
60
26
100
76
100
62
80
50

110
300
140
60
100
150
106
120
80
100
150

Grinderslev Klo.
Nørgaard
Krabbesholm
Astrup

50
—
112
150

96
100
—
-

80
90
74
-

1908

Bajlumgaard
I alt

-

14

-

96
200
140
50
26
100
—
—
70
80
holder
mejeri
86
120
60
holder
mejeri
12

1508

1172

1152

1222

96
120
112
150

14

- Opgivelse mangler

Det første år, der medtages af opgivelser om opstaldede stude, er vinteren
1718/19. På det tidspunkt og også dette år var der en betydelig eksport,
selv om det lakkede mod enden med vor hollandske handel. Fra kvæg
sygens hærgen sidst i 1740’me og til slutningen af 1770’eme var eksporten
lille, men på vej opad i de 3 sidste år, der er vist i skemaet 1780/81,
1782/83 og 1783/84. Vi ser, at i disse år ophørte hovedgårdene Astrup og
Eskier med staldning og lagde produktionen om til mejeridrift. Vinteren
1718/19 havde den største opstaldning på 1508 stude, og Krabbesholm og
Astrup var endda ikke med det år. Tager vi de højeste staldningstal fra hver
staldgård og lægger dem sammen, far vi en maksimal sum på 1900 stald
okser. Det er sikkert det højeste antal, man har kunnet stalde i Salling, men
ved sådanne lejligheder var man også nødt til at hente ungnød fra områder
uden for Salling f.eks. fra hedebøndeme i Fjends herred, som ikke havde
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foder nok til store studes vinterfodring. Staldgårdenes kapacitet lå næsten
fast, idet den var begrænset af gode faste staldanlæg og især fodermængden.
Den faste formulering om hovedgården Hegnet var, at på den »kan der
fodres og græsses årlig på gårdens avl og tiender ... 62 stude, 16 stk. køer,
80 stk. får med sine lam. Bæster 10 stk. -« (34). I 1790 hedder det i et skifte
fra Hegnet »I det søndre hus i ladegården befandtes 62 stude --« og »I det
nordre hus 11 stk. mindre dito« endvidere 4 stk.- køer (35). Her er ingen
tvivl om, at det nordre hus er kostalden, som i 1790 delvis blev brugt til
ungstude. I 1767 skrives der kontrakt om salg af »de på Hegnet------stå
ende 62 stude -« (36). Noget tilsvarende gør sig gældende for Jungetgaard:
»-der kan græsses 80 stude, 12 køer, 16 bæster og 150 far, som og kan
fødes og staldes-« (37). Ved skiftet efter godsejer Bomemann 1780/81 var
der på Jungetgaard 50 stk. store stude, 33 stk. mindre »samt 2 stk. ringe
stude til eget brug« (38). Godsejer Bomemann dør d. 27.8.1780, og regi
strerings- og vurderingsforretningen blev foretaget dagen efter. Sommer
græsningskapaciteten var altså fuldt udnyttet, og kvægbestanden var både
fødestude og staldstude.
I vintrene 1782/83 og 1783/84 staldede Jungetgaard netop 80 stude, så
de 2 år har godset fyldt studestalden op. Dette forhold kunne tyde på, at
maksimaltallene for staldning, som vi skønnede var på 1900 staldstude,
ligger ca. 20 pct. over normalkapaciteten. Såfremt dette er antageligt, kan
normalkapaciteten skønnes at omfatte staldpladser og foder til ca. 1500
stude, så der skal stadig købes ungstude fra naboegnene.
Staldstudene blev drevet fra hovedgårdene i april måned til køberne syd
på, og straks derefter begyndte godset at indkøbe græsstude til den næste
staldning. Da fæstebøndeme næsten altid stod i restance til herskabet, kun
ne der bødes på det ved levering af en stud: »Jens Rasmussen betalt til af
drag på restantzen ved liqvidation med 2de stude------ Knud Christophersen ligeså . . .« (39). Om efteråret først i november blev græsstudene bund
ne ind til staldfodring. De fik »halvtorsken byg og rivelse til nytår for at
drive vandet af dem, og for at give dem huld; derefter tre til fem uger
halvtorsken rug, derpå havre utorsken til åe afsendes------ mellem den
16de og 20de april. -« (40).
Om vinteren, mens studene blev staldet, kom opkøberne og bød på dem:
»17. februar,------ankom en del studeprangere til gården, for hvilken
Qvistgaards stude måtte passere revue-« (41) lyder en dagbogsnotits fra
Jungetgaard, 1796.
Den lille studehandel
»Har vestjyderne en lidenskab, som er stærkere end alle andre, så er det
handelen« skriver H.F. Feilberg i Dansk Bondeliv (42). I forbindelse med
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omtalen af de handlende jyder skelner Feilberg mellem den lille handel og
studehandel i det store. Sidstnævnte har vi berørt som staldgårdenes og
borgernes privilegium. Den lille studehandel foregik især mellem egnene.
Dens forudsætninger var en skæv fordeling af kvie- og tyrekalve og lokale
svingninger i græsning, hø- og høstudbytte, der et sted kunne betyde rige
ligt med foder og et andet sted alvorlig mangel på foder. Vi skønnede, at
Sallings hovedgårde havde en staldningskapacitet, der var større end det
antal dyr, bønderne var i stand til at opdrætte. Dette betød en årligt tilbage
vendende efterspørgsel af ekstra stude, som prangere købte i de tilgræn
sende områder Thy, Mors, Himmerland og Fjends herred. Godserne hand
lede også meget med stude indbyrdes. Det betød gerne handel i større par
tier. Som staldgård kunne man specialisere sig i kun at levere fødestude 3-4 årige - til andre staldgårde, der så udelukkende staldede stude. Den 24.
januar 1764 indgik C. Müller til Hegnet i Salling og P. Eriksen for sit
herskab A.C. Teilmann til Lunderup og Nørholm, der ligger ca. 10 km
nord-øst for Varde, den aftale, at Teilmann af de 72 fødestude, som stod
på Hegnet den vinter, købte de 66 til en pris å parret 44 rdl. 30 af studene
skulle bortdrives den 12. marts og de resterende den 18. april. Året efter
solgte A.C. Teilmann staldstude - hvorimellem studene fra Hegnet sikkert
har været - til C. Helmer fra Øster Husum og til Elardi af Bremen for
henholdsvis 54 1/2 rdl. og 54 rdl. å parret (43). Til sammenligning kan
nævnes, at omkring 1770 vurderedes en 10 årig ko til 10 rdl., en 10 årig
hest til 15 rdl. og 1 td. hartkorn landbrugsejendom til 60 rdl.
Ved den store handel var der altså nogle mindre vellykkede dyr, som
opkøberen udskød. Sådanne dyr kunne der godt handles med bagefter. H.
Rosted på Torstedlund ved Rold skov i Aarestrup sogn købte 10 stude,
som var blevet skudt ud ved handel med de 50 stude, der var opstaldet
på Jungetgaard vinteren 1779-80. I skrivelse af juni 1780 bød han å parret
20 rdl. under forudsætning af, at Jungetgaard beholdt dem på græs til Mikaeli (29/9). Jungetgaard accepterede tilbuddet (44).
Den lille handel var knyttet til 2 faste tider på året: studekøb om foråret
til sommergræsning og studekøb om efteråret til vinterfodring. Landgilden
til Martini (11. nov.), de kongelige skatter - eller restancen kunne måske
betales om efteråret med en stud, som der alligevel ikke var nok foder til
om vinteren. Eller bonden kunne om foråret skønne, at der blev god græs
ning, så det var på tide at købe en stud. Der var imidlertid en anden udvej
end at sælge, hvis man var kommet i bekneb med foder, man kunne sætte
nogle stude på foderleje på godset. Vinteren 1780-81 havde sognepræsten
i Seide, hr. Skov 8 stude på foder på Jungetgaard å stk. 10 mark. Samme
vinter havde Jungetgaard til indtægt foderleje af Niels Sørensen i Torumgaard af 1 kvie, Poul i Skammergaarden for 2 måneders foder af 4 ung-
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nøder, Töger i Harregaarden for 1 måneds foder af 6 stude og Hans i
Aasted Skove for 2 ungnøder i 14 dage at fodres (46). I marts måned 1689
havde Jens Laurisen i Torumgaard fæstebonde under Jungetgaard 4 stude
på foder hos herskabet. I drukken tilstand gik han op på godset for at se
til sine stude, og i øxenstalde traf han godsets to røgtere, som han skældte
ud, idet han sagde: »Er disse øxen staldet, så har I røgtet som skelmer,«
hvortil den ene røgter svarede: »Vi stalder ingen øxne, men giver dem hø
og halm . . .« (47). De fodrede blot stude.
På en måde var hver bonde lidt af en pranger - men nogle var det mere
end andre. »Man regner (i Salling) i de fleste sogne to til fire prangere efter
sognets størrelse------ enkelte samle stor formue derved og have en stor
omsætning« (48). I folketællingen 1787 for Torum sogn i Salling Nørre
herred angives Jens Jensens hushold som nr. 2 familie i Lille Torum. Hus
bonden er 43 år og selvejer. Efter hans kone og børn er anført hans ugifte
broder Niels Jensen, 45 år og kvæghandler. Faderen til de to brødre var
født på Jungetgaard gods i det fattige Sønder Thise, og han fik i 1738
fæstebrev på gården Aagaard i Lille Torum, som sønnerne senere tog navn
efter. Faderen døde på gården i 1775 som fæstebonde uden at efterlade sig
nogen arv (49). Ved udskiftningen af Lille Torum by i slutningen af 1780erne købte Niels Aagaard 2 gårde, som han flyttede ud på heden og slog
sammen, hvorpå han i 1791 opførte »Aagaardsholm« - og giftede sig. Den
ne gård solgte han i 1800 og købte i 1802 Hessel hovedgård i Gislum
herred. Her døde han i 1807. Hovedgården med underliggende fæsteejen
dom blev derefter bortsolgt ved offentlig auktion 1808 for 9.170 rdl. Niels
Aagaards livsforløb er langt fra enestående (50). En tilsvarende fremgang
havde hans kompagnon Christen Jacobsen fra nabosognet Rybjerg (hvor i
øvrigt handelsmanden og fæstebondens søn Niels Rybjerg blev født i 1725).
Denne bonde overtog hovedgården Hegnet i 1791 (51). Fælles for de to
kvæghandlere var, at kapitalen blev i landbruget: De studehandlende bøn
der købte jord. Men det er ikke vanskeligt at finde eksempler på, at kapi
talen gik til købstaden: i Sallings nordligste sogn Seide levede fra 1602 til
1680 en Eske Christensen, der var fæstebonde til Kieldgaard gods. Blandt
hans børn hæfter vi os ved 2 drenge, Christen og Povel. Christen blev
selvejerbonde og synes at have været i krejlerfart på Limfjorden. To af hans
sønner blev købmænd, den ene i Skive omkring 1740’me og den anden i
Nykøbing Mors. Den anden af Seidebondens sønner var Poul Eskesen.
Han fæstede en gård i Floutrup under Kieldgaard gods og flyttede senere
til gården Korsgaard i nabosognet. Efter denne gård tog hans sønner navn.
Christen Poulsen Kaarsgaard blev købmand i Skive (død 1773). Det samme
gjorde Eske Poulsen Kaarsgaard (1705-1750) (52). En af døtrene blev gift
med den meget velstående mand Peder Espersen Møller (død 1775) (53),
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der fungerede som bank på Mors. G. Begtrups udsagn om, at der var 2 til
4 prangere pr. sogn, hvor enkelte samler stor formue, holder med andre
ord stik. De fleste drev det naturligvis ikke så vidt, omend de alle handlede
ivrigt. Når man handler, skal man træffe folk at forhandle med, og det
kunne være svært for en fæstebonde at aftale noget med nogen på en hver
dag, hvor fogden kunne kalde bonden til hoveri fra den ene dag til den
anden. Søndagen derimod havde bonden til forholdsvis fri rådighed, og på
en søndag kunne der lægges en aftale. I 1773 ønskede regeringen en ind
beretning fra blandt andet Viborg stift, angående hvorvidt helligdagslovgiv
ningen blev efterlevet. Svarene fra sognepræsterne er ret enslydende: Sab
baten bliver vanhelliget med mange verdslige gøremål, og især bliver den
brugt til handel; en køben og sælgen af bæster, stude, køer, skind, uld etc.
»Når nu sådanne købere om søndagen har drevet deres marked, bliver der
. . . en vis dag bestemt til det afkøbtes aflevering, og skal igen søndagen
tjene dem dertil for ej at spilde deres søgnedage, da man atter igen om
søndagen kan se hele flokke af høveder og bæster at flyttes og drive fra et
sted til et andet. ..« indberettede Sallingpræsten Christen Holst fra Oddense-Otting sognekald (54).
Transport
Danmark var præget af svagt udviklede samfærdselsforhold helt frem til
1800-tallet. Det betød f.eks. at landtransport afkom over store afstande
var meget tidkrævende og besværlig. Det var langt lettere og billigere at
transportere store mængder massegods på køl, men hvad nyttede det, hvis
kornet blev høstet midt inde i Jylland? Der krævedes f.eks. 51 vogne for
at fa transporteret årets skattekom fra Ausumgaard ved Struer til Ringkø
bing. Det sled på vognene og trækdyrene, og det krævede 51 voksne kuskes
tid (55). Anderledes forholdt det sig med stude. De kunne vokse ved at æde
komet og senere selv gå over store strækninger endog der, hvor ingen vogn
kunne køre, og en flok behøvede blot et par driveres overvågning.
Jylland har fra arilds tid og frem til 1800-tallets vejbyggeri været furet af
vejspor, der gik i retning nord-syd. Den gamle hovedrute var hærvejen eller
oksevejen. Den førte fra Aalborg over Viborg langs den jyske højderyg,
hvor den vejfarende var fri for vandløb, og videre mod syd til Slesvig by.
Med et senere byggeri af broer over de betydeligste vandløb opstod der
parallelle veje til hærvejen øst og vest for denne. Den vestjyske rute Holste
bro, Skjembro, Gredstedbro og Ribe toldsted blev netop benævnt ved sine
broer og var kun mulig takket være dem.
Men der har også været fordele forbundet med at transportere okserne
ad søvejen. Gik det godt, så gik det hurtigere, og man var fri for de mange
toldsteder. I den hollandske storhedstid fra 1500-1720 blev betydelige
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Antal
stude

Den landværts studeeksport 1485-1803. Kurven angiver antal stude, der
har passeret toldstedet Gottorp/Rendsburg. 1530-1630 er studeeksportens
store århundrede. Derefter faldt øerne fra, og Jylland stod alene for opdræt
og eksport. Med kvægpesten fra sidst i 1740’erne og et par årtier frem faldt
handelen til et minimum, hvorpå den florisante periode atter gav gode tider.
(Efter W. Abel: Agricultural Fluctuations in Europe, 1980).

mængder af øxne udskibet fra Ribe, Hjerting og Havrvig (Ringkøbing). De
fleste skibe sejlede til Holland, som kunne nås i løbet af 3-4 dages sejlads.
Udskibsningstiden i Ribe var den sidste uge af marts. Biskop Hegelund
beretter, at 22. marts 1594 afsejlede 40 øksenskibe og 27. april 1598 60
øksenskibe (56).
Når øksnene ikke blev udskibet fra Jyllands vestkyst, så var det på 1600tallet det almindeligste, at den danske sælger sørgede for at transportere
dem til Elben, hvor det store marked i Wedel fandt sted om foråret. Her
mødtes de tyske og nederlandske opkøbere med de danske studehandlere.
Ribekøbmændene var også blandt de fremmødte. De rejste til oksemarke
det i Wedel i flok og følge. »Elbtiden« var en fast termin, og ved den
lejlighed ordnede de deres mellemværende med deres forretningsforbindel
ser i Hamburg og gjorde nye indkøb (57).
Efter 1720, da samhandelen med Nederlandene lidt efter lidt ophørte,
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blev Husum det vigtigste kvægmarked for jyderne. Markederne blev af
holdt 6 på hinanden følgende torsdage i den sidste del af april og hele maj
samt i oktober. Studene blev især købt af marskbønderne fra Ejdersted, der
lod dem græsse sig fede på marsken om sommeren, for derpå at sælge dem
til slagtning i Hamburg og Lübeck om efteråret.
I sin bog Hærvejen tager Hugo Matthiessen læseren med på en fodtur,
der med hensyn til dagsmarcher holder trit med tidligere pilgrimmes tem
po. De regnede 2 dage fra Aalborg til Viborg og derpå 7 dage fra Viborg
til Slesvig (58). Så rask har studedriveme ikke kunnet gå med dyrene. Det
har vel taget mindst en halv snes dage at komme fra Holstebro eller Viborg
til Husum. Studene gik ikke altid lige målrettede. Præsten i Vonsild-Dalby
sogn syd for Kolding lyser fra prædikestolen gang på gang efter bortkomne
stude. Den gamle landevej, kongevejen, gik direkte gennem byen, der så
ledes oplevede de østlige oksedrifters passage. 3. marts 1681: »En fattig
øxendrifver liuser æffter 2 øxen, som ere hannem undgangen paa veijen,
der er paa siden klippet en N med en hage for paa oc 2 smaa strænger bag
paa den N, oc samme brænd er ocsaa paa hornet. - -,« og det følgende år,
17. april 1682: »En oxendrifver aff Tytmarsk liuser æffter en oxe klippet
paa siden, som er i den forgangen uge gaaet fra dennem« (59).
Studedriftemes størrelse var forskellige fra 30 og op til 60 stude. Hver
staldgårds stude var mærkede med staldgårdens særlige mærke, og de blev
holdt for sig, til de blev solgt. En drift på 30 stude behøvede 2 studedrivere,
en drift på 60 stude 3. Herudover var der til driften knyttet en økonomisk
ansvarlig, såkaldt foderskaffer. Han var mere velklædt, gik forud for driften
og bestilte kvarter på kroerne og foder til studene. Om natten blev en driver
ved flokken, der lå under åben himmel, for at overvåge den, medens de
andre spiste og sov, og således skiftede de. Jens Sandholms bedsteforældre,
der boede ved drivvejen mellem Oddesund og Holstebro, og som binæring
holdt krohold, fortæller fra sin barndom omkring 1850 om de mange drif
ter fra Thy, der kom der forbi midt i april: »Jeg skulle løbe op på højen
... og se efter, om ikke der var nogle studeflokke undervejs.------Det
kunde hænde, at jeg kunne stå der og tælle op imod en snes store flokke
stude, som kom efter hinanden. Når jeg kom løbende hjem med den be
sked, kan I ellers tro, bedstemor fik travlt, og den største gryde, hun havde,
blev sat på ilden« (60).
Jyderne og omverdenen
Ove Malling beretter i sin karakteristik af Salling ved 1700-tallets midte,
at eftersom egnen var afsides beliggende, så så man sjældent nogen frem
mede (61). Med fremmede har han sikkert først og fremmest tænkt på
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holstenske og hollandske opkøbere og købstadsfolk, hvorimod folk af bon
destanden, der kom til egnen, ikke har vakt den samme opmærksomhed.
Men bondebefolkningen kom viden om i naboegnene. Sallingbonden hen
tede sæderug på Bjømsholm marked i Himmerland, og bagelyng i Fjends
herred. De bønder, der havde de lange ægtkørsler (pligtkørsler), kunne gøre
et par Viborgrejser om året for herskabet, og husmændene kunne gå bud
med brev til Thy eller med varer til Aalborg. Også bøndernes prangervirk
somhed førte dem ud af deres egn til områder med andre skikke og andre
dialekter.
Det var ikke blot Ribekøbmændene, der nu og da kom til Amsterdam
og Hamburg. Håndværkere, søfolk og bondekarle og -piger især fra Jylland
har været draget mod disse store verdensstæder i århundreder. Denne drag
ning forstærkedes for karlenes vedkommende ved den tvungne militærtje
neste. Af et skifte fra 1640 efter bonden Niels Olluffsen i Tjæreborg ved
det nuværende Esbjerg fremgår det, at hans to sønner havde været holdt til
skole i Hamburg hver et helt år (62). I marskegnene var der brug for mange
løse arbejdsfolk fra høhøstens tid - og senere ved indhøstningen og tærsk
ningen af raspen, som var meget arbejdskrævende og til havrehøsten i sep
tember (63). Mange unge jyder havde været i marsken for at arbejde, og i
1700-tallets godsskifter træffer man ofte på en arving, der angives at op
holde sig i Holsten eller i »synden« (sydpå), »men ved ikke hvor«. Andre
jyske tjenestefolk tog til Sjælland og København.
Den jyske almue kunne færdes viden om, og især de, der handlede, kun
ne have et stort geografisk område, som de var bekendt med. Når der blev
tale om lange rejser, fulgte disse ofte jydens traditionelle handelsveje mod
syd og sydvest.

5. Studen i kroppen
Handelslivets praksis satte sit særlige præg på jyden. Nogle bondesønner
var ligefrem blevet opdraget til handelsmænd af faderen. De var så som

Studeeksporten var i mange hundrede år gennemreguleret og betød en
vigtig statsindtægt i form af told. På 1700- tallet skulle den privilegerede
staldgård i begyndelsen af vinteren opgive, hvor mange stude den staldede,
og senere skulle den opgive, hvem der havde købt studene til udførsel af
landet, hvornår denne udførsel ville foregå, og hvilket toldsted man agtede
at passere. Skemaet viser en opgørelse over de nordjyske staldgårdes eks
port i 1783 udarbejdet afamtmanden i Aalborg til centraladministrationen.
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Hans Smidth: En drift stude i en hulvej. Beg. af 1880’erne. (110* 178), pen
og sort blæk, grå lavering. (Kobberstiksamlingen, Statens Museum for
Kunst).

unge begyndt at handle ved at gå rundt med kramkisten i vinterhalvåret
på et tidspunkt, hvor der ikke var så meget, der skulle gøres på gården.
Med den handelsfærdighed og geografiske indsigt, som den unge bondesøn
tilegnede sig herved, gik han derpå over til at handle med svin for til sidst
at slutte som stude- og hestehandler. De unge havde hørt de mange beret
ninger om handelslivet og drømt om selv at blive handelsmænd. Da Jens
Sandholm satte kramkisten og begyndte at opkøbe svin for at sælge dem
sydpå, udbrød han: »- nu stod jeg på stigens første trin, halvt som driver,
halvt som handelsmand« (64).
Det, at give sig af med penge og handel: at købe billigt og sælge dyrt, at
forhandle med fremmede, at være væk fra fællesskabet i landsbyen i mange
dage for at tage chancer - og løbe risici, var individuelle handlinger. De
lykkelige udfald af denne »ensomme« virksomhed beroede på en viden om
markedet, der var bedre end de andres og en villighed til at løbe en risiko.
Bag dem lå spekulation og forudberegning og en behersket omgangsform,
der ikke tillod letsind, tankeløshed endsige åbenmundethed.
Den succesrige handelsmand blev den ansete bonde i Jylland. Konse
kvensen heraf blev en aftagende økonomisk solidaritet i det lokale sam
fund: Landsbyen og sognet. Men som taber i et spil kan man jo i stedet se
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op til ham, der vandt, og netop studehandlerne blev beundrede: »De be
tragtedes som en mellemting af storbønder, handelsmænd og herremænd,
og de tiltaltes derfor aldrig med »du«, men de ældre med »I«, de yngre med
»han« eller »hun« . . . ligesom de næsten altid hilstes med hatteaftagning«
(65).
Det var denne drevne bondeelite, der efter 1864 fik åbnet markeder i
England, oprettet dampskibsforbindelser, anlagt jernbaner, stiftet banker
og landboforeninger og omstillet landbrugets produktion til nye markeds
vilkår. De var fortrolige med at tænke i markedsbaner.
Studeavlen gik i kroppen hos jyden, der gennem 3-400 år havde erfaret,
at vejen til den store verden og markedets penge gik gennem studen. Stu
den i kroppen - som kultur - blev til en dyb interesse, stolthed over og
optagethed af dyrene, samt til en særlig studeæstetik, der viste sig ved en
afvisning af studen med de kantede, høje hofter eller af den, der stod ilde
på sine ben eller havde ilde ansatte horn.
En kilde siger om tiden omkring 1850, at »alt drejede sig i Vestjylland
om stude, det var dem, der bar landbruget, det var dem, der fangede hele
interessen og var hovedgenstand for alle samtaler. Selv byfolk og embedsmænd måtte, så godt de formåede, følge strømmen, om de end i deres
hjerter foragtede al denne evindelige studesnak« (66).
Fik bonden besøg, skulle dyrene vises frem. »Når bonden om vinteren
får fremmede,« skriver en præst, »kan man være vis på, at de ikke havde
været en halv time under hans tag, før de have været ude og se sig lidt for
i båsen. ... Er det om sommeren, da fører han dem ud på marken, men
også her er opmærksomheden så udelukkende rettet på kvæget, at sæden
kun far et ganske flygtigt overblik.« Desuden fortæller præsten, at når bøn
derne havde set et kreatur én gang, var de i stand til at genkende det
mellem hundrede andre og kunne efter lang tids forløb beskrive dets ud
seende. »Ingen bonde forsømmer et kvægmarked, selv om han hverken har
i sinde at købe eller sælge« (67).
Al denne evindelige studesnak kunne nok blive en bybo eller embeds
mand for meget: I Nedergaards »Dansk præste- og sognehistorie« hedder
det bl.a. om kaldet Junget-Torum i Salling: »Der var ikke meget kirkeligt
liv her omkring 1850. Rationalismen og materialismen prægede den fede
jord, kvægopdræt og kvæghandel modvirkede de åndelige interesser.«

6. Sammenfatning og konklusion
De europæiske samfunds strukturer stod ca. 1450 ved et tidehverv, der af
Wallerstein beskrives som den begyndende dannelse af det europæiske ver
denssystem. Forholdene i Jylland og på Sjælland kan ved det tidspunkt
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opfattes som to strukturer med en ubetydelig forskel, der beroede på små
forskelle i praksis hvert sted og på særegne geografiske positioner i det
samlede system. Den ubetydelige forskel, som Wallerstein talte om, gik
især på Jyllands geografiske og historisk betingede orientering mod Nordsørummet til og med Flanderen kombineret med et tidligere vellykket han
delssamkvem, der bl.a. omfattede heste og stude, i forhold til Østdanmarks
orientering mod bælterne og Østersøen, der var Hansestædemes primære
handelsrum, og hvor eksport af kom var den vigtigste handelsartikel. Den
ubetydelige forskel blev betydningsfuld, da et pres mod specialisering i det
samlede system fremtvang et valg, et krav om enten stude eller kom. De
konstant reproducerede og transformerede strukturer spaltede sig under
dannelsen af det europæiske verdensmarked i Øst- og Vesteuropa og i Østog Vestdanmark.
Verdensmarkedet satte nye betingelser og gav nye muligheder, som for
jyderne førte til organiseret studeopdræt og studeeksport. Men studeop
drættet krævede en særlig social organisation og en særlig kontrol med
arbejdsstyrken, fordi pasning af levende dyr kræver omsorgsfuld pleje og
vedvarende agtpågivenhed mht. dyrenes trivsel. Dette krav om omsorg var
ikke krævet af korndyrkeren. Høstudbyttet var mere afhængig af vind og
vejr end af bondens omsorg, når først sædekornet var lagt. Motiveringen
for at være omsorgsfuld over for opdrættet øges, når anerkendelse, prestige
og en højere pris kommer den omsorgsfulde bonde til del. Disse betingelser
for produktionen fremmede en struktur, hvor opdrættet blev underlagt
markedsmekanismen. Fæstebøndeme blev tilskyndet til at opdrætte ungdyr
til salg på det (relativt) frie marked, der med prisdannelsen som kontrol
mekanisme sikrede varens kvalitet.
Studeopdræt krævede en stadig justering af kvægbesætningerne med hen
syn til køn, aldersgruppe og antal i forhold til græs- og fodersituationen.

Okseveje. Ved forårsdriften gik studene i regelen ca. 20 km om dagen. Det
gav fem overnatninger for hver 100 km. Dvs., at man på en strækning som
f. eks. fra Skive til Tønder overnattede 10 gange. Der var således brug for
mange overnatnings- og fourageringssteder på ruterne. Da drifttiden faldt
inden for en måned, var det ikke sjældent, at der ved en enkelt kro kunne
samles 6-700 stude om aftenen. Det krævede plads, for studene måtte ikke
blandes. På 15-1600-tallet var målet for de danske drivere Wedel ved
Elben, senere i 17-1800-årene var målet Husum. Et betydeligt antal stude
blev udskibet fra Højer, Ribe, Hjerting og Haurvig. Kortet er sammen
tegnet på grundlag af oplysninger fra H. F. Feilberg, H. V. Gregersen,
J. Madsen, J. Sandholm, H. Wiese og J. Bolts.
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For staldgårdenes vedkommende skulle deres store besætninger årlig gen
etableres efter engrossalget. Denne justering og genetablering af besætnin
gerne indebar en betydelig lokal handel med kvæg, som i vid udstrækning
blev overladt de jyske fæstebønder.
Den megen handel gennem århundreder gav jyderne deres vigtigste kul
turelle særpræg. Den førte til mindre solidaritet, større individualisme og
større foretagsomhed.
Konklusion
Når vi vender de nationale fordomme om Jylland ryggen og forsøgsvis
vurderer Jyllands position og udvikling i et europæisk perspektiv fra mid
delalderens slutning og frem til enevældens ophør, så rejses spørgsmålet om
Jyllands - ja hele Danmarks placering på Wallersteins center/periferi-akse,
eller sagt på en anden måde: hvor er det rimeligt at placere Danmark i
forhold til den østeuropæiske og vesteuropæiske udvikling: øst eller vest
for Elben? »Øst for Elben« var af Wallerstein karakteriseret som periferi
med kom som monokultur og livegenskab som social struktur. Fandtes
sådanne forhold i Danmark?
Slår vi op i Arent Berntsen under vorned, finder vi hans redegørelse
herfor med margin-stikordet: »stor herligheds tvang«. Han skriver, at
»med vomede er en særdeles herlighedshøjhed, som allene adelen udi Sjæl
land, Lolland og Falster ere berettiget med« (68). Denne herlighedstvang
betød, at bondesønnen skulle forblive på godsets område, og at han var
forpligtet til at tage den gård i fæste, som herskabet overlod ham. Arent
Berntsen syntes, at det er »vilkår en slave eller liv-egen kan agtes lig«.
Vender vi os dernæst mod hertugdømmerne Holsten og Slesvig, så ud
viklede de sig meget lig de østeuropæiske områder. Med privilegierne i
orden kunne adelen her opbygge store godser og udnytte den arbejdskraft,
som deres bønder repræsenterede, til en kraftig intensivering af godsdriften.
Livegenskabet blev almindelig udbredt overalt fra de østlige egne af Hol
sten og Svansen og Angel til de to nordslesvigske godser Søgård og Gram,
og de økonomiske og politiske forhold kom til at ligne forholdene øst for
Elben. Den vestlige del af Holsten og Slesvig var derimod i marskegnene
befolket med en overvejende selvstyrende og selvejende bondebefolkning,
der hørte til blandt Europas rigeste bønder. Strukturelt set var de center
bønder.
Vi finder altså på 1600-tallet et Østdanmark med vornedskab, Sydslesvig
og Holsten med livegenskab og et marskområde med selvejerbønder. Jysk
almue levede nok under et godssystem, men den synes at have levet bety
deligt friere end den østdanske, og landsdelen fastholdt sin traditionelle
tilknytning til Vesteuropa. Når det større råderum for initiativ, som her
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tillægges jyderne, ikke slår kraftigere igennem i det politiske og urbane liv,
så skyldes det formodentlig skattetryk og kapitalflytning. Prisen for den
voksende statsmagt og den kongelige retsbeskyttelse har været høj. Stats
magtens center placeret i København har betydet en dræning af landet for
at skaffe midler til at opretholde denne kunstige residens-storstad, og den
har også jyderne været med til at betale.
En foreløbig konklusion er da, at Jylland strukturelt stod centret nær
mere end Østdanmark.
Men der var et kriterium mere hos Wallerstein, der skulle være opfyldt,
for at kunne tale om periferi: produktionen skulle have en tendens til at
udvikle sig mod en ikke specialiseret monokultur. Spørgsmålet er her, om
den jyske kvægproduktion var et forædlet produkt, og dette må besvares
bekræftende alene af den grund, at jyderne anvendte kulturplanten havre
til systematisk opfodring af kvæget.
Willerslev og Albert Olsen er inde på, at købet af dansk kvæg var et
supplementsmarked for hollænderne (69).
Denne bedømmelse kan forekomme mærkelig, eftersom de danske okser
var de foretrukne til den hollandske Ostindiens fart. I øvrigt var Jylland det
opdrætningscenter, der lå Holland nærmest. Kan hænde hollænderne f.eks.
har købt kvæg i Oldenburg, men det stammede vel ofte fra Jylland.
Bemærkningerne om det primitive jyske landbrug, hvor studestaldning
må betragtes som et mindre udviklet produktionstrin end mejeridrift, og
hvor studedriften må anses for at være en arealkrævende ekstensiv brugs
form, anser jeg heller ikke for helt korrekte. Talen om et lavere og højere
produktionstrin røber en lineær, evolutionistisk tænkemåde. Ejdersteds
velhavende marskbønder kunne godt stalde stude fremfor at lave oste, når
de mente at kunne se en økonomisk fordel derved.
Den arealkrævende ekstensive brugsform, hvor kvæget blot kunne gå og
passe sig selv, fandt man ikke mange steder i Jylland. I Salling og på Mors
f.eks. lå der by ved by, og der var ingen skove eller overdrev. Studedriften
her var tværtimod så intensiv, at man som nævnt ovenfor måtte dyrke
foderet.
Var Jylland en afkrog, lå landet så afsides? Det er det sidste spørgsmål.
Vi har faet hofadelens svar. Set fra Slotsholmen lå Jylland for afsides, men
set fra Europa lå det nærmere centrum end Østdanmark. Helt konkret tog
det blot ca. 3 dage for Ribekøbmændene at tage til Amsterdam i 1500tallet. Det ville have taget længere tid for dem at nå København. De havde
ofte været i verdensstaden Amsterdam, men vel aldrig i København? Hvad
der gjaldt for Ribekøbmændene, gjaldt også den menige almue, den kendte
»synden« bedre end Sjælland og København. For handelsbøndeme var det
vigtigt at kende marskbøndeme, for ellers kunne de slet ikke klare sig.
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Jylland var ikke en isoleret afkrog. Tværtimod, det lå åbent mod syd og
vest. Den nok så forskellige bedømmelse af Jylland beror på, om lands
delen vurderes i en national magtpolitisk sammenhæng, eller om det euro
pæiske handelsøkonomiske aspekt sættes i centrum.
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Summary
Darkest Jutland and the world market
The area which with the foundation of the state became the kingdom of Denmark comprised
three large jurisdictions, of which Jutland and Funen formed one. Jutland had been the
principal part of the country up to the big European crisis in the 14th century, but the
country’s centre of gravity began moving eastwards towards the Sound after the crisis. This
change was partly a result of the large herring market at Skanør, and partly of the growing
international trade between the Baltic states and Western Europe, which led to the Sound
Dues and the growth of Elsinore. The country’s growing administration and the king took
permanent residence in Copenhagen from about 1500, and the élite of the country has ever
since had a growing inclination to consider Jutland a remote province. This conception of
Jutland was later strengthened by the work of ethnologists and historians. The ethnologists
found an affluence of old cultural traits, which had disappeared from elsewhere, and this
supported the notion that Jutland was an area of relics. The historians were easily led to
disregard Jutland because of their main interest, which was the history of the country, and this
was formed from the place of the central power - Copenhagen.
The present essay is an attempt to evaluate Jutland in a European context. This means that
the administrative-political aspect and the national point of view become less pronounced.
Attention is directed towards the commercial relations and the trade routes of the province
from the early middle ages to the 19th century. Throughout this long period, Jutland’s most
important export article was the stall-fattened bullock. Because of this, the account of
Jutland’s contribution to the commercial intercourse of Western Europe will be limited to an
account of Jutish bullock rearing and bullock export.
Owing to the Frisian trade, Jutland had maintained close trade relations with Friesland, the
Rhineland, Flanders, and England ever since the earliest time of the vikings. Merchants from
Ribe took over the Danish share of the trade in this commercial area when the old trade was
weakened. Throughout the middle ages, Denmark’s supply of western luxury goods passed
through Ribe merchants.
A new prosperity began in Europe towards the end of the 15th century. This was to last for
nearly 150 years, and it resulted in a hitherto unknown integration of markets and
geographical areas and in a growing labour division, on the one hand, between town and
country, and, on the other, between the individual countries. The author’s description leans
on I. Wallerstein’s macro model for the establishment of the world economy, including the
laws for the formation of centres and peripheries.
The growing towns created the basis for a permanently organised supply of food on a large
scale. This growing demand gradually led to Jutes specialising in the breeding of bullocks for
their traditional market towards the south and the west.
A bullock ready for export was five to six years old. A number of political struggles over
the bullock trade resulted in a system where the estates usually took care of the cattle during
the last six months before they were exported, while tenants were in charge of breeding and
rearing the animals during their early years of life. However, the rearing of cattle demanded
a special social organisation, which, among other things, could supervise the work of the
peasants, secure that the animals were properly treated while growing up, and make sure that
there was a sufficient number available. These production conditions encouraged a structure
where the rearing was subjected to the mechanisms of the market. The tenants were actuated
to rear young animals for sale on the (comparatively) free market, and this secured the
quantity and the quality of the animals with the price as a regulating factor.
The rearing of bullocks demanded a continuous adjustment of the herds as regards the sex,
the age, and the number of animals compared to the grazing situation during the summer and
the amount of fodder available for the winter. The estates, which emptied their bullock stalls
each spring by selling the animals off wholesale for export, had to re-establish new, large herds
within a short time. This adjustment of the herds of the tenants and the re-establishment of
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the herds of the estates resulted in a considerable local trade in cattle, which to a high degree
was left in the hands of Jutish tenants.
The structures which had created the special Jutish background and with this also the
special Jutish conditions of existence, also produced the special Jutish way of being. Compared
to the contemporary peasants of Sealand and Holstein, who mainly grew grain, the Jutish
tenant farmers had a greater freedom to enter into commitments. The large trade left its own
particular mark on the Jutes. Trading is an individual act, which means that one takes chances
and runs risks. The tradesman calculates beforehand, uses his knowledge of the market to his
own benefit, and controls his social behaviour. The successful tradesman became the respected
farmer in Jutland. The consequence was a diminishing economic solidarity in local society
and a large gap between the rich and the poor tenants. Taken as a whole, the Jutish common
people became more individualistic and enterprising than those of Sealand.
In the eyes of the civil service and the nobility at the Danish court, Jutland was in a remote
position, but in a European perspective, it was considerably closer than Eastern Denmark.
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LUMHOLT, JOHANNES: Min krogede livs
bane. Noget om min slægt og om mig
selv som jeg har fået det fortalt og som
jeg erindrer det. Herning 1987. 157 s. ill.
LØTH, MARTINE: Slægtsminder. Udg. af
Foreningen Danmarks Folkeminder. Kø
benhavn 1987. 73 s. ill. (Erindringsseri
en »Folk Fortæller«; 20).
MOGENSEN, HENRY: Ét er sikkert - alt for
andres. Erindringer. Fortalt til og redige
ret af Kirsten Folke Harrits & Ditte
Schamberg. Århus 1987. 164 s. ill.
NEDERGAARD, CHR.: Strejftog gennem li
vet. Hirtshals 1986. 95 s. ill.
PETERSEN, ERLING: En bondeslægt fra
Øster Flakkebjerg herred. HISTORISK
SAMFUND FOR SORØ AMT. ÅRBOG 74
(1987) 42-59. ill.
POULSEN, HENRY: Ane Sypige og Poul og det liv, der blev deres. SKIVEBOGEN
78 (1987) 5-32. ill. (Fortsat fra Skivebo
gen 77 (1986).
SACHSE, RUTH: Fra et gammelt skuffeda
rium. Århus 1987. 57 s. ill.
SCHULTZ, MARGRETE: Erindringer fra
Tønder 1904-1923. SØNDERJYSKE
ÅRBØGER 1987 123-160. ill.
SCHÜLEIN, AGNES: Fasangården - husket
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af en fasankylling. Udg. af Foreningen
Danmarks Folkeminder. København
1987. 37 s. ill. (Erindringsserien »Folk
Fortæller«; 19).
SVENDSEN, KRISTIAN: Min stund på jor
den. Tistrup, Kvasir 1987. 161 s. ill.
SØRENSEN, FRODE: Bønder i Borre 1870
-1914 - et tidsbillede fra Aal Sogn. FRA
RIBE AMT XXIV-1 (1987) 5-18. ill.
TILBAGEBLIK. Landboerindringer fra Vi
borg Amt. Red. af Erik Bach Andersen.
Udg. af Sammenslutningen af lokalhisto
riske arkiver i Viborg Amt. Roslev 1986.
101 s. ill.
WEISE, KNUD: Rundt om Mølleåen. Barn
domserindringer fra Stampen og Skods
borg. SØLLERØDBOGEN 1987 97-130.
ill.
WORSØE, HANS: »Hvad som plantes af
horeri, det skal ikke dybt rodfæstes ...«
[En fattigmandsskæbne fra 1600-tallet].
SIDEN SAXO 4, nr. 2 (1987) 13-17. ill.
Dagbøger og breve:
FARSTRUP, MADS PEDERSEN: Farstrup
og Axelsons dagbøger fra det 16., 17. og
18. århundrede. Udg. af Ignatius Becher.
Aalborg 1813. Fotografisk genoptryk.
Udg. af Historisk Samfund for Himmer
land og Kjær Herred. Løgstør 1987. 335 s.
HANSEN, CHRISTEN: Christen Hansens
dagbog - Elstrup 1766-1810. Red.
Claus Bjørn m. fl. Udg. af Landbohisto
risk Selskab og Historisk Samfund for
Als og Sundeved. København, Sønder
borg 1986. 112 s. ill. (Fra Als og Sunde
ved; 64).
Samfundsforhold:
BØRN I NYE FAMILIEMØNSTRE. Red. af
Per Schultz Jørgensen. København
1987. 171 s. ill.
CARLSLUND PETERSEN, GRETHE: Lands
bystyre og fællesskab i det 18. århun
drede - belyst gennem vider og vedtæg
ter. FRA RIBE AMT XXIV-1 (1987) 84111. ill.
DANSK FOLKEMUSEUM. Ret og straf i
Danmark. Dansk Folkemuseums samling
af retsantikviteter. Af Holger Rasmus
sen. Udg. af Nationalmuseet. København
1986. 94 s. ill. (Side 47-91: Katalog).
DA VI VAR BØRN. Børnenes billedhistorie.

Udg. af Lars Møller. København 1987. 2
bind, alle ill.
DET ARBEJDENDE FOLKS KULTURHI
STORIE. Historikergruppen Fempas. Af
Tommy P. Christensen m. fl. Udg. af SID.
København 1987-. Bind I-. ill.
Bind 1: 1987. 308 s. ill.
HANDELSMADAMMER FRA 1700-TALLET.
Af Inger Hartby m. fl. SIDEN SAXO 4, nr.
3 (1987) 29-36. ill.
HEKS, HORE, ÆRBAR KONE. Kvindeliv på
landet i 1800-tallet. Af Tereza Burmei
ster m. fl. København 1987. 162 s. ill.
HJALAGER, ANNE METTE: Livsformer på
Lolland. Et forprojekt om dagligliv, ar
bejdsløshedsstrategier og erhvervsfrem
me. København, Planstyrelsen, Miljømi
nisteriet 1987. 62 s.
HVIDBERG, ENA og Annette Vasström:
Livsrum og livsformer i storbyen. En skit
sering af en etnologisk byforskning.
ARV OG EJE 1986-87 5-50. ill. Sum
mary.
LIEBERKIND, ANNA LISE STRUVE: Bøsse
værtshuset - en scene eller et fristed?
Et etnologisk syn på de københavnske
bøsseværtshuse. NORD NYTT 28
(1987) 57-61.
LINDGREN, MALIN: Dagligdag i Danmark
1945-1985. København 1986- Bind 1-.
ill.
Bind 3: Vokseværk 1955-1960. 1987.
187 s.
Bind 4: Lunt i svinget 1960-1965. 1987.
189 s.
MØRKEGAARD, OLE: Åbenråegnens sø
mandskoner - rapport fra et forsknings
projekt. NORDSLESVIGSKE MUSEER
14 (1987) 31-47. ill.
NØRGAARD, ERIK: Da bedstemor gik i
vandet. Træk af badelivets historie. Kø
benhavn 1987. 117 s. ill.
RAHBEK CHRISTENSEN, LONE: Hver vore
veje. Livsformer, familietyper og kvinde
liv. Udg. af Etnologisk forum. Odense
1987. 173 s. ill.
SOLVANG, GUNNAR: Worker-peasants i
europæisk perspektiv - En komparativ
oversigt. TIDSSKRIFT FOR LANDØKO
NOMI 174, nr. 1 (1987) 61-76.
STENDERUP FORSAMLINGSHUS 19121987. Udg. af Lokalhistorisk Arkiv for
Holsted Kommune. Holsted 1987. 64 s.
ill.

III. BYGNINGER
DRAGSBO, PETER: Klatterup og omegn om et arbejderkvarter i Esbjerg. MARK
OG MONTRE 1986-87 89-108. ill.
ENGQVIST, HANS HENRIK: Nederdammen
31 i Ribe. Excurs I. Ranker. MARK OG
MONTRE 1986-87 169-178. ill.
ENGQVIST, HANS HENRIK: Nederdammen
31 i Ribe. Excurs II. Stokværksfrem
spring og gavlkonstruktioner. MARK OG
MONTRE 1986-87 179-188. ill.
GRØNNEGADE 12 I RIBE. Et gavlhus fra
1500-årene og dets historie. Af Steffen
M. Søndergaard m. fl. Udg. af Frednings
styrelsen og Den antikvariske Samling i
Ribe. København, Ribe 1986. 73 s. ill.
HUSE I HELSINGØR. Spredte træk af en
bygningskultur mellem 1850 og 1950.
Udg. af Selskabet til Bevarelse af Gamle
Bygninger i Helsingør. Helsingør 1983Bind 1-.
Bind 3/4: Brygger Carl Wiibroes villa.
1986. 80 s. ill.
HUSE I STUBBEKØBING. Red. af Alan
Tønnesen m. fl. Udg. af Miljøministeriet,
Fredningsstyrelsen og Stubbekøbing
kommune. København, Stubbekøbing
1986. 259 s. ill.
HVIDBERG, ENA og Hannelene Toft Jen
sen: Det anonyme hus. Enfamiliehuset i
forstæderne i mellemkrigstiden. ARV OG
EJE 1986-87 51-76. ill.
HØGH, LEIF: Mariagerhuses røgt og pleje.
Fonden til Bevarelse af gamle Bygninger
i Mariager. Mariager 1986. 40 s. ill.
JENSEN, NIELS ERIK: Randers bindings
værk. Østjysk byggetradition ca. 15301800. Udg. af Randers Amts Historiske
Samfund. Randers 1987.104 s. ill. (Ran
ders Amts Historiske Samfunds Skrift
serie; no. 1).
JEPPESEN JENSEN, J.: Nogle bidrag til
Klokkestøbergades og klokkestøberiets
historie i Aalborg. FRA HIMMERLAND
OG KJÆR HERRED 76 (1987) 5-40. ill.
KIRK, FRODE: Huset fra Dyndved. Fri
landsmuseets første bygning fra Als.
NATIONALMUSEETS ARBEJDSMARK
209-222. ill. English summary.
KLAUSEN, JAN: Fæste-lejehusbyggeri un
der Vedbygård fra ca. 1800 til 1871.
Med særlig henblik på flerfamiliehuse
opført i perioden 1854-1871. Køben
havn 1985. 127 s. ill.

105

KROG, HANS: En opmåling af landmålergården 1914. VESTFYNSK HJEM
STAVN 57 (1987) 4-9. ill.
MADSEN, PER KRISTIAN: Et middelalder
hus på Nederdammen i Ribe. MARK OG
MONTRE 1986-87 126-153. ill.
PEDERSEN, HANNE-METTE: Husene i
Søndergade. Udg. af Kolding Stadsarkiv.
Kolding 1987. 147 s. ill.
PEDERSEN, HANNE-METTE: Husene i
Østergade. Udg. af Kolding Stadsarkiv.
Kolding 1987. 87 s. ill.
SØNDERGAARD, STEFFEN M.: Træk af
Bramminge Hovedgaards bygningshi
storie. MARK OG MONTRE 1986-87
42-52. ill.

IV. INVENTAR (REDSKABER, INDBO,
HUSGERÅD)
BENZON, GORM: Gamle danske trapper.
København 1987. 192 s. ill. (Kreditfor
eningen Danmarks skriftserie om byg
ningskultur).
COOK-CLAUSEN, SØREN: Fra haveklok
ker til solfangere. FRA KVANGÅRD TIL
HUMLEKULE. MEDDELELSER FRA HA
VEBRUGSHISTORISK SELSKAB 17
(1987) 21-32. ill.
FABER, OLE: Nyt Varde sølv. MARK OG
MONTRE 1986-87 53-57. ill.
HALD, CARSTEN TEILMAN: Norske drikke
glas - fra rokokkotidens Endrupholm.
ARV OG EJE 1986-87 145-156. ill.
Summary.
SKOV, SIGVARD: Hollandsk fayence i
Ribe. ARV OG EJE 1986-87 157-162.
ill. Summary.

VI. MATERIEL FOLKEKULTUR
Landbrug, skovbrug, havebrug, gartneri,
fiskeri og jagt:
ANDERSEN, HOLGER: Det bornholmske fi
skeri i opgang og nedgang. BORN
HOLMSKE SAMLINGER III. rk. 1. bd.
(1987) 43-70. ill.
ANDERSEN, LISE: Randers uldmarker. HI
STORISK ÅRBOG FRA RANDERS AMT
81 (1987) 95-108. ill.
DIEDRICHSEN, P.: En alsisk gartner i kon
gens tjeneste. Christian Frands Schmidt
fra Notmark. SØNDERJYSK MÅNEDS
SKRIFT 1987, nr. 1 1-7. ill.
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FRANDSEN, SØREN: Fiskerisamfundene
ved Sjællands Nordkyst. BYGD 18, nr. 1
(1987) 2-31. ill.
GRISHAUGE, PETER: En gård og dens be
boere gennem 400 år. HISTORISK ÅR
BOG FOR THY, MORS OG V. HAN HER
RED 1987 59-74. ill.
HJORTH RASMUSSEN, ALAN: Vi er alle
mennesker. Skildringer af Fiskerkom
pagniets baggrund og virke i Vorupør
1887-1987. Thisted 1987. 96 s. ill.
HOLM JENSEN, P.: Lisbjerg mejeri. ØST
JYSK HJEMSTAVN 52 (1987) 72-87. ill.
HOLSTING, JOHS.: Vistoft Sogns Plant
nings Selskab 1887-1987. Udg. af Vis
toft Sogns Plantningsselskab. Vistoft
1987. 39 s. ill.
KJELDSEN, NILS HYBERST: Om bier og
biavl i fortiden. ÅRSSKRIFT. UDGIVET
AF HISTORISK FORENING FOR VÆR
LØSE KOMMUNE 39 (1987) 24-32. ill.
KNUDSEN, ANN VIBEKE: Bornholmske an
delsmejerier 1886-1986. Mejeribrugets
udvikling på Bornholm. Udg. af Born
holms Museum. Rønne 1986. 56 s. ill.
KORSGAARD, PETER: Andelsmejerier i
Holbæk Amt - en billedserie ved Peter
Korsgaard. FRA HOLBÆK AMT 1987 71
-84. ill.
MIKKELSEN, BIRGER: Fiskerne - fra Kron
borg hage til Sletten. Helsingør 1986.
216 s. ill.
MORTENSEN, BERNHARD: Fæstebønder
og husmænd i Spragelse. HISTORISK
SAMFUND FOR PRÆSTØ AMT 1987 31
-64. ill.
MOUSTGAARD, POUL H.: At vove for at
vinde. Dansk fiskeri skildret af A. J.
Smidth 1859-63. Grenaa 1987. 247 s.
ill.
PORTRÆTTER AF DANSK FISKERI. Dansk
Fiskeriforening 1887-1987. Red. af
Henning Hecht og Torben A. Vestergaard. Interviews ved Poul H. Moustgaard m. fl. Udg. af Dansk Fiskerifor
ening. København 1987. 166 s. ill.
RÆHTINGE, ANNE WOLDEN: Fiskeri er
saltet i vor Kultur. SJÆKLEN 17 3-29.
ill.
SINNET, KRISTIAN FRANZEN: »Sådan var
det jo«. Fiskerliv i Kerteminde i første
halvdel af vort århundrede. Udg. af Ker
teminde Museum. Kerteminde 1987. 94
s. ill.

SIVERTSEN, CLAES: Ribeegnens andels
mejerier og 1930-ernes økonomiske kri
se. MARK OG MONTRE 1986-87 7588. ill.
STOKLUND, BJARNE: Menneskeskabt
hede. SKALK 1987, nr. 2 18-27. ill.
STØTT, INGER: ... og så tog vi til England.
Skagboernes Englandsfiskeri 1921—
1939. Skagen 1987. 48 s. ill. (Skagenstudier; 1).
VESTERGAARD, TORBEN: Danske fisker
fartøjer gennem 100 år. Modeller fra
Dansk Fiskerimuseum & Djurslands Mu
seum. Grenaa 1986. 60 s. ill. (Dansk Fi
skerimuseums skrifter; 2).
VOLLERTSEN, NILS: Striden om Sli-silden:
en økonomisk strid om sildefiskeriet på
Slien 1805-1935. SØNDERJYSKE ÅR
BØGER 1987 67-88. ill.
WESSEL HANSEN, HEINO: Udskiftningen
i Udbyover. Forudsætninger og konse
kvenser. HISTORISK ÅRBOG FRA RAN
DERS AMT 81 (1987) 42-62. ill.

Håndværk og industri:
DANSTRUP, ELLEN B.: Den militære Klæ
defabrik i Usserød og livet i det lille sam
fund 1791-1981. Udg. af Museumsfor
eningen for Hørsholm og Omegn. Hørs
holm 1987. 60 s. ill.
FEDERSPIEL, SØREN: Københavns Tømrerlaug og industrialiseringen. HISTORI
SKE MEDDELELSER OM KØBENHAVN
1987 25-63. ill.
FINK, JØRGEN: Håndværksmestrene i sta
tionsbyen. En undersøgelse af hånd
værksmestrene i 8 stationsbyer i 1921
og af kilderne til deres historie. NYT FRA
STATIONSBYEN 11 (1987) 22-54. ill.
GJEDSTED, HANS: Støvring Vandmølle.
FRA HIMMERLAND OG KJÆR HERRED
76 (1987) 41-83. ill.
JENSEN, H. P.: Vojens Tovværk i fortid og
nutid. Vojens 1986. 109 s. ill.
JACOBSEN, HANS HENRIK: Kræmmerlaug
og købmandslaug i Odense indtil 1862.
FYNSKE ÅRBØGER 1987 33-61. ill.
KALKO, PETER: Holtegaards Fabrikker
1886-1986. Et bryggeris historie gen
nem 100 år. SØLLERØDBOGEN 1987
55-96. ill.
KROG, HANS: Registrering af vestfynske
vejrmøller. VESTFYNSK HJEMSTAVN
57 (1987) 22-34. ill.

LINDHARD, ANNELISE og Hans Krog:
Vestfynske vejrmøller. VESTFYNSK
HJEMSTAVN 57 (1987) 17-21. ill.
RAVN, THOMAS BLOCH: En solid og god
håndværkerstand. Omkring skomager
Hammershøjs beretning om håndværk
og købstadsliv i Viborg i forrige århun
drede. FRA VIBORG AMT 1987 7-58. ill.
SCHULTZ HANSEN, HANS: Det industriel
le miljø i Sønderborg 1875-1914. SØN
DERJYSKE ÅRBØGER 1987 35-66. ill.
SELMER, JØRGEN: Landsbysmedjen i
Kærbæk. MARK OG MONTRE 1986-87
109-125. ill.

Søfart, samfærdsel og handel:
BURCHARTH, NIELS: En købmandsspire.
Horsens 1987. 31 s. ill.
DOMINO, AAGE: Jernbanen Århus-Randers i 125 år. ØSTJYSK HJEMSTAVN
52 (1987) 37-50. ill.
HAHN-PEDERSEN, MORTEN: Provinsen til
søs. SIDEN SAXO 4, nr. 2 (1987) 4-12.
ill.
MADSEN, JENS: Krejler af Guds nåde.
Hvidbjerg, Nordensgaard 1986. 79 s. ill.
MORTENSØN, OLE: Sejlskibssøfolk - fra
Det sydfynske Øhav. Udg. af Langelands
Museum. Rudkøbing 1987. 606 s. ill.
PEDERSEN, EJNER GODTFRED: Hærvej
og Hedevej i Hardsyssel. Træk af de
vestjyske landevejes historie og topo
grafi. Udg. af Historisk Samfund for
Ringkøbing Amt. Holstebro 1986. 174 s.
ill. (Hardsyssel-håndbog; 2).
PEDERSEN, ERIK: Bornholmske strandin
ger. Strandinger ved Bornholms og Christiansøs kyster 1830-1986. Rønne
1987-. Bind 1-.
Bind 1: 1830-1919. 1987. 223 s.
SØENS FOLK. Beretninger fra århundred
skiftet. Udg. af Ole Højrup, Nationalmu
seet. København 1985- Bind 1-. ill.
Bind 4: Fyrbøder og maskinmester.
1986. 253 s.
Bind 5: Skibskok og messedreng. 1987.
229 s.
Bind 6: Sejlskibskaptajn. 1987. 275 s.
TØNSBERG, JEPPE: Handel i Kongens
Lyngby gennem 100 år 1887-1987. Udg.
af Historisk-topografisk Selskab for
Lyngby-Taarbæk Kommune. Lyngby
1987. 176 s. ill. (= Lyngbybogen 1987).
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AAGESEN, AAGE: Esbjergs trafikale bag
grund ved midten af 1800-tallet. BYGD
18, nr. 2 3-7 + 10-11 +14-15. ill.
Forlystelser:
LORENZEN, JØRGEN: Rundt om cirkus.
Analyse, debat, status ca. 1970-1987.
Udg. af Dansk Historisk Håndbogsforlag.
Lyngby 1987. 155 s. ill.

Andre erhverv:
NIELSEN, LARS CHR.: Skytte-Lars. En
krybskyttes erindringer 1874-1930.
Udg. af Jesper Laursen i samarbejde
med Jagt- og Skovbrugsmuseet og
Næstved Museum. Ebeltoft, Hørsholm
1987. 216 s. ill.

Folkedragt, tekstil:
ANDERSEN, ELLEN: Moden 1790-1840.
Udg. af Nationalmuseet. København
1986. 249 s. ill. (Danske dragter). Eng
lish summary.
BURGHARDT, JØRGEN: Arbejdstøj. Ud
forskning af en dragtforms udvikling og
funktion. NORD NYTT 31 (1987) 40-50.
ill.
GØGSIG ANDERSEN, KIRSTEN: Tekstil
farvningens overgang fra håndværk til
industri. ARV OG EJE 1986-87 115144. ill.
KRAGELUND, MINNA: Opdragende hånd
arbejde. Analyse af samlingen af skole
håndarbejder på Kalundborg og Omegns
Museum. ARV OG EJE 1986-87 77114. ill. Summary.
LORENZEN, ERNA: Hvem sagde national
dragt? Højbjerg 1987. 101 s. ill.
PEDERSEN, INGE LISE: Strikningens
sproghistorie. - En historisk og dialekt
geografisk undersøgelse af strikning og
strikketerminologi i Danmark. Under
medvirken af Lise Warburg. DANSKE
FOLKEMÅL 29 (1987) 99-158. ill.
TORNEHAVE, BODIL: Danske frihåndskniplinger. København 1987. 120 s. ill.
Folkekunst:
BERGILD, MERETE og Jens Jensen: »Ny
kirkemesteren« - Jens Mortensen og
hans træskærerarbejder i jyske kirker
omkring midten af 1600-tallet. FRA RIBE
AMT XXIV-1 (1987) 31-48. ill.
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BERGILD, MERETE og Jens Jensen: Ras
mus Christensen - en århusiansk billed
hugger fra sidste halvdel af 1600-tallet
og hans arbejder i østjyske kirker. ØST
JYSK HJEMSTAVN 52 (1987) 9-21. ill.
BERGILD, MERETE og Jens Jensen: Rosenholm-skabet og dets mestre Mikkel
van Groningen og Laurids Andersen Ri
ber. HISTORISK AARBOG FRA RAN
DERS AMT 81 (1987) 25-41. ill
DANSKE KALKMALERIER. Red. af Ulla
Haastrup og Robert Egevang. Udg. af
Nationalmuseet. København 1985- Fra
1987 udg. af Nationalmuseet og Chr. Ej
lers forlag, ill.
Gotik 1375-1475. 1985. 208 s.
Romansk tid 1080-1175. 1986. 207 s.
Senromansk tid 1175-1275.1987. 216 s.
HOLST, BENTE: P. Ipsens Enkes Kgl. Hof
Terracottaf abrik. En verdensberømt
kunstindustriel virksomhed på Utterslev
Mark. HISTORISKE MEDDELELSER OM
KØBENHAVN 1987 64-86. ill.
HAASTRUP, ULLA: Træer i danske kalk
malerier. TURISTÅRBOGEN 1987 3643. ill.
KOLUDA, MARIANNE: Graffiti - hærværk
eller modkultur. København 1987. 47 s.
ill.
MATHIESEN, ESKE K.: Graffiti, nye og
gamle. En orientering. FOLK OG KUL
TUR 1987 39-59. ill. Summary.
SCHOUBYE, SIGURD: Guldsmede-Kapricer. Noter til forholdet tøndebinder/bødker og guldsmed. ARV OG EJE 1986-87
163-180. ill. Summary.

VII. MINORITETER
BITSCH-LARSEN, STINE og Jørgen Niel
sen: De sydtyske kolonisters bosættelse
på den jyske hede. FOLK OG FORSK
NING 11, nr. 4 (1987) 6-14.
FREMMEDE I DANMARK. Red. af Bent
Blüdnikow. Odense 1987. 260 s. (Oden
se University studies in history and so
cial sciences; vol. 104). [Heri bl. a. afsnit
om illegale jøder, hedekolonister i 1700tallet, negre i Danmark indtil 1848, sven
ske arbejdere, polske arbejdere].
GØRUP LAURSEN, PETER: »Polak, polak,
pak-pak-pak!« Polske sæsonarbejdere i
Hads herred før første verdenskrig.

ØSTJYSK HJEMSTAVN 52 (1987) 8896. ill.
RAVN, THOMAS BLOCH: Herrnhuterne i
Christiansfeld. SIDEN SAXO 4, nr. 4
(1987) 30-37. ill.
SKØDEBJERG KRISTENSEN, ERIK: Pol
ske arbejdere på Børglum Kloster i pe
rioden 1900-1914. VENDSYSSEL ÅR
BOG 1987 29-40. ill.

IX. SKIK OG BRUG, FESTER OG
HØJTIDER, LEG OG SPIL
Skik og brug:
FAYE, JAN: Støbejernsgravkors - et meto
dologisk lærestykke. FORTID OG NUTID
XXXIV hf. 3 (1987) 225-238.
NIELSEN, SVEND: To fissemænd fra Sydog Sønderjylland. SØNDERJYSK MÅ
NEDSSKRIFT 1987, nr. 9 246-251. ill.
Fester og højtider:
ADRIANSEN, INGE: Glædelig påske - på
skekort, æg, lam, hare og kyllinger.
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 1987,
nr. 4 121-123. ill.
ADRIANSEN, INGE: »Til pinse, når skoven
er rigtig grøn«. SØNDERJYSK MÅNEDS
SKRIFT 1987, nr. 5 140-141. ill.
HENNINGSEN, HENNING: Sømandens
våde grav. Begravelse til søs - søman
dens tanker om liv og død, paradis og
helvede. HANDELS- OG SØFARTSMU
SEET PÅ KRONBORG. ÅRBOG 46
(1987) 103-167. ill. Summary.
IVERSEN, PETER KR.: Bryllupsskydning i
Vestervig. Et vådeskud i 1736. SØN
DERJYSK MÅNEDSSKRIFT 1987, nr. 5
129-134. ill.
KJÆR, GITTE: Sankt Hans. Glædens fest.
Udg. i forbindelse med 100 års jubilæet
for Kredsen af St. Hansdag 1887. Birke
rød 1987. 92 s. ill.

Leg og spil:
MORTENSEN, NIELS: »En sund sjæl i et
sundt legeme«. Idræt på landet 18611914. SKIVEBOGEN 78 (1987) 84-115.
ill.
XIII. FOLKETRO
ASKHOLM, IB: Gamle danske vejrvarsler.
København 1987. 79 s. ill.

GUNNARSEN, RUTH: Vore gamle kalen
derdage. Tro, overtro, varsler. Køben
havn 1986. 95 s. ill.
NORDISK BONDERELIGION. Tolkning og
dokumentation. Udg. af Bjarne Troelsen.
Herning 1987. 134 s. ill.
TØRNSØ, KIM: Djævletro og folkemagi.
Trolddomsforfølgelse i 1500- og 1600tallets Vestjylland. Århus 1986.165 s. ill.
TØRNSØ, KIM: Vestjysk folkemagi i 151600-tallet. FRA RIBE AMT XXIV-1
(1987) 19-30. ill.

XIV. KLOGE FOLK, FOLKEMEDICIN,
FOLKELIG VIDENSKAB
CHRISTIANSEN, POUL VERNER: En kvak
salver og hans patienter. FRA HIMMER
LAND OG KJÆR HERRED 76 (1987)
149-158.

XV. FOLKEDIGTNING
GAD, TUE: En Tragoedisk Historie. MAGA
SIN 2, nr. 3 (1987) 17-31. ill.
HOLBEK, BENGT: Mundtlig fortælling. Side
1-2 i Litterære genrer 5. Udgivet af Dan
marks Radio. København 1987. 32 s. ill.
JENSEN, CHARLOTTE S. H.: Skæmtehistorier. Side 13-17 i Litterære genrer 5.
Udgivet af Danmarks Radio. København
1987. 32. s. ill.
Viser og folkesang:
ADRIANSEN, INGE: Mor Danmark. Valky
rie, Skjoldmø og fædrelandssymbol.
FOLK OG KULTUR 1987 105-163. ill.
Deutsche Zusammenfassung.
HALSKOV HANSEN, LENE: Balladen er en
urgammel og tidløs idé. UNIFOL. ÅRS
BERETNING 1986 (1987) 57-70. noder.
HANSEN, FINN CLEMENT: Nogle lejlig
hedssange fra Stukkens København.
FOLK OG KULTUR 1987 60-88. ill.
HEMMERSAM, FLEMMING: Symboler og
sociale holdninger i 1. maj sange 18901924 - et stykke arbejderfolklore. UNI
FOL. ÅRSBERETNING 1986 (1987) 106
-124. English summary.
HØGEL, STEN: Fællessang på flere måder.
MODSPIL 35 (1987) 7-11. ill.
JENSEN, JESPER: Lejlighedssangen som
folkelig genre. MODSPIL 35 (1987) 5-6.
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JENSEN, JESPER: Skriv en sang. Køben
havn 1987. 144 s. ill.
KAAS NIELSEN, ERIK: Den traditionelle
børnesangs uberegnelige liv. Om skole
børns sangtraditioner. MODSPIL 35
(1987) 21-26. ill.
PIØ, IØRN: Go’e historier på vers. Gamle
folkeviser på en ny måde. Udg. af Dansk
Historielærerforening. Dragør 1987. 64
s. ill.
PIØ, IØRN: Om at genfortælle folkeviser på
vers. Side 122-136 i Djævleriernes op
tog [Festskrift til Torben Brostrøm]. Red.
af Jørn Lund og Niels Birger Wamberg.
København 1987. 226 s. ill.
SANGE & SANGLEGE GENNEM 100 ÅR.
Frøbelseminariet 1885-1985. Udg. i an
ledning af Frøbelseminariets 100 års ju
bilæum. Frederiksberg 1985. 71 s. ill.
VISER FRA DIN OLDEFARS TID. Skillings
viser, avisviser og ugebladsviser. Ud
valgt og kommenteret af lørn Piø. 2. udg.
Vedbæk 1987. 196 s. ill. noder.

Eventyr:
BROSTRØM, TORBEN: Folkeeventyrets
moderne genbrug eller Hvad forfatteren
gør -. København 1987. 220 s.
FOLKEEVENTYR. Fascination og pædago
gik. Red. af Peter Lykke-Olesen og Ole
Pedersen. Ny udg. Århus 1987. 319 s. ill.
HOLBEK, BENGT: Interpretation of fairy
tales. Danish folklore in an European
perspective. Helsinki 1987. 660 s. ill. (FF
communications; 239).
SØRENSEN, VILLY: Eventyrlighed og nor
malitet. Side 137-150 i Djævleriernes
optog. [Festskrift til Torben Brostrøm],
Red. af Jørn Lund og Niels Birger Wam
berg. København 1987. 226 s. ill.
Sagn:
HOLBEK, BENGT: Sagn. Side 3-7 i Litte
rære genrer 5. Udgivet af Danmarks Ra
dio. København 1987. 32 s. ill.
JOHANSEN, THOMAS: De tre jomfruer. En
studie i et østjysk sagn. FOLK OG KUL
TUR 1987 89-104. Summary.
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PEDERSEN, OLE: Nordiske guder og sagn
helte. Fortællinger. Udg. af Dansklærer
foreningen. København 1986. 160 s. ill.
UHRSKOV, ANDERS: Folkesagn fra Horns
Herred. Udg. af Historisk Forening i Jæ
gerspris Kommune. Jægerspris 1986.
40 s. ill. (Optryk af del af hans: Nord
sjællands folkeliv. Bind 2. 1922).
De små genrer:
BJERREGAARD, IB: De bedste Skoda &
Lada historier. Tegninger af Ib Bjerregaard. Teksterne udgivet af Ib Ladamann. København 1987. 64 s. ill.
BJERREGAARD, IB: De sidste Skoda &
Lada historier. Tegninger af Ib Bjerregaard. Teksterne udg. af Ib Ladamann.
København 1987. 64 s. ill.
GÆKKEBREVE & GÆKKEVERS fra 4H's
forårskonkurrence. Red. Birthe Svend
sen. Viby J. 1986. 47 s. ill.
MOOS, INGELISE: Fabler. Side 23-25 i
Litterære genrer 5. Udgivet af Danmarks
Radio. København 1987. 32 s. ill.
OLSEN, TORBEN: Skolevitser. København
1987. 79 s. ill.

XVI. MUSIK OG DANS, SPILLEMÆND,
MUSIKINSTRUMENTER
HALSKOV HANSEN, LENE: De dansede så
linden måtte gro derved. NORD NYTT 30
(1987) 33-38.
KJÆR JENSEN, WILH.: Et spillemandsdy
nasti. FRA VIBORG AMT 1987 134-137.
KOUDAL, JENS HENRIK: Rasmus Storms
nodebog. En fynsk tjenestekarls danse
melodier o. 1760. Udgivet af Forlaget
Kragen. København 1987. 126 s. ill. no
der.
OTTOSEN, SVEN E.: Trippevalse. MEDDE
LELSER FRA DANSK DANSEHISTORISK
ARKIV 6 (1987) 19-22. noder.
RASMUSSEN, NIELS ERIK: Bornholmsk
spillemand og smed. Ejnar Mortensen
1906-1977. Rønne 1986. 57 s. ill. noder.
Hertil findes kassettebånd.

Anmeldelser

Jørgen Burchardt: Provinsindustri
Arbejdspladser på Fåborg-egnen de sidste
100 år, Faaborg kulturhist. Hus, Fåborg
1984. Pris kr. 119,-. ISBN 87-88421-02-3.
Forholdene på det akademiske arbejds
marked har skabt en ny gruppe af projekt
medarbejdere, som får en tidsbegrænset
ansættelse på museum eller arkiv til løs
ning af en konkret opgave. Meget godt ar
bejde er udført under de utaknemmelige
vilkår. Jørgen Burchardt har udarbejdet
nærværende bog under en 6 måneders an
sættelse på Fåborgs kulturhistoriske Mu
seum.
Den vidtfavnende titel Provinsindustri
skyldes, at forfatteren vil fremstille Få
borgs industrialisering som eksempel på
en udvikling, der har fundet sted i alle køb
stæder. Synspunktet er i og for sig rigtigt,
selv om der ikke gøres meget ud af at pla
cere byen i forhold til andre købstæder el
ler argumentere for dens repræsentativitet.
Fåborg er vokset i omtrent samme tempo
som de fleste andre byer af tilsvarende
størrelse siden midten af forrige årh. og fik
i årene op til 1. Verdenskrig et sortiment af
industrivirksomheder inden for næsten alle
brancher. Den første industri var mekani
seret håndværk, som forsynede det lokale
marked. Efterhånden kom virksomheder til,
som udnyttede stedets naturlige ressour
cer og afsatte varer til et større marked.
Det var især inden for nærings- og nydel
sesmiddelindustrien, nemlig konserves- og
frugtvinsfabrikker, som forarbejdede afgrø
derne fra de rige fynske frugthaver. Denne
branche var imidlertid også den første,
hvor fusioneringer fandt sted i nævnevær
digt omfang, og produktionen flyttede an
dre steder hen. Der er eksempler på denne
tendens også i andre brancher (konfek
tions- og fiskeindustrien). Den må tilskri
ves byens ugunstige beliggenhed i forhold
til transportvejene.

Men stadig nye virksomheder er dukket
op i tiden efter 2. Verdenskrig. De er dog i
højere grad baseret på virksomhedernes
evne til at finde en nicheproduktion af
avanceret teknologi.
Fremstillingen føres frem til nutiden og
endda et stykke ind i fremtiden, idet den
slutter med en skitse af samfundet 2084,
sådan som forfatteren ønsker sig det.
Bogens emne er Fåborg-egnens industri.
Den er bygget traditionelt op med et ho
vedafsnit, der fylder 2/3 af bogen, hvor i alt
71 virksomheder bliver gennemgået. Til
indledning og afslutning er oversigtskapit
ler om organisationsdannelse m.m. samt
en kort orientering om bevaring af industri
historiske kilder på museer og arkiver.
Ved vurderingen af bogen er det umuligt
at se bort fra ophavssituationen. Når så
omfattende et emne skal undersøges og
formidles på et halvt år, må der økonomi
seres med kræfterne. Forfatteren har her
præsteret en kraftpræstation ved på den
tilmålte tid at indsamle og strukturere det
store stof. Men mange spørgsmål er ube
svaret og mange muligheder i stoffet uud
nyttede.
Når det er lykkedes at skaffe midler til
udgivelse af en præsentabel publikation
som denne er det ærgerligt, at forfatteren
ikke får tid til en mere dybtgående gen
nemarbejdning af materialet. Det fleste an
ker over bogen ville givetvis være elimine
ret, hvis der havde været lidt bedre tid til
arbejdet. Det gælder den sproglige form,
der til tider er meget knudret. Men i endnu
højere grad kan man ønske en dybere be
arbejdning i indledning og slutning af de
oplysninger, der gives om firmaerne.
De fleste relevante forhold bliver omtalt,
men man har under læsningen en usikker
fornemmelse af, at oplysningerne gives for
fuldstændighedens skyld, og ikke fordi de
skal bruges til noget eller hører hjemme i
en sammenhæng. Dette er særlig udpræ-

111

get i kapitlet med overskriften 'Hvorfor ud
vikling’. Det handler om foreninger - fag
foreninger, industriforeningen, handelsfor
eningen - og uddannelse. Overskriften har
intet spørgsmålstegn, og det er måske der
for ubilligt at vente et svar. Et tilløb hertil
gives dog i det næste afsnit om udviklings
teorier, hvor det hævdes, at det ikke mere
er muligt for den fremsynede at arbejde sig
op fra bunden, og at nutidens virksom
hedsstruktur ikke giver mulighed for grad
vis at nedtrappe virksomheder. Eksempler
ne viser imidlertid det modsatte. De virk
somheder, der nævnes som etableret som
store, er netop udsprunget af andre større
og kan lige så godt ses som nedtrappede
videreførelser af de rentable dele af en
produktion eller en anden udnyttelse af et
godt produktionsapparat.
Forfatteren ser udviklingen gå i retning
af en monopolkapitalisme til skade for be
skæftigelsen i lokalområdet. Det er en me
get vidtgående konklusion at drage på det
trods alt begrænsede materiale fra en en
kelt lille købstad. Der kan sagtens nævnes
eksempler på, at virksomheder er fusione
ret eller købt af større kolleger og nedlagt
eller beskåret, men det hører med i be
tragtningen, at virksomheder ikke er til salg
til enhver tid eller til hvem som helst. Der
er det som regel kun under kriser, hvor al
ternativet til salg er lukning.
Dette sidste kan Fåborg-egnen også
vise eksempler på. Det begrundes lidet til
fredsstillende med, at konkurrencen blev
for hård. Den årsagsforklaring er så gene
rel, at man ikke bliver spor klogere.
En anden alt for bred generalisering skal
anholdes, nemlig at 'teknologi begunstiger
stordrift og specialisering’. Denne påstand
bruges også som forklaring på, at mange
firmaer på egnen er opkøbt eller sluttet
sammen med andre. Der kan imidlertid
nævnes mange eksempler på teknologi,
som har begunstiget de små enheder, så
teknologiens virkninger er langtfra enty
dige.
Den grundholdning, at de økonomiske
forhold i hele landet, ja, hele verden, har
styret udviklingen på Sydfyn, har medført,
at enkeltpersoners indsats ikke omtales.
Der gøres dog en undtagelse for Mads
Rasmussen. Det havde dog været relevant
at omtale de andre virksomhedslederes
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baggrund også, især da afslutningen som
nævnt tager stilling til enkeltpersoners mu
ligheder i nutidens industri.
Der er gode intentioner i ’Provinsindu
stri’. Bogen vil både være en gennemgang
af en egns industrivirksomheder gennem
godt 100 år og en syntese, der ser de lo
kale firmaers skæbne som en funktion af
generelle forhold i samfundet. Det første
lykkes bedst. Der er meget stof om de en
kelte foretagender, men de sammenfatten
de afsnit mangler fordybelse og overblik.
Forfatteren har - formentlig pga. den
stramme tidsramme - holdt sig til trykt kil
demateriale og samtaler med nuværende
og tidligere medarbejdere. Under omstæn
dighederne er det en fornuftig disposition,
og han skal ikke bebrejdes, at meget mere
kunne være nået, hvis mulighederne havde
været til stede. Det er en nyttig og stof rig
bog, og man glæder sig ikke mindst over
den gode kvalitet i gengivelsen af det fyl
dige billedstof.
Jacob B. Jensen

Rasmus Storms nodebog. En fynsk
tjenestekarls dansemelodier o. 1760
Udgivet i faksimile med indledning og kom
mentar af Jens Henrik Koudal. Forlaget
Kragen, København 1987. 126 s. Pris
kr. 120,-. ISBN 87-980636-7-7.

Det er dansk spillemandsmusik og dans fra
1700-tallet, der er emne for denne udgivel
se fra Dansk Folkemindesamling. Der er
tale om en dokumentarisk udgivelse af en
håndskreven nodebog fra midten af 1700tallet. Den indeholder 71 melodier, hvoraf
langt størstedelen er menuetter og polsk
danse, men der er også enkelte marcher
og kontradanse. Det er melodier, der ikke
tidligere har været udgivet samlet og som
adskiller sig væsentligt fra den eksisteren
de 1800-tals spillemandsmusik.
Melodierne er nedskrevet med henved
15 forskellige håndskrifter, der dog har det
tilfælles, at de, stort set alle, er letlæselige,
og det er godt, at man har valgt at udnytte
dette til at udsende bogen i faksimile. Dels
fordi det er flot at se så mange forskellige
nodehåndskrifter, men også fordi man er
nødt til at give sig en lille smule mere tid til
at læse noderne og dermed til hver enkelt

melodi. Endelig er der i mange tilfælde tale
om en nodeprentning med kraftige node
hoveder og -bjælker og spinkle og »ubeto
nede« taktstreger, hvilket fremhæver melo
dikurverne og de rytmiske figurer. Alt i alt
vil dette i den sidste ende måske ikke
alene være en fryd for øjet, men også for
øret!
Og forhåbentlig vil melodierne blive spil
let, også selv om man ikke ved meget om,
hvad der er blevet danset til, så kan man
lytte til dem eller danse alligevel!
I 1983 gik fem danske spillemænd sam
men om en pladeudgivelse med flere melo
dier fra Rasmus Storms nodebog, arrange
ret for fire violiner og bas. Af denne grund
har udgiveren opgivet tanken om at lade
nogle af melodierne indspille og udsende
sammen med bogen. Det kunne man nu ro
ligt have gjort, måske netop fordi der alle
rede findes en indspilning. Heroverfor ville
det have været godt at kunne høre melodi
erne uarrangerede.
Nodebogen har tilhørt Rasmus Jørgen
sen Storm (1733-1806), hvis forældre var
fæstebønder ved godset Brahetrolleborg
på Sydfyn. Selv var Rasmus Storm i en stor
del af sit liv tjenestekarl i en købmands
gård i Fåborg. Hans musikalske løbebane
vides der intet om med sikkerhed. Her har
vi i dag kun nodebogen at holde os til.
Og det har vi så også rent bogstaveligt
med den udgivelse, der nu foreligger. Men
vi har mere end det, da udgivelsen i lige så
høj grad er af historisk værdi. I forsøget på
at analysere melodierne og indkredse og
placere nodebogen i samtiden kommer ud
giveren, Jens Henrik Koudal, i en 30 siders
»indledning« med et væld af danse- og mu
sikhistoriske oplysninger og kommentarer.
Der gives bud på, hvor melodierne og dan
sene stammer fra og i hvilke miljøer, de
mon har været kendt og brugt, og man hø
rer om de forskellige danseformer og deres
sammensætning. I et musikanalytisk afsnit
fremhæves melodiernes rytmiske og melo
diske karakteristika. Der er her gjort brug
af de gængse musikanalytiske termer, som
forudsættes bekendt. Men da udgiveren i
dette som i de øvrige afsnit gang på gang
lader de mange informationer munde ud i
sammenfattende betragtninger, tager de
taljerne aldrig overhånd, og som læser er
man ikke et øjeblik i tvivl om, hvor man er

»på vej hen«. Så kan man dykke ned i af
snittene i det omfang, man nu har behov for
og lyst til.
For at kunne placere Storms nodebog i
samtiden, har udgiveren foretaget et kolos
salt research-arbejde. Samtlige danske
1700-tals manuskripter med »et væsent
ligt indhold af dansemusik« (s. 23) er gen
nemgået, og ud over at få oplyst, i hvilke
Storms melodier er fundet, får man som
»sidegevinst« en oversigt over manuskrip
terne, samt hvilke typer af danse de hver
især indeholder. Men især munder afsnittet
ud i den interessante oplysning, at nok fin
des Rasmus Storms melodier i andre
1700-tals manuskripter, men at forskellen
er så stor, at der ikke kan være tale om
afskrift eller fælles forlæg, så enten har
Rasmus Storm fået melodierne fra ikkeskriftlige kilder, eller melodierne har været
så udbredte i samtiden, at der har cirku
leret en mængde indbyrdes varierende af
skrifter (s. 26). Endelig er der for hver me
lodis vedkommende opregnet samtlige
kendte melodiparalleller, hvilket også fører
frem til norske, svenske, tyske og finske
optegnelser og udgivelser fra slutningen af
1600-tallet til vore dage. Her kommer man
tæt på de enkelte melodier og får f.eks. at
vide, at en af dem, Murchy nr. 14, har været
udbredt i hele Nordeuropa i 1700-tallet og
har været brugt til såvel viser som salmer.
I Danmark bl.a. til en Brorsonsalme, som
endnu var kendt på denne melodi i 1908 på
Middelfartkanten (s. 116). Oversigten er af
stor, generel sang- og musikhistorisk vær
di og er samtidig en overordentlig nyttig kil
desamling.
Her er man dog (salmen undtaget!) kom
met lidt langt fra Fåborg og fra Rasmus
Storm, som man ellers ikke i resten af bo
gen mister helt af syne. Han er der bogen
igennem, skønt det aldrig lykkes at komme
tæt på selve personen. Dette sidste er dog
ikke med udgiverens gode vilje. I afsnittet
om bogens oprindelige ejer tages der livtag
med samtlige kilder, der kunne formodes at
indeholde oplysninger herom. Igen er der
nyttige kildehenvisninger, men kilderne er
yderst sparsomme, man bliver nøjsom, og
selv negative oplysninger får værdi, som
f.eks. at Rasmus Storm hverken var mili
tærmusiker eller stadsmusikant (s. 11).
Det skal forøvrigt nævnes, at udgiveren
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ikke, ud over skifteprotokoller, har haft ad
gang til godsarkivet på Brahetrolleborg, da
det endnu i 1986 var lukket for offentlighe
den. Man undrer sig og håber, at også den
ne vej bliver tilgængelig meget snart.
Der er mange ubesvarede spørgsmål
vedrørende spillemænd og dansesammen
hænge i 1700-tallet, som heller ikke denne
udgivelse, med det materiale der ligger til
grund herfor, kan komme med nye bud på,
men bogen giver et godt og solidt fodfæste
i perioden, og vil være god at have inden
for rækkevidde. Det påpeges, at den oprin
delige nodebog ikke var et samlermanu
skript, men derimod en »folkelig brugsbog«
(s. 13) med præg af slid, og man kan kun
ønske, at også den nye udgave må finde
stor anvendelse. Med den udformning, den
har fået, skulle det nok være muligt, fra
hvilken side man så end nærmer sig spille
mandsmusikken.
Birgit Lauritsen

Per Schultz Jørgensen (red.):
Børn i nye familiemønstre
Hans Reitzels forlag. København 1987.
171 s. Pris kr. 128,-. ISBN 87-412-3970-9.

Bidragene til denne antologi stammer fra et
nordisk forskerseminar, som blev afholdt i
maj 1986 med baggrund i forskningsråde
nes småbørnsinitiativ. Artiklerne belyser
primært danske børns hverdag og de æn
dringer, der er sket i familiestrukturen in
den for de seneste 10 år. Bidragene viser
overraskende, at ca. 85% af alle danske
børn vokser op med begge deres biologi
ske forældre.
Lars Denciks indledningsartikel giver et
fint signalement af barndommen i det mo
derne velfærdssamfund, og Rita Knudsens
artikel om familien i Danmark supplerer
med den nyeste statistik om børn og bør
nefamilier. Hun påpeger samtidig usikker
heden om det materiale, som findes om op
løste parforhold og børn i nye familiemøn
stre. De øvrige seks artikler handler om
børn fra brudte familier, og hvordan det se
nere gik dem. Artiklerne gør op med myter
ne om, at en skilsmisse kun er dårligt for
børn. En skilsmisse påvirker naturligvis al
tid børnene, men det er forældrenes hånd
tering af forældreskabet, som bliver afgø
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rende for, hvordan børnene oplever brud
det, og de konsekvenser det vil få for bør
nene senere i livet. Kari Moxnes beskriver
de ændringer, der følger i skilsmissens
spor. En flytning vil ofte medrøre brud i
kontakten med faderen på grund af lang og
besværlig transport. Artiklen bygger på en
interviewundersøgelse af nyskilte i Trond
heim og en opfølgende undersøgelse fire
år senere. Göran Lassbo har udarbejdet en
oversigt over de sidste 25 års forskning om
børns opdragelse og opvækst hos en ene
forsørger. Den omfatter primært ameri
kansk materiale, da den nordiske forskning
inden for dette område er yderst sporadisk
og fragmentarisk. Ikke overraskende viser
den globale forskning, at eneforsørgeren
er ringere økonomisk stillet end familier
med to voksne. Rikke Schwarts tager hul
på problematikken om sammenbragte børn
og forholdet til biologiske og sociale foræl
dre. Jørgen Graversen afslutter med en ar
tikel om de seneste års lovgivning om
børns retsstilling. En antologi bliver ofte en
pose blandede bolsjer, hvilket denne bog
også bærer præg af. Nogle af artiklerne er
gedigne og med yderst relevante problem
stillinger, og andre er desværre for tynde til
at kunne præsentere forskningsbaseret vi
den. En strammere redigering kunne have
hjulpet, men alt i alt får man en god sam
menstilling af de seneste års forskning in
den for feltet.
Charlotte Bøgh

Tereza Burmeister m.fl.:
Heks, hore, ærbar kone.
Kvindeliv på landet i 1800-tal I et
Chr. Erichsens Forlag, København 1987.
162 s. Kr. 225,-. ISBN 87-555-1074-4.
Bjarne Troelsen: Nordisk bondereligion
forlaget systime, Herning 1987. 134 s.
Kr. 95,-. ISBN 87-7351-467-5.

Kønnet som en bestemmende faktor for li
vets udformning i de danske landsbyer i
1800-tallet er hovedemnet for den første
bog. Den erklærede hensigt er »at afdæk
ke vores (zkvinders) rødder og hermed at
skabe en vej til selvforståelse«, og et af de
centrale temaer består i opgøret med my
ten om kvinden som »det svage køn«.

At kønnet betyder meget for menneskets
verdensanskuelse, såvel som det former
individets muligheder for udfoldelse, er der
efterhånden mange der har påvist. De for
andringer som kan iagttages i forbindelse
med bondesamfundets overgang fra det
traditionelle til det nye, borgerlige kvinde
ideal, hvilket her forbindes med landbrugs
reformernes indflydelse, anskueliggør
kønsopfattelsens historiske former.
Formidlingen af den ideologiske kønsop
fattelse gennem hele socialiseringspro
cessen, via individernes opvækst, rolletil
deling og -forventninger er her konkretise
ret i forhold til det sidste århundredes bon
deliv, hvilket viser kønsopfattelsens på
virkning af individernes hverdag og skæb
ne, på hverdagsplanet såvel som individhi
storisk.
Det borgerlige kvindesyns gennembrud
er tidligere blevet præsenteret og under
søgt i andre analyser. I denne bog er det
især forestillingen om kvindens fysiske
svaghed, som knyttes til de forandringer,
der har fundet sted i det sidste århundre
de. Bogen sandsynliggør at den traditionel
le arbejdsdeling i landsbyerne ikke har væ
ret bygget på skelnen mellem et fysisk
krævende (mandligt) og et mindre kræven
de (kvindeligt) arbejde. Den har bygget på
andre kriterier, som var kønsbestemte
(seksuelle) samt alders- og klassebestem
te. Forfatterne mener, at kvindearbejdet
har været mere krævende end mandearbejdet, fysisk såvel som intellektuelt.
Hvor de mandlige forskere beskriver den
traditionelle arbejdsdeling på landet som
»ligeværdig«, »suveræn« og »tilnærmel
sesvis ligestillet« (Lofgren, Højrup), åbner
disse forfattere for en feministisk polemik,
hvorved det bliver synligt i hvilken grad for
midlingen af kilderne er bestemt af forsker
nes personlige forudsætninger.
Nogle af de mest spændende afsnit be
handler den danske almues udførelse af de
traditionelle riter forbundne med agerdyrk
ningen, hvor forfatterne fokuserer på den
magiske traditions »seksuelle« aspekt.
Dette perspektiv fungerer glimrende i ana
lysen af de enkelte riter og litterære tek
ster, men i den bredere sammenhæng er
det misvisende.
Heksebegrebet, der er et af de centrale i
bogen, knyttes til en anden central forestil

ling, nemlig »horen«, hvilket sker via en fo
kusering på de to forestillingers rolle som
sociale skræmmebilleder af den faldne
kvinde, der holdes frem af »patriarkatet«
for at holde kvinderne på plads i systemet
(dvs. i ægteskabet).
Forfatternes konklusioner vedrørende
hekseforestillingen er baseret på en litte
rær analyse af sagn indsamlet af Tang Kri
stensen, men i præsentationen mangler
helt de (mange) praktiske sammenhænge
som heksen er knyttet til i folketroen, hvor
den satanisk-seksuelle dimension, som
forfatterne er så betaget af, ikke er til
stede.
Det demonstreres, at en litterær analyse
af den særlige type tekster som sagnene
er, kan bruges til at opfange temaer som
den undertrykte seksualitet, antydningerne
af incest, kønskonflikten afspejlet i de
sagn der fortælles med betydningsfulde
forskelle af henholdsvis mænd og kvinder
etc. Men en tolkning af symbolernes bre
dere betydning samt generaliseringer om
den folkelige bevidsthed og om folketroen
kræver bredere rammer.
Nogle af bogens konklusioner er misvi
sende, f.eks. er udtalelsen om »jordemødre
der blev brændt på bålet som hekse«
(s. 77) direkte forkert, og dette ikke kun i
forhold til . de danske eller skandinaviske
hekseforfølgelser, men i forhold til hele
Europa.
Anvendelsen af udsagn hentet hos en
litterær (kvinde)oprører (Helene Strange)
til beskrivelsen af almuekvindernes be
vidsthed er heller ikke holdbar.
»Seksualiteten«, som er bogens centra
le kriterium, er et moderne begreb, der er
langt mere begrænset end det magiske
frugtbarhedssyn, som bondetraditionen er
præget af. I deres iver for at anlægge en
kønspolitisk analyse på stoffet gør forfat
terne sig skyldige i en, desværre ofte i fe
ministiske analyser forekommende, brist,
som består i en fremhævelse af køns-fak
toren (»seksualiteten«) og -konflikten som
den centrale sociale konflikt, hvorved den
bredere sociale baggrund forsvinder. Der
ved bliver det komplicerede mønster i fol
ketroen, hvor modsætningerne fungerer in
den for samme struktur, tabt af syne.
På trods af indvendingerne er dette en
meget anbefalelsesværdig og spændende
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bog. Ikke mindst som et supplement til det
traditionelle undervisningsmateriale, hvor
de her diskuterede spørgsmål ligeledes er
tolket ud fra (andre) ideologiske forudsæt
ninger.
Bjarne Troelsens tese om »en hedensk fol
kereligion med sin egen forestillingsverden
og dertil hørende kult og mytologi, som har
holdt sig næsten intakt helt op imod vores
tid ... (side om side med landets officielle
religion, kristendommen)...« (s. 5), bliver
snarere afkræftet end sandsynliggjort i bo
gen. De pointer der findes i indledningen,
og som består i en formulering af den cen
trale rolle som frugtbarheden spiller i »bon
dereligionen«, udfoldes ikke i den videre
diskussion, da forfatteren insisterer på at
»den gennemorganiserede kollektive magi
(kulten) er meget mere interessant reli
gionsfænomenologisk« end den individuel
le magi er (s. 24).
Det problematiske ligger ikke i hensig
ten: at påvise bondetroens hedenske ele
menter, som er et kendt og bredt disku
teret fænomen, men i forsøget på at be
skrive disse elementer som en selvstæn
dig religion.
De tre afsnit i bogen: magi, kult og myte
består hovedsagelig af ukommenterede ci
tater fra samlinger af folkemindeoptegnel
ser samt fra arkæologiske og religionshi
storiske værker. Forfatteren formulerer sit
udgangspunkt som bestående i et »syns
felt (der er) koncentreret om de sider af
folkereligion, som har at gøre med bondens
tilværelse som bonde«, men da det eneste
han bruger sit stof til er at søge efter »den
oprindelige nordiske religion i dens mest
uforvanskede skikkelse« (s. 5), er han ikke
i stand til at beskrive bondetroen som en
levende tro, med egen dynamik og struktur.
Hele afsnittet om »kulten« handler om
årstidsfesterne. Det er forbløffende at en
religionssociolog lader det bestå af ukom
menterede citater fra folkemindeoptegnel
ser, med overleveringer hentet fra forskel
lige af landets egne og sat sammen til et
kronologisk forløb. Den manglende indsigt i
den kristne og den folkelige traditions gen
sidige påvirkning, som har eet af sine ud
tryk i årstidernes traditioner efter kristen
dommens indførelse, fører til en absurd be
skrivelse af festerne i 1800-tallets Dan
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mark som rene hedenske højtider. I en
analyse, hvis udgangspunkt er erklæret re
ligionsfænomenologisk, mangler derudover
en diskussion af den for bondetraditionen
centrale betydning som årstidernes fester
har, nemlig som markering af overgangsti
der, hvor de magiske kræfter bryder frem
og skal tæmmes.
Samme manglende blik for bondetradi
tionens egenart demonstreres i afsnittet
om bondereligionens »myter«, hvor folke
sagn anvendes side om side med nordisk
mytologi. Vælger man at betragte folke
sagn som bondereligionens myter, burde
det ikke undgå ens opmærksomhed at de
kristne symboler anvendes til at forklare de
hedenske symbolers oprindelse (se f.eks.
sagn nr. 42, s. 83); her demonstreres bon
detraditionens karakteristiske evne til at
transformere de fremmede symboler, så de
kan anvendes til traditionelle formål, samti
dig med at den er dybtgående påvirket af
kristendommen.
Den ambitiøst anlagte analyse, der
spænder over den danske bondereligions
historie fra bronzealderen til industriali
seringstiden, skæmmes derudover af
svagheder bestående i de (for) hurtige
konklusioner baseret på manglende viden.
F.eks. er det ikke sandt at kirkens overbæ
rende forhold til den traditionelle bonde
magi kan forklares med, »at det nu var Kri
sti, Guds Moders og Helgenernes navne,
som mobiliseredes mod de onde magter i
stedet for Odins, Thors og Freys« (s. 6).
Kirkelovgivningen lige så vel som forfølgel
sen af de troldkyndige under de euro
pæiske hekseprocesser viser, at anven
delse af kristne symboler til magiske for
mål ikke har været formildende omstæn
digheder i hverken lovgivernes eller dom
mernes øjne.
Bondetraditionens falliske ritualer i for
bindelse med pløjning behøver ikke føres
tilbage til bronzealderens ristninger eller til
fremmede agrare kulturer. Folketraditionens arbejdsdeling og de riter og tabuer,
der er knyttet dertil i 1800-tallets Danmark,
viser, at den grundlæggende fordelings
struktur stadigvæk har været biologisk og
kønsbestemt, hvilket helt har undgået for
fatterens opmærksomhed.
Bondetroen er en del af den kristne tra
dition: Bøndernes tro repræsenterer en re-

ligiøs praksis udviklet af folk, der betragter
sig selv som kristne. Der findes ingen nød
vendig modsætning mellem bøndernes reli
giøse iver og deres fastholdelse af de he
denske traditioner: De mest religiøse bon
desamfund i Europa, som det polske eller
de sydeuropæiske, er samtidig dem der
har de stærkeste traditioner for hedensk
magi. Det er et spørgsmål, om religionen
som social institution ikke burde betragtes
som noget andet end dens teologiske dok
trin. Holdt vi kristendommens sociale reali
tet ude fra vore overvejelser, ville der ikke
blive meget af den kristne historie tilbage.

Den betydning, som frugtbarhedsforestillingerne har i bondetraditionen, burde
hverken reduceres til det moderne seksua
litetsbegreb eller beskrives som elementer
af en selvstændig religion. En analyse af
bondetroens struktur er en opgave, der
endnu ikke er blevet løst.
Aldona Christina Schiffmann

Annikki Kaivola-Bregenhøj:
Drømme gennem tusinde år
Hernovs Forlag, København 1986. 294 s.
Kr. 298,-. ISBN 87-7215-2010-5.

I en tid hvor interessen for drømmetolknin
gen er stigende, hvor markedet er fyldt
med ivrigt debatterede tilbud om psykodynamiske drømmeterapier og »dig og dine
drømme« bøger, er Annikki Kaivolas velskrevne og overskuelige bog om drømme
tydningens historie et vigtigt og oplysende
bidrag.
I modsætning til andre indlæg, hvor
drømme vurderes som udsagn om menne
skets psyke, analyseres drømmetolknin
gen her som et kulturfænomen, kendt i alle
de af fortidens samfund, som har efterladt
skriftlige mindesmærker.
Bogen beskæftiger sig med et kæmpe
materiale, der spænder over en periode på
ca. 4000 år og over mange forskellige kul
turer. Fremstillingen af drømmeopfattelser i
de forskellige samfundstyper, på een gang
kompakt og oplysende, belyser de over
ordnede sammenhænge mellem vurderin
gen af drømmenes betydning og de kultu
relle og religiøse traditioner, som drømme
tolkningen er en del af.

Drømmene har allerede i de tidligste hi
storiske kilder en betydning som varsel. I
de fleste kildemæssigt velbelyste samfund
har drømmetolkningen haft støtte i en legi
timerende religiøs eller psykologisk teori.
Folketraditionen vedbliver ufortøvet med at
tyde drømme som forudsigelser af betyd
ningsfulde begivenheder (i Norden ofte
død og ulykke) i de forholdsvis korte perio
der, hvor eliterne ikke er optaget af en teoretiseren om drømme.
Drømmenes spådomsfunktion forklarer
sandsynligvis det fælles element i alle kul
turers drømmebøger: den alfabetiske op
stilling af drømmesymboler og deres tolk
ning, en form for drømmeudlægning som
har kunnet overleve i mere end 4000 år.
Forandringen i opfattelsen af drømmens
betydning fra en af Gud sendt meddelelse,
der skal tydes af præsteskabet, til et bredt
folkeligt symbol, der er en del af varseltyd
ningstraditionen, spores til senantikken
(ca. 200 e.Kr.). Artemidoros’ beskrivelse af
den foragt, som de folkelige drømmetydere
udsættes for fra de værdige borgeres side,
kunne imidlertid tolkes som et udsagn om,
at der har eksisteret en folkelig drømme
tolkningstradition, som er nogenlunde lige
så gammel som templets og hoffets, men
ikke tidligere blev fundet interessant eller
betydningsfuld nok til at blive beskrevet.
Den skeptiske holdning over for tolkning af
drømme som gudernes budskaber til men
nesker har været til stede også tidligere,
kan man slutte ud fra bogens s. 62-70,
hvor der er gjort rede for Sokrates’, Pla
tons, Aristoteles’ og Ciceros synspunkter.
Bogens første del, hvor drømmetydnin
gen i oldtiden og antikken samt den nordi
ske tradition omkring kristningstiden ana
lyseres, virker mere gennemtænkt end den
anden del, hvor den nyere danske drøm
mebogstradition er hovedemne.
Man kan ud fra bogen slutte, at drømme
ne med tiden bliver et stadigt mere selv
stændigt interessefelt i folketroen: mens
de f.eks. kun var en underordnet del af
1600-tallets trolddomsbøger, er spådom
me blevet til en underordnet del af de se
nere drømmebøger. Det demonstreres i bo
gen, at den folkelige tradition for at forbin
de drømmetydning med magi, fortsætter ty
deligst i drømmebøgernes illustrations
materiale.
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Analysen af de moderne drømmebøger
er begrænset til den populære genre, mens
udviklingen inden for psykologien ikke er
taget med i betragtning. Jeg mener imidler
tid, at man kan sidestille antikkens krav om
drømmetyderens indsigt i »den drømmen
des liv - til og med den sindstilstand, han
eller hun befandt sig i inden drømmen«,
med de krav som den moderne psykoana
lytiske teori opstiller. Derudover kan man
påvise, at flere af de moderne drømmefor
skere (Jung, Grof m.fl.) er optaget af det
sakrale i menneskets drømme (som udtryk
for dets psyke) og af forbindelsen mellem
psyken (drømmen, visionen) og naturen el
ler kosmos - samme temaer, der har opta
get oldtidens digtere og teologer.
I modsætning til Nordens fortid, men i lig
hed med oldtidens traditioner, har Norden
idag fået professionelle drømmetydere og
nordisk drømmetolkning har fået nye funk
tioner.
Man kunne således ønske, at forsknin
gen vil følge bogens temaer og udbygge
dem. Og lige som her udgive dem i en form,
der gør også den nyeste drømmeforskning
tilgængelig for et bredt publikum.
Aldona Christina Schiffmann

Marianne Zenius (red.): Husmands
konerne fortæller - 15 erindringer
fra det 20. århundrede
G.E.C. Gad, København 1987. 223 s., ill.
Pris kr. 148,-. ISBN 87-1201-750-7.
I 1983 udgav etnologen Marianne Zenius
bogen: Landbokvinden i det 20. århundre
de. Det er et bredt anlagt værk, som i tekst
og illustrationer giver læseren en indgå
ende kulturhistorisk skildring af landbo
kvindens livsvilkår; for første gang med ud
gangspunkt i de fortællende kvinder som
hovedkilde.
Af dette undersøgelsesmateriale, der
bl.a. omfattede erindringer, spørgeskema
er, optegnelser og interviews fra hele lan
det, blev ikke alt udnyttet i bogen. Nu har
forfatteren ud af materialet valgt, og med
nænsom hånd redigeret, 15 repræsentati
ve erindringer, som skildrer husmandsmil
jøer fra forskellige egne, og udgivet dem i
bogen: Husmandskonerne fortæller.
Det er fængslende læsning, som tilmed
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understøttes af en række gode og ram
mende illustrationer af husmandslivet.
Erindringerne udgør et sjældent og værdi
fuldt kildemateriale fra en social gruppe af
landbobefolkningen, som vi i høj grad sav
ner kulturhistorisk førstehåndsviden om.
Hidtil har det mest været gårdmænds og
andelsbønders tilværelse, der har stået i
centrum.
De enkelte skildringer giver et levende
indblik i småbrugerklassen fra 1900-tallets
begyndelse, hvor flertallet af beretterne er
født, og op til 1970’erne. En periode hvor
husmændene først måtte gennemleve slid
somme arbejdsår, navnlig i 1920’rne og
30’rne, inden de opnåede nogenlunde sta
bile økonomiske og sociale vilkår. For så
siden hen - fra begyndelsen af 1960’erne at måtte opleve en markant nedgangstid
og tilbagegang, som følge af landbrugsud
viklingen og strukturændringen med ned
læggelse af tusindvis af husmandsbrug. I
løbet af blot 20 år (1960-80) reduceredes
husmandsbrugenes antal til ca. 1/3 af det
oprindelige.
Erindringerne er forskellige af omfang og
indhold, men fælles for dem er, at de rum
mer en række helhedsbeskrivelser af hus
mandsfamilien, hjemmet og arbejdsplad
sen som en sammenhængende enhed. Når
husmandskonerne er i stand til at give os
så rummelige skildringer, hænger det sam
men med, at de i betydelig højere grad ind
gik i det daglige arbejdsfællesskab på linje
med manden, end tilfældet var for gård
mandskonerne. Det var helt nødvendigt for
at kunne drive et husmandsbrug.
I husmandskonernes erindringer skildres
barndomshjemmet, opvækstvilkårene og
tilværelsen under forældregenerationen i
1900-tallets første årtier. De fleste vok
sede op i småkårshjem - husmandsbrug
med få td. land, dårlige bygninger og nogle
få husdyr. Derfor måtte forældrene supple
re udkommet ved andet arbejde, f.eks. som
træskomand, ved mælkekørsel, dagleje
arbejde m.v.
Beretterne er for de flestes vedkommen
de vokset op i en stor søskendeflok. Syg
dom og svagelighed prægede barneårene,
og ikke sjældent faldt en af forældrene bort
i en tidlig alder.
Stor grad af selvforsyning - frugt, kartof
ler og andre grøntsager samt kød fra egne

dyr - var en absolut økonomisk nødvendig
hed i husmandshjemmet. Til langt op i
1900-tallet videreførtes derfor flere af det
førindustrielle bondesamfunds gøremål ølbrygning, bagning, arbejde med ulden
osv. I mange hjem syede moderen næsten
alt familiens tøj.
Børnene var tidligt med i det daglige ar
bejde både ude og inde, og de måtte ud
at tjene førend gårdmandsbørnene - ofte
inden konfirmationen. Først plads i nærhe
den af hjemmet, siden på gårde længere
borte. Enkelte tog plads i huset i købsta
den, som kokkepige eller på en institution,
i forsøg på at vende landbotilværelsen ryg
gen. Men så blev de gift med en landbruger
og endte alligevel som husmandskone.
I flere tilfælde videreførte det nygifte par
fødehjemmet, måske med forældrene på
aftægt. Andre startede deres husmandstil
værelse på et nyoprettet statshusmands
brug med nye og tidssvarende bygninger.
Men overalt var startkapitalen lille, så møb
ler og andet indbo var yderst sparsomt.
Næste generation fik med tiden mere
jord og større besætning end forældre
generationen, ikke alle behøvede derfor at
arbejde ved siden af landbruget. De få for
bedringer som indførtes frem til 1950’erne
var små sammenlignet med i dag - indlæg
gelse af koldt vand, elektrisk lys, måske
malkemaskine. Det var først mod 1960’erne de største forbedringer og lettelser blev
almindelige, først da var der råd. Men trods
sliddet og nøjsomheden, giver erindringer
ne udtryk for glæde over arbejdet og fami
liesammenholdet samt taknemmelighed og
tilfredshed med tilværelsen.

Den ideologi og det sæt af enkle livsbegre
ber husmandslivet afspejler, og som fler
tallet efterlevede, kommer bl.a. til udtryk i
de forskellige erindringers overskrifter. Det
hedder f.eks.: »Vi købte intet, før vi havde
pengene« - »Vi har haft gode, slidsomme
år« - »Arbejdet alene er menneskets vel« »Det gav en rank ryg og lyse tanker« - »Vi
måtte sætte stævne efter evne« - »Vi var
tilfredse dengang«. Det er overskrifter vi i
dag vil betegne som fraser. Men det var
den barske nødvendighed for disse gene
rationer; i høj grad en del af virkeligheden
og udtryk for deres indstilling til arbejdet
og tilværelsen. Det var det livsgrundlag

hvorpå mange havde opbygget deres hus
mandshjem, slidt sig igennem hverdagen
og et langt liv, ofte med en stor børneflok.
Deres indstilling og ideologi havde de med
bragt hjemmefra, og den videregav de til
deres børn.
Husmandskonernes erindringer udgør
en række fint sammensatte skildringer og
et vigtigt kulturhistorisk bidrag til den dan
ske landbohistorie i nyeste tid, om den del
af befolkningen vi til dato har hørt alt for
lidt til.
Gunnar Solvang

Gitte Kjær: Sankt Hans, glædens fest
Strandbergs forlag. Birkerød 1987. 95 s.,
ill. Kr. 132,-. ISBN 87-872-0089-9.

Det er en udmærket lille populær bog Gitte
Kjær har skrevet om Skt. Hans. Hun har
rådspurgt de trykte behandlinger af festen
og dens mange traditioner (blusbrænding,
hekseri, kilder, køer, planter etc.) og refe
rerer dem sobert. Brøndegaards Folk og
flora har hun malket på samme måde som
han med sit værk har malket folkeminde
samlingens registre og samlinger. Gitte
Kjær giver sig ikke ud for at have drevet
selvstændig forskning i emnet men gør om
hyggeligt rede for andres. Bogen skæm
mes ikke af fejl; de eneste jeg har fundet
er, at Romø side 74 skal være Rømø, og at
Åge Skjelborg er stavet uden j.
Eske K. Mathiessen

Niels Erik Jensen & Jørgen Ganshorn:
Randers Bindingsværk - Østjysk bygge
tradition ca. 1530-1800
Randers Amts Historiske Samfund 1987.
103 s., ill. Kr. 75,- (50,- for medlemmer).
ISBN 87-87416-26-3.

Bindingsværk er ikke bare idyllisk og deko
rativt. Helt fra den sene middelalder og
frem til omkring 1800 var det den mest al
mindelige byggemåde i Danmark.
Man har meget godt rede på bindings
værkshusenes konstruktion, og Chr. Axel
Jensen påviste allerede i 1933 en klar de
ling i østdansk og vestdansk bindingsværk.
De lokale variationer inden for landsdelene
er mindre kendt. Kun for Ålborgs vedkom-
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gyndelsen til en ny række om købstædermende foreligger Engqvists store undersø
nes bindingsværk.
gelse fra 1968. Undersøgelsen fra Randers
Kjeld Kayser
er en fin fortsættelse, og man må håbe, at
den følges op af flere.
Bogen indeholder, foruden den histori
Henning Hall:
ske undersøgelse, en registrant over beva
Ryttere, Rak og Randersborgere
rede bindingsværkshuse. Den er sørgelig
Udgivet af Randers Historiske Samfund,
kort. Der er kun ti i Randers.
Randers 1986. 240 s., ill. Kr. 248,- (218,Det historiske stof er delt i perioder: Mid
for medlemmer).
delalderen, tiden 1550-1650 og 16501800. For hver periode gennemgås by
En flot bog! En sand overdådighed af illu
udviklingen, de for perioden karakteristi
strationer i en veltilrettelagt opsætning ske bygningstyper og de bygningsmæssi
og det i en yderst smuk indbinding. Der er
ge traditioner.
ikke noget at sige til, at prisen er så høj,
Antallet af bevarede bindingsværkshuse
som tilfældet er. Lad os håbe, at det ikke
er som før nævnt ringe, for den ældste pe
vil hæmme udbredelsen, for det ville være
riode kun et enkelt, Nygade 4 fra o. 1500.
synd!
Til gengæld har man kunnet trække på
Som titlen angiver, er det alle befolk
mange ældre undersøgelser. Både Hugo
ningslag i Randers, der behandles, fra høj
Mathiessen, Mejborg og Chr. Axel Jensen
til lav - tidsmæssigt afgrænset til 1700har arbejdet i Randers på forskellige tids
tallet. I kronologisk orden bringes afgræn
punkter, og ikke mindst har lokale folk un
sede glimt af periodens historie. I de aller
dersøgt og registreret mange af de nu for
fleste tilfælde tager de enkelte afsnit ud
svundne huse. En stor del af billederne i
gangspunkt i ét enkelt år f.eks. 1761, hvor
bogen skyldes den udmærkede fotograf
Nielsine Zehngraf. De er alle fra 1896.
der er tale om et begravet barnelig. I enkel
Selvom genstandsmaterialet er begræn
te tilfælde er udgangspunktet dog mere
bredt: »Rokoko og kineserier 1730-80.«
set, er det alligevel lykkedes forfatterne at
Endelig har enkelte afsnit slet intet »tids
give et ganske godt billede af det midtjyske
bindingsværk, som det giver sig til kende i
ophæng«, f.eks. »Så mange sjæle var der«
Randers. Sparsomt i dekorationen, solidt i
- om byens størrelse, indbyggertal osv.
konstruktionen. Knægtene er behandlet
Indholdsmæssigt er bogens afsnit stort
særlig grundigt, og ved sammenligninger
set ens derved, at de alle tager udgangs
med knægte fra andre dele af landet, har
punkt i en eller anden konkret begivenhed
man kunnet udskille en særlig randers- et kongebesøg, en retssag, en ildebrand
knægt. Overkanten er profileret og profilet
osv. Men alligevel har afsnittene vidt for
fortsætter ofte i det overliggende bjælkqskellig karakter: Der er afsnit, som kun be
hoved.
handler én afgrænset episode, uden at
Registranten består i en temmelig grun- ? trække én eneste mere generel linie op,
dig gennemgang af de ti huse, den omfat
f.eks. om strid mellem Christen Jensen,
ter. I en del tilfælde får man her repeteret
væver, og hans hustru om, hvad deres barn
oplysningerne fra de foregående afsnit.
skulle døbes i 1769, medens andre afsnit
Det gør strengt taget ikke noget, for regi
ud fra den konkrete begivenhed trækker
stranten kan udmærket bruges som en
mere generelle linier om det konkrete
selvstændig vejleder ved en bytur i Ran
emne op, f.eks. »De besovede kvindfolks
ders.
forløsere 1761«, hvor vi både hører om et
Bogens billedmateriale er stort set godt.
barnelig, men også om jordemodervæsenet i bred almindelighed.
Men det er synd for den ellers nydelige til
rettelæggelse, at en del af de nutidige op
Placeringen af en mere almen behand
tagelser er taget med en forkert optik, eller
ling under ét bestemt årstal er indlysende
nok problematisk: Er det i for høj grad den
hvad det nu er, der er galt. Et enkelt sted
s. 72 kunne man tro, at billederne er taget
afgrænsede enkeltbegivenhed, der be
i sidste øjeblik, for huset vælter. I øvrigt alt
stemmer den kronologiske placering af det
i alt en god bog, som godt kunne være be
almene eller er stofudvælgelsen rent fak-
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tisk foregået omvendt? Det er indlysende
nok ikke Randers’ historie i sammenhæng,
der her præsenteres. Selv om sammen
hængen skitseres - eksempelvis i afsnittet
»Så mange sjæle var der«, i afsnittet
»Byen skifter ansigt« og i afsnittet »Ind
gangen til et nyt århundrede«. Sammen
hængen skabes også ved, at flere emner
behandles flere gange - således spørgs
målet om byens militære forlægninger.
Men som sagt - i almindelighed er det
ikke sammenhængen der skabes her, og
det har efter min mening heller aldrig været
forfatterens hensigt. Bogens forord - og
indhold i øvrigt naturligvis-viser, at det har
været sigtet at levendegøre og aktualisere
træk af byens historie ud fra genstande,
gademiljøer osv.
Dette er efter min mening næsten lykke
des til fulde. Bogens utroligt levende for
tællerstil inspirerer endvidere til selv at gå
videre - til selv at gå ud og opleve histo
rien, til selv at komme på nærmeste hold af
begivenhederne.
Det er ikke en systematisk historisk by
vandring, der lægges op til her - men en.
mulighed for på en levende, spændende og altid sagligt velfunderet måde - at møde
1700-tallets randrusianere på godt og
ondt.
Og så lige et par enkelte torne: Generelt
er bogens kildehenvisninger præcise, men
for ofte forekommer billedtekster uden da
tering, f.eks. s. 15, 29, 87, enkelte billed
tekster er uforståelige uden lokalkendskab
- f.eks. s. 227 - og endelig forekommer en
kelte billeder helt overflødige, bogens sigte
taget i betragtning: Således storkereden
s. 54 i afsnittet om »Skammens dag« - om
børnefødsler uden for ægteskab!!
Der er nok ikke basis for at få finansieret et
sådant pragtværk ret mange steder, men
selve bogens grundidé kan også sagtens og bør måske også - praktiseres på et
langt mere beskedent niveau! Men læs den
nu selv - det er spændende fra først til

Poul H. Moustgaard: At vove for at vinde
Dansk fiskeri skildret af A. J. Smidth
1859-63. Grenaa, Dansk Fiskerimuseum,
1987. 247 s., ill. Kr. 168,-.

Bogens oprindelige forfatter, A. J. Smidth,
var skuespiller af profession, men han blev
1859 ansat af indenrigsministeriet til at be
rejse landet og rapportere om fiskeriet med henblik på en fiskerilovgivning. Hans
rapporter blev udgivet i fire mindre bøger,
som nu af etnologen Poul H. Moustgaard er
samlede i een, illustreret og kommenteret,
udgave, som nr. 3 i Dansk Fiskerimuseums
skriftserie.
Nyudgaven holder sig til den Smidthske
hvad selve teksten angår, men den er ikke
skrevet med »krøllede bogstaver« som de
gamle, og derfor læselig for flere, ligesom
de, næsten alle samtidige, illustrationer,
som Moustgaard har fundet frem, gør den
til et attraktivt værk at beskæftige sig med.
Jeg skriver bevidst ikke »at læse«, for
det er ikke en bog man læser fra ende til
anden, men snarere et opslagsværk for
folk som interesserer sig for fiskeriets kul
turhistorie.
Man kan i Moustgaards indledning skaf
fe sig et overblik og en baggrund, og der
efter slå ned på lokaliteter i den gamle
tekst, som særligt måtte interessere. Og er
der interesse for at gå dybere, vejledes
man af noterne, som uddyber eller henviser
til kilder. De fiskeritekniske udtryk samt
gammel mål, vægt og møntfod er forklaret i
en ordliste, og endelig er der et register
over de i teksten nævnte danske sted
navne.
Det er lidt sent at anmelde Smidth 125 år
efter. Hans opgave var at samle informa
tion til statsadministrationen og han fort
satte som fiskerikonsulent med den opga
ve bl.a. at vurdere de ansøgninger om støt
te til nye redskaber og fartøjer, som ind
kom til ministeriet. Den fiskerilov, han var
med til at forberede, blev imidlertid ikke til
noget - og den som endelig kom i 1888,
byggede ikke på hans rapporter.
Moustgaards opgave har været, dels at
præsentere Smidth, dels at placere ham i
en tid og et miljø: stændersamfundets bor
gerlige kultur, som havde sine stereotype
opfattelse af fiskerne som type, en type,
som er dannet af kunst og litteratur mere
end af kendskab til menneskene selv.
»Smidth’s fiskere - og vores« er et mor
somt og interessant slutafsnit i Moust
gaards indledning til de 200 sider »Indbe
retninger om Fiskeriernes Tilstand«, som i
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uddrag har været trykt i Berlingske Tiden
de. For en ordens skyld skal det tilføjes, at
Limfjorden ikke er med. Om den mente in
denrigsministeriet at det vidste besked fra
arbejdet med en lov for dette område fra
1857.
George Nellemann

Ole Mortensen: Sejlskibssøfolk fra
Det sydfynske Øhav
Langelands Museum 1987. 606 s., ill. Pris
kr. 295,-. ISBN 87-88509-05-2.

Der er gang i den danske søfart i disse årom ikke på verdenshavene, så dog på tryk.
Først begyndte Nationalmuseet udsendel
sen af værket »Søens folk« i 8 bind med
nedskrevne sømandserindringer redigeret
af Ole Højrup. Og nu har Langelands Mu
seum udgivet en imponerende undersøgel
se af de sydfynske søfolk i sejlskibsfartens
sidste årtier fra ca. 1910- 1940.
»Sejlskibssøfolk fra Det sydfynske
Øhav« hedder den nye bog. Den er med
sine 606 sider stor i omfang, men ligner
samtidig et hovedværk om et stykke dansk
maritim kulturhistorie. Forfatteren er mu
seumsinspektør Ole Mortensøn, der har
skrevet på materialet fra et omfattende
indsamlingsarbejde i felten, i museer og ar
kiver. Gennem flere år har han opsporet,
besøgt og interviewet forhenværende sø
folk i det sydfynske område. Det er blevet
til 41 udførlige karriere- eller livsløbs
optegnelser, som er optaget på bånd og si
den udskrevet.
Om baggrunden for sit arbejde skriver
Ole Mortensøn, at han blev inspireret til at
gå i gang ved læsningen af Olof Hasslöfs
»Sømand, fisker, skib og værft«, der som
det siges, »for alvor tog hul på den mariti
me etnologi«. På den baggrund er det over
raskende, når han lidt senere skriver: »Den
brug der her er gjort af båndoptageren er
noget forholdsvis nyt i Danmark. I England
har man længe arbejdet med Oral History,
som i dag udgør en hel skole.« Det må ind
rømmes, at den engelske betegnelse klin
ger bedre end fx »mundtlig-historie«; men
her i Norden, hvor vi har en lang etnologisk
og folkloristisk tradition for at bruge inter
viewet som indsamlingsteknik, her skulle
det ikke være nødvendigt at lave nye bin
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destregs-kombinationer med historie for at
legitimere en undersøgelse af denne art.
Denne detalje anfægter dog ikke selve
fremstillingen, der byder på en nærmest
overvældende mængde informationer. Indledningsvis gøres der rede for den un
dersøgte region og nogle af dens forud
sætninger som hjemsted for et udbygget
maritimt erhvervsliv. Siden skildres rekrut
teringen af søfolk, og der gives eksempler
på, hvordan kystsamfundets børn er blevet
socialiseret ind i søfolkenes forestillinger
og færdigheder. Som én af informanterne
fortæller: »Vi er opvokset til at skulle ud at
sejle, for vi tilbragte alle vore drengeår på
havnen, når vi ikke var i byplads« eller »vi
legede nede i skibene hver dag. Vi kravle
de sgu bare op i rigningen fra det ene skib
til det andet«.
I følgende kapitler fortælles om de typer
af sejlskibe, som hørte hjemme i det syd
fynske, om selve sejladsen og om de kor
tere og længere farter, som skibene blev
indsat i. Her i sejlskibenes sidste år måtte
ejerne ofte tage til takke med de ladninger
og destinationer, som dampskibsrederier
ne ikke fandt lønnende. Alligevel kunne
man møde de fynske fartøjer næsten over
alt på den vestlige halvkugle fra Bottenhavet til Newfoundland og Latinamerika.
I den sidste halvdel af bogens 16 kapitler
kommer søfolkene igen i centrum. Her gen
nemgås den sociale organisation om bord
med dens hierarkiske opbygning omkring
de mere eller mindre stereotype roller fra
skibsdrengens til skipperens. I skematisk
form demonstreres det også, hvordan sø
folkene ofte arbejdede sig op gennem ski
bets sociale system. - Andre afsnit drejer
sig om arbejdet under sejlads og i havn, om
boligforhold, kosthold, klædedragt etc. Sidst i bogen prøver forfatteren at indkred
se karakteristiske holdninger og vurderin
ger hos sine informanter og at give et sig
nalement af den sydfynske søfartskultur,
der, som det pointeres, dels er forankret i
lokalsamfundet, dels i det internationale
maritime samfund.
Som bogen er struktureret, har det været
nødvendigt at splitte de enkelte interviews
op i korte afsnit efter tema. Teksten er byg
get op over sådanne citater; men hist og
her bliver det næsten for meget, når forfat
teren vælger at gengive flere identiske ud-

sagn. Der er ingen synlig metodisk gevinst
ved fx at bruge en halv side til 5 citater om
antallet af børn i informanternes opvækst
familier (s. 43). Her kunne man godt have
klaret sig med forfatterens oplysning om,
at søfolkene ofte kom fra børnerige småkårsfamilier.
Ligesom citaterne kunne bogens over
dådige illustrationsmateriale have vundet
ved en redaktionel stramning. Her tænkes
ikke på det æstetiske forhold, at de vari
erende stregtyper i tegninger og vignetter
ofte misklæder hinanden, men derimod på
de ikke helt få tegninger, der ikke har syn
derlig informationsværdi. Vignetten af en
lystig flok væggelus på s. 449 kan tjene
som eksempel. - Til gengæld er bogen illu
streret med et stort antal fortræffelige, æl
dre fotografier hentet frem fra samlinger og
private gemmer. Her er ikke blot billeder af
de fynske skibe til søs og i havn, men også
en lang række usædvanlige motiver fra
dagliglivet om bord.
De spredte indvendinger til trods så er
»Sejlskibssøfolk fra Det sydfynske Øhav«
- som allerede fastslået - et flot resultat af
et etnologisk inspireret forskningsprojekt.
Det synes helt fortjent, når en række store
fonde og Statens humanistiske forsk
ningsråd har ydet støtte til udgivelsen.
Både de og læserne har fået noget for pen
gene.
Poul H. Moustgaard

Inger Støtt: ... og så tog vi til England.
Skagboernes Englandsfiskeri 1921-1939
Skagenstudier 1, Skagen Fortidsminder
1987. 48 s., ill. Pris kr. 78,-.
ISBN 87-889940-01-2.

Kriser i fiskerierhvervet hører ikke kun
nutiden til. Efter 1. verdenskrig brød det
vigtige tyske eksportmarked sammen i in
flation og toldrestriktioner. Dansk fiskeri
mistede derved sit største marked; men
midt i bedrøveligheden fandt driftige folk en
udvej. Det viste sig, at der var gode mulig
heder for at afsætte friske rødspætter og
kuller i havne på Englands østkyst, hvis
man selv sejlede over med dem. Dette nye
fiskerimønster blev startet af kuttere fra
Esbjerg i 1919. To år senere kom også
skagboerne med, og de blev ved, indtil den

2. verdenskrig satte en brat stopper for
den fri sejlads over Nordsøen.
Teknisk blev fiskeriet drevet med snurre
vod, som fiskerne allerede var fortrolige
med. Det nye var, at fiskeriet foregik på
fjernere pladser, og at landingerne fandt
sted i fremmede havne som Grimsby og
Lowestoft. Den store afstand gjorde det
umuligt at nå tilbage til Skagen, så fiskerne
var væk fra hjem og familie det meste af
sommerhalvåret. Det gav en helt ny rytme,
både i fiskeriet og i livet på land. Så selv
om »Englandsfiskeriet« kun er én i en lang
række af tilpasninger, som fiskeriet har
været igennem, er det ikke sært, at denne
periode stadig lever i erindringen hos de
lidt ældre skagboer.
For museet Skagen Fortidsminder har
cand.mag. Inger Støtt nu indsamlet mate
riale om den tid, hvor Skagen var tømt for
fiskere det halve år. På den baggrund har
hun skrevet en nydelig, lille bog, der nok
skal bidrage til at holde liv i fortællingerne
fra dengang. Den kan i hvert fald bekræfte
de lokale læsere i troen på, at skagboer
har tradition for at bjærge sig gennem
kritiske perioder for fiskerierhvervet. Og
mon ikke bogen også kan finde læsere
blandt nogle af byens utallige turister og
time-sharefolk?
Poul H. Moustgaard

Eudun Andreassen: ür Søgn og Søgu
Føroya Skülabökagrunnur. Torshavn 1986.
209 s.
Med romantikken fra begyndelsen af sid
ste århundrede fik man overalt i Europa en
voksende interesse for den mundtligt over
leverede folkelige tradition og de store
indsamlinger af eventyr og viser begyndte
for alvor. I Tyskland blev især brødrene
Grimm kendte for deres indsats, i Danmark
fik man Evald Tang Kristensen. På Færøer
ne var det først og fremmest præsten og
sprogmanden V.U. Hammershaimb, i mid
ten af det 19. århundrede, (»Færøsk An
thologie) og filologen Jakob Jakobsen
(»Færøske Folkesagn og /Eventyr«, Kbh.
1898-1901), der indsamlede eventyr og
sagn fra den rige færøske folkelige tradi
tion. Det folkelige traditionsstof blev over
alt et centralt element i en af romantikkens
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udløbere: nationalromantikken, hvor et
folks egenart, sprog og karakter - også i
forhold til en eventuel overordnet suveræn
stat - fik tillagt overordentlig stor betyd
ning. At en så væsentlig del af indsamlin
gen af folkeeventyr og sagn på Færøerne
blev foretaget af færøske sprogforskere er
derfor ingenlunde tilfældigt Indsamlingen
og udgivelsen af den færøske folkeoverlevering tjente flere formål: bevaring af
traditionen nu fastholdt af skriften, tilveje
bringelse af en forståelse af den færøske
kulturs egenart og skabelse og konsoli
dering af et færøsk skriftsprog; heri lå
grunden til den videre udvikling af færøsk
nationalbevidsthed og opgør med det dan
ske overherredømme.
Andreassens bog »ur Søgn og Søgu» var
oprindeligt ment som et supplement, der
skulle udkomme sammen med genudgivel
sen af Jakobsens »Færøske folkesagn og
Æventyr«, istedet er den nu udkommet for
sig selv. Hensigten med denne bog er dels
at definere hvad man forstår ved sagn, dels
at sammenstille sagnenes kildeværdi med
andre samtidige kilder. Bogens sidste og
tredje del er en nyskrivning af Jakobsens
egne anmærkninger til det indsamlede ma
teriale. Hovedsigtet med denne bog er at
finde og belyse en svunden tids værdier og
tænkemåder og hertil, siger Andreassen,
er sagnene de bedste kilder på Færøerne.
I bogens første del indkredses sagn
begrebet. To hovedkarakteristika er 1.at
sagnene altid indeholder en sand kerne
og 2. at de altid er bundne til tid, sted og
person. Derudover er der sjældent mere
end en begivenhed og ledetråd i sagnet,
kun få og centrale personer optræder i
hvert sagn, alt uvedkommende er skåret
bort. Sagnene falder i fire hovedkategorier:
personsagaer, huldresagn, oprindelses
sagn samt vandresagn med internationale
rødder. Det enkelte sagn kan dog dække
mere end én kategori. Herefter følger en
rubricering af forskellige typer hovedper
soner, såsom bønder, kvinder og huskarle.
Og endelig beskæftiger denne del af bogen
sig med hvorledes overtro, udtrykt i enten
hekseri (gandur), eller i beretninger om
huldrer, skildres i sagnene.
Sagnene kan ikke bruges som kilder i en
sædvanlig historisk forstand, men de kan
vise hvorledes en samtid eller eftertid så
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på de begivenheder, der skildres i det
pågældende sagn. Som eksempel herpå
underkaster Andreassen sagnet om Påll
Fanga, der levede i 1600-tallet, en større
behandling i bogens anden del. Overleve
ringen konfronteres med vidensbyrdene fra
tingbøgerne og analysen udbygges til at
påvise stærkt afvigende holdninger til især
hekseri hos, på den ene side den færøske
befolkning og, på den anden side de dan
ske embedsmænd på Færøerne; endelig
påpeges de juridiske konsekvenser af
denne uoverensstemmelse for Påll. Dette
lille case-study viser på forbilledlig måde
hvorledes man kan opnå en både dybere
og mere nuanceret indsigt i en tidligere
historisk virkelighed når man sammenstil
ler kilder af vidt forskellig art.
»ur Søgn og Søgu« er en glimrende
indføring i det færøske sagnunivers og
diskussionen af hvorledes sagn kan give
informationer om en forgangen tid og på
hvilke måder de ikke kan bruges som kilder
er både væsentlig og nyttig. Bogen kan
siges at opfylde forfatterens oprindelige
intentioner om at skrive et moderne sup
plement til Jakobsens »Færøske Folke
sagn og Æventyr«. Endelig er det lykkedes
for forfatteren at formidle sine forsknings
resultater i et pædagogisk og letlæseligt
sprog, så læsere uden faglige forudsæt
ninger kan få udbytte af bogen.
Elisabeth Vestergaard

Jonathan Wylie: The Faroe Islands
Interpretations of History. The University of
Kentucky Press 1987. 257 s., ill. Hfl. 78,-.
ISBN 0-8131-1578-7.

Færøerne har fået endnu en historiebog.
Antropologen Jonathan Wylie har gået hi
storikerne i bedene og produceret en grun
dig beskrivelse af Færøernes historie, spe
cielt perioden fra reformationen til 1920.
Men det er ikke kun en bog om Færøernes
historie, det er også en bog om historiens
betydning på Færøerne.
Forfatterens kendskab til Færøerne går
tilbage til 1970, da han som student lavede
feltarbejde på stedet og blev slået af den
store rolle, som færøsk historie og litteratur
åbenbart spillede. Wylie indrømmer at have
haft det forfængelige håb, at det ville være

overkommeligt at sætte sig ind i hele den
relevante litteratur om så lille et sted som
Færøerne. Alene et besøg i Jacobsens
boghandel i Torshavn overbeviste ham om
det modsatte. Færøerne er et af verdens
mest bogproducerende lande i forhold til
befolkningstallet. Forundringen over histo
riens betydning på Færøerne har siden
gået som en rød tråd igennem Wylies
forfatterskab og formet mange af dets
problemstillinger. Her bør nævnes The Ring
of Dancers: Images of Faroese Culture skre
vet sammen med David Margolin (Univer
sity of Pennsylvania Press 1981). Det fæl
les tema for denne essaysamling er netop
udviklingen af Færøernes kulturelle egen
art og denne egenarts anvendelse i opbyg
ningen af en moderne færøsk nation og
identitet.
Wylies nye monografi drejer sig også om
hvordan og hvorfor færingerne har opret
holdt deres kulturelle egenart gennem det
16.-18. århundrede, hvor øerne var næsten
afskåret fra omverdenen, og gennem det
19.-20. århundrede, hvis forandringer på
en gang inddrog Færøerne som en provin
siel periferi i Europa og skabte en delvis
selvstændig nation. Forfatteren har gen
nemgået et meget stort kildemateriale og
beskrivelsen går tæt på detaljer og per
soner på en måde som er i tråd med
færingernes egen historieskrivning, men
perspektivet er selektivt koncentreret om
færingernes forhold til verden udenfor, de
res selvforståelse i forhold til danskernes
opfattelse af dem samt de politiske konse
kvenser heraf.
Et særligt interessant kapitel, som er
mindre historisk beskrivende end fortol
kende, behandler sagn fra det 17. århun
drede som historiske kilder. Her sammen
holdes sagnene om Öli Jarnheysur og
Snæbjørn med mere kontante historiske
kilder, som bekræfter at sagnene har et
reelt grundlag i stedfundne begivenheder
og eksisterende personer. Men det væ
sentlige spørgsmål for Wylie er at skabe
mening i, hvad disse sagn siger om begi
venheder, hvad enten de er historiske eller
ej. De bliver kilder til en social kosmologi,
der skaber orden i færingernes forhold til
verden udenfor. Wylie fandt det påfaldende
at huldrefolk og vætter optræder hyppigere
i sagnene fra det 17. og 18. århundrede

end i yngre og ældre sagn. Han forklarer
det på baggrund af, at færingerne netop i
de århundreder isoleredes, mistede kon
trollen over deres økonomiske og politiske
forbindelser til verden udenfor og blev »en
indenrigs Provints« (s. 61). Det blev svæ
rere at være ikke-danskere, hvis ikke det
skulle indebære, at færingerne var natur.
Udmarkens overnaturlige væsener kunne
i den sammenhæng optræde som fortol
kende elementer, der gjorde det muligt
både at være ikke-danskere og ikke-natur.
Man burde måske tilføje et yderligere
perspektiv til dette ræsonnement: Færin
gerne indgik ikke i en sammenhæng, hvor
de kunne definere sig selv som et samfund
forskelligt fra andre samfund af samme
orden. Hvis de derfor som ikke-danskere
skulle kunne definere en positiv identitet
som et samfund, måtte de kunne kontra
stere sig med andre samfund af samme
orden som deres eget. Og her udmærker
huldrefolkene uden for gærdet sig netop
ved også at leve i samfund, så de kan
spille rollen som nabostamme.
Behovet for lokale nabostammer oplø
stes med den moderne udvikling i slut
ningen af 1800-tallet og begyndelsen af
1900-tallet, hvor forestillingen om nationer
blev model for færøsk identitet og placere
de Færøerne i samme orden som andre
nationer. Wylie beskriver med stor detalje
rigdom den politiske og kulturelle proces
og de økonomiske forandringer. I konklu
sionen sammenligner han udviklingen i Is
land, på Færøerne og på Shetland med
henblik på opnåelsen af national selvstæn
dighed.
Shetland var økonomisk præget af ned
gang og emigration i slutningen af 1800tallet samtidig med at den engelske rege
ring aldrig ville have accepteret kulturel
egenart som begrundelse for politisk ud
skillelse af dele af Det forenede Kongerige.
Island og Færøerne var begge underlagt
det danske rige, hvis nationalliberale
strømninger i 1800-tallet så den nationale
identitet begrundet i fælles sprog, historie
og litteratur og også anså en sådan natio
nal identitet som legitim begrundelse for
afgrænsningen af selvstændige stater.
Islands økonomiske udvikling haltede ef
ter den færøske. Den var dog hurtigere og
mere omvæltende for det traditionelle sam-
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fund end den færøske, da den endelig tog
fart. Men island havde en litteratur og et
skriftsprog, som gjorde, at man i Danmark
måtte anse landet for en nation, hvilket fik
følger i form af tidlig politisk selvstændig
hed.
Færingerne havde ikke haft et skrift
sprog siden reformationen, og det var ikke
indlysende for de danske myndigheder at
færingerne skulle udgøre en nation. Den
nationale bevægelses fremvækst på Færø
erne blev stærkt knyttet til bestræbelsen
på at skabe det, som definerede en nation:
et skriftsprog, en litteratur og en historie.
Den isolation og de øvrige forhold, der
havde bevaret bondesamfundets traditio
nelle former, blev nu et aktiv for den natio
nale bevægelse. Bondesamfundets kultur
fik den nye funktion til at levere nationale
symboler, ikke mindst ved at blive omsat
fra mundtlig tradition til skriftlig litteratur og
historie. Færøsk sprog, som havde været til
daglig brug, skulle flyttes op på det offi
cielle samfundslivs niveau, hvor dansk
havde været enerådende - ikke som et
nationalt fremmed sprog, men som et fi
nere eller højere sprog.
Det er næppe for meget sagt, at det
stadig præger færøsk kulturvidenskab, at
den skal levere stof til den fælles identitet
frem for at problematisere. Wylie eksempli
ficerer bl.a. dette ved de lokalhistoriske
bygdesagaer, som på den ene side ind
drager mundtlig tradition i en skriftlig og
professionel sammenhæng som symboler
på en moderne kultur, men som samtidig
har en form, der virker ejendommelig på
fremmede - en form, der bestræber sig på
ikke at adskille historieskrivningen fra læg
folk. Den færøske nationale kultur har haft
det problem at måtte vedligeholde den
historiske kontinuitet bagud i en situation,
hvor det historiske bondesamfund stadig
var nærværende i samtiden. I den forbin
delse kan man så komme til at fundere
over det forhold, at stor og lille tradition
på Færøerne forekommer meget sammen
blandede - at øernes førende linguist selv
fisker sine torsk og skomageren spiller
kammermusik.
Wylies bog vil kunne sætte mange ideer i
gang hos læseren, men det skal ikke over
skygge, at der også er tale om et veldoku
menteret historisk værk. Bogen indeholder
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et appendiks med en historisk oversigt
over Færøernes styre og øvrighedsperso
ner, noter til de enkelte kapitler, kilde- og
litteraturliste opdelt på årbøger/officielle
publikationer og anden litteratur samt et
emne-og navneindex. Endelig er det en
smukt produceret bog.
Torben A. Vestergaard

Turid Taksdal:
Trekk frå islandsk folkekultur
Universitetsforlaget, Oslo 1986. 240 s., ill.
ISBN 82-00-07746-2.
For den, der som anmelderen ikke har
noget særlig nært forhold til islandsk folke
kultur, er her en særdeles nyttig oversigt.
Bogen kalder sig selv et kompendium til
brug inden for faget etnologi ved universi
tetet i Oslo. Den har da også i nogen grad
karakter af lærebog f.eks. ved sine klare
formuleringer, de programagtige indlednin
ger til de enkelte afsnit samt de pædago
giske sammenfatninger ved slutningen af
dem. Dette skal betragtes som noget posi
tivt, der ikke bør afskrække de læsere, som
ikke siden skal høres i bogens indhold.
Derimod må man nok beklage den emne
mæssige begrænsning, der omtales i for
ordet, og som medfører, at mad, klæde
dragt og håndværk kun er behandlet spo
radisk i anden sammenhæng. Denne man
gel ligesom udeladelsen af en del sider af
den sociale kultur forklares næppe af no
gen særlig studieordning, sådan som den
åndelige kultur henvises til nabofaget fol
kemindevidenskab. Der er heller ikke man
ge ord om såkaldt folkekunst, som ellers
gerne regnes med til folkekulturen.
Den oversigt over større dele af den
materielle folkekultur på Island, som det
altså her drejer sig om, er bygget op over
to hovedafsnit, næringsliv og byggeskik.
Forud herfor bliver læserne dog belært om
baggrunden: Man får skildret den scene,
hvor handlingen skal udspilles, og dra
maets personer bliver præsenteret. Det
første sker i en almen orientering, der giver
en kortfattet redegørelse for naturforhol
dene, bosættelsen og den senere historie.
Dernæst følger et afsnit om folkemængde,
social lagdeling og bebyggelse, ligeledes

temmelig kortfattet, men med stadig stræ
ben efter historisk sammenhæng.
I det første af de to hovedafsnit er
næringslivet behandlet i en række kapitler.
Husdyrbrug har altid været væsentligt på
Island og får derfor en rimelig vægt i
fremstillingen. I tilknytning hertil kommer
forfatteren også ind på de bygninger, der
har været brugt til husdyr, ligesom der
omtales fremskaffelse af foder, dvs. hø
slæt, og behandling af animalske produk
ter, f.eks. arbejdet med mælk, slagtning,
fåreklipning og spinding samt videre forar
bejdning af uld. I det følgende kapitel om
agerbrug og vilde planter til mad skildres
de særlige forhold ved nordgrænsen for
kornavl. Det var ikke blot den middelalder
lige klimaforværring, der blev skæbnesvan
ger for dyrkningen af korn, men også de
gode afsætningsmuligheder for islandsk
tørfisk, der blev grundlag for import af
udenlandsk korn. I stedet for dyrkede af
grøder kunne man ty til nogle vilde planter,
som blev samlet på forskellige lokaliteter.
Det drejer sig om såkaldt strandrug, om lav
og om en rødalge, der især trives, hvor der
er stor tidevandsforskel. Den efterfølgende
skildring af fiskeri og fangst kommer natur
ligt nok ind på redskaber og både. Tids
mæssigt når den helt frem til de sidste
udvidelser af søterritoriet. Behandlingen af
næringslivet slutter med et kapitel om han
del. Herigennem skete ikke blot en ud
veksling af varer, men handelen formidlede
også impulser til et ellers isoleret samfund.
Spørgsmålet om påvirkninger udefra
strejfes flere gange i hovedafsnittet om
byggeskik, der bl.a. behandler et oprinde
ligt nordatlantisk fællesskab, som først ef
terhånden spaltes op i visse lokale sær
præg. Der gøres grundigt rede for materia
ler og konstruktioner, herunder f.eks. for
skæring af græstørv og brugen af dem i
husvægge. Man får et klart indtryk af til
pasningen til klimaet og den vanskelige
materialesituation, især mangelen på træ.
Også rumfunktioner behandles, og både
på dette område og for konstruktionerne
anføres en del islandske betegnelser. I den
i øvrigt vel illustrerede bog er dette afsnit
nok det, hvor billederne spiller størst rolle
og på udmærket måde anskueliggør og
uddyber teksten.
For fuldstændighedens skyld skal næv

nes, at der til sidst i bogen findes et tillæg
om islandsk sprog og navneskik. Der er
også en litteraturliste. Men for resten er
der i alle bogens kapitler omtale af særlig
væsentlige bidrag fra forskningen vedrø
rende forskellige sider af den materielle
folkekultur på Island. Alt i alt er bogen
således ikke blot en instruktiv oversigt,
men det er også muligt ved hjælp af den at
finde vejen til mere indgående studier af de
enkelte emner.
Peter Michelsen

Gunnar Solvang:
Vadehavsbønder på Rømø
Landbrugsudvikling og livsvilkår i det 20.
århundrede. Bygd 1986. 191 s., ill.
Kr. 125,-. ISBN 87-87293-33-1.
Hvis man slår op på et Danmarkskort i et
almindeligt skoleatlas, fremstår Rømø som
en næsten ensfarvet grøn plet, der er
forbundet med Jylland ved en dæmning.
Denne grønne farve dækker over meget
forskelligartede naturforhold, der har sat
sig dybe spor i øens erhvervsforhold, og
stadig gør det. Om dette handler bogen,
der er den anden i Ribes og Sønderjyllands
amtskommuners forskningsprojekt »Vade
havets Kulturhistorie«. Første bind om
Mandø udkom i 1983, se Folk og Kultur
1985, s. 157. Projektets formål er at samle
viden om vadehavsregionens erhvervs- og
kulturmønstre, og hovedvægten i denne
bog ligger på erhvervsmønsteret i dette år
hundrede, men med et historisk tilbageblik
til 1600-tallet.
Forfatteren dokumenterer og belyser
landbrugets udvikling og tilknyttede bi
erhverv samt den øvrige erhvervsudvikling
på øen. I forlængelse heraf fremdrages
nogle årsager til de ændringer, der er sket
i landbrugsstrukturen. Der er anvendt ret
forskelligartet materiale til bogen, kort og
arkivstof suppleret med beretninger fra en
række nuværende og tidligere landmænd.
Dette varierede materiale gør bogen le
vende og spændende, og de mange kort
udsnit understøtter fremstillingen.
Rømø er som de andre vadehavsøer
under stadig omdannelse af vind-, strømog niveauforhold og til tider alvorligt truet
af stormfloder. Sidst det gik galt, og diget
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brast, var i 1981. I en nærmest halvmåne
facon består øen fra vest mod øst af
følgende landskabszoner: forstrand, havklitrækken, stranden, den gamle klitkerne,
der i dag består af klithede eller plantage
og endelig marsken. Da øen er 16 km lang
og 6 km bred, er de nævnte landskabs
zoner ganske smalle. Det dyrkede land er
således på sit smalleste sted kun få hun
drede meter bredt, og på det bredeste ca.
2 km.
I dag bor der lidt over 800 mennesker
fast på øen, omkring 1600 menes tallet at
have været ca. 1500. Landbrugsjorden har
altid været såvel sparsom som karrig, og
det har derfor været nødvendigt at udnytte
alle muligheder for at supplere den dyr
kede jords afgrøder, f.eks. med høslet i
marskengene, brændsel fra lyngen, fugle
jagt, fiskeri og sælfangst. Søfart har også
i en lang periode været øens hovederhverv,
ikke landbruget. I middelalderen deltog
Rømøboerne i de store sildefangster, og de
var meget aktive i handelen på Ribe. Rømø
var Ribes vinterhavn og ladeplads, og
Rømøkøbmændene ejede flere skibe end
Ribes. Disse herlige tider fik en brat ende
med svenskekrigene, hvor en stor del af
produktionsgrundlaget, nemlig alle ski
bene, blev brændt af svenskerne i 1643.
Hertil kommer, at der havde været en
meget stor stormflod i 1634, og at øen i
disse årtier også var hærget af sandflugt.
Søfarten fik nu en ny betydning for
Rømø, idet mændene tog hyre hos hol
landske og nordtyske skibe. Rømøboerne
havde ry som dygtige søfolk, og allerede
1697 blev der oprettet en navigationsskole
i Sønderby. Søfartstiden falder i to hoved
perioder, Grønlandsfarten fra 1600-1800,
og Islandsfarten i 1800-tallet. De fra Rømø
kendte »kommandørgårde« (kommandører
er det hollandske udtryk for kaptajn) blev
bygget og rigt udstyret i løbet af søfarts
tiden. Da sejlskibene forsvandt som
1800-tallet skred frem, dalede søfartens
økonomiske betydning. Fra omkring 1900
blev landbruget hovederhverv og mændenes job. I hele den forudgående periode
havde kvinder, børn og gamle dyrket jor
den, suppleret med sæsonarbejdere fra
den jyske vestkyst. Da disse unge hyppigt
giftede sig med Rømøboerne, var de med
til at skabe nye impulser udefra. I mere
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trange tider har kvinderne på Rømø des
uden måttet tage arbejde på fastlandet.
De nævnte naturforhold har været fælles
for hele øen, og en eller anden form for
landbrug har også været enten hoved- eller
bierhverv for alle. Men ellers har forhol
dene på den nordlige del og den sydlige
del været ret forskellige. Der var flest gårde
og større husstande på den nordlige del,
mens Sønderland var præget af kådnersteder, den rømøske betegnelse for små
folk eller husmandssteder. Bierhvervene
havde derfor også langt større betydning
for familiernes indkomster på Sønderland.
Selv om Rømøs landbrug selvfølgelig
ikke har været uberørt af landbrugsudvik
lingen på fastlandet, har øen hele tiden
haft og bevaret visse særpræg. Marskjor
den har tjent til kreaturgræsning og høslet,
og kreaturerne har altid været landbrugets
bærende økonomiske element.
Fårene var et andet vigtigt element i
landbruget. Indtil midten af 1940’rne havde
så godt som alle på øen får, og i perioden
fra november til i begyndelsen af februar
kunne de ligesom kreaturerne færdes frit
over hele øen, kaldet »årty«, løsdrift. Efter
krigen, der betød en kraftig forøgelse af
fåreholdet, var de så trætte af at have får
over det hele på Sønderlandet, at man
besluttede at afskaffe dem. Og det gjorde
man så, næsten kollektivt. I nutiden er der
stadig får på den nordlige del af øen, men
økonomisk tæller driften ikke meget.
Svineavl har aldrig haft nogen særlig be
tydning, ud over til selvforsyning, bortset
fra en kort opblussen i 1950’erne. Af korn
var rug den vigtigste kornsort.
Brændselsforsyningen klaredes ved tørv
og lyng og »kassen«, den tørrede dyregødning, der var efterladt på græsgangene.
Hvortil kom drivtømmer fra stranden. Bo
gen har meget grundige diagrammer over
landbrugets årsrytme 1900-20, 1920-40,
1984 samt et kådnersteds årsrytme i
1920’rne og 30’rne. Som følge af de meget
afvekslende naturforhold, havde de enkel
te gårde og kådnersteder deres jord spredt
over meget store arealer, med megen
spildtid til følge. Alle landbrug havde en
større eller mindre strimmel af de tidligere
nævnte landskabszoner. F.eks. bliver man
helt forpustet af at læse om vilkårene for
familien Helmschen, der drev et kådner-

sted i Vråby på Sønderland fra 1945 til
1975. Henriette H. beretter: »Når køerne
var ude i marken mod vest, hvor vi gik ud
for at malke, skulle vi op og af sted kl. 4 om
morgenen. Så kom vi hjem igen kl. 7. Vi
skulle gå med mælken, 21/2 km hver vej.«
De malkede i en periode 3 gange om
dagen, og nåede aldrig en middagssøvn.
Børnesangen »Når min far kommer hjem,
er min mor lige gået«, falder en ofte ind, når
man læser om denne familie. Aftenmalk
ningen blev besørget af konen alene - og
ofte måtte hun gå, før manden var kommet
hjem fra sit arbejde. Maden blev holdt varm
af en »kassen«. Hvis konen stadig ikke var
kommet hjem, når han havde fodret krea
turer, svin og høns, gik han hende i møde.
De var ofte først hjemme ved 10-tiden om
aftenen.
De udefra kommende begivenheder, der
havde præget samfundet i dette århundre
de, er Genforeningen 1920, den danske
stats anlægsarbejder i 20’rne og 30’rne og
endelig færdiggørelsen af Rømødæmningen i 1948 og bygningen af havnen i
Havneby 1961-64.
Af de inddæmmede områder har Juvrediget fra 1926-28 haft størst betydning i
nyere tid. Det inddæmmede marskområde
fik betegnelsen Danmarks bedste jord, og man begyndte hurtigst muligt at pløje
dele af jorden. De mange års erfaringer,
der er gjort siden, har afsløret, at jorden
forbliver mest frugtbar ved at ligge hen
med naturgræs. Hvis jorden bare en gang
er pløjet og tilsået med kulturgræs, må man
vedblive med at tilså den med nogle års
mellemrum. Men udbyttet har som nævnt
vist sig ringere, og kvæget foretrækker
naturgræsset.
De mange offentlige arbejder gav et
kærkomment tilskud til kådnerstederne,
der var nødt til at supplere deres land
brugsindtægt med andet arbejde. Nogle
havde næsten hoverilignende forhold.
Kommunen kaldte f.eks. til møde i Kongsmark for at udlicitere et stykke vej, der
årligt blev belagt med lyng. Sognerådsfor
manden kørte foran på vejen, og udlici
terede et vejstykke for hver 500 m, 1 læs
lyng pr. telefonpæl. Og en meddeler siger:
»Vi løb alle bagefter vognen, for at få et
stykke, for at arbejdet kunne være med til
at betale skatten. Vi skyldte jo alle i skat,

og det meste blev fratrukket; det var sjæl
dent, at vi fik penge til udbetaling.«
Rømødæmningen vendte op og ned på
mangt og meget på øen. Nok mest på
Sønderlandet, hvor mange kådnersteder er
forladte og mange er blevet arbejdsfolk på
fastlandet. Turistindustrien har givet ind
tægter til nogle, men det meste tilfalder
folk uden for øen. I 50’erne og 60’erne
udlejede flere husstande værelser, mens
turismen i dag stiller større krav med hen
syn til komfort, end mange familier har
mulighed for at tilbyde.
Flere landbrugere har fundet en fin ba
lance mellem turisme og landbrug. Cam
pingplads om sommeren, fåreafgræsning
af campingpladsen om vinteren. Der er
sket mange jordfordelinger, opkøb, for
pagtninger og enkelte udskiftninger i de
senere år, og det er lykkedes at skabe
nogle økonomisk rentable bedrifter, der har
bevaret mange træk af de rømøske tradi
tioner, særligt i den nordlige del. Kærlig
heden til jorden har bevirket, at en række
landbrug har undladt at opgive landbrugs
pligten, selv om de ikke selv varetager
noget af driften.
Bogen er godt håndværk og absolut
læseværdig. Den er velillustreret med kort,
en række diagrammer og fotos af rømølivet
i de sidste 100 år. Enkelte grafer kunne
være bedre udformet, da meget varierende
årstalsintervaller er placeret, som om tids
afstanden er den samme. Og en alders
pyramide er helt fejlagtig udformet. Men
bortset fra disse småting, er det en god
bog.
Helle Askgaard

»Folklorens betydelse«
Foredrag vid NIF:s fjärde åmneskonferens
på Håsselby slott 24.-26.2.1984, redigera
de av Bengt av Klintberg. Norstedts,
Stockholm 1987. 257 s., ill. Kr. 255,-. ISBN
91-1-873341-7.

Hvad betyder folkloren? Hvad er det for
budskaber, den sender ud? Disse spørgs
mål behandles i bogen »Folklorens bety
delse«, som er en samling foredrag holdt
ved NIFs (Nordisk Institut for Folkedigt
ning) forskersammenkomst i 1984. Man
ledes ind i de interne faglige diskussioner
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af en lille åbningsartikel af Bengt Holbek
fra Københavns universitet.
Holbeks bidrag giver en lille indføring i
nogle teoretiske problemer i faget folkloristik omkring en forståelse af folkloren. Den
præsenterer de psykologiske måder at for
tolke eventyr på. De gængse freudianske
og jungske fortolkninger bliver nævnt som
vigtig inspiration, men bliver rent principielt
afvist som for spekulative og med for lidt
sans for den sociale sammenhæng. Disse
fortolkninger gøres nemlig almenmenne
skelige, hvor de skulle have været begræn
set klassemæssigt, kønsmæssigt og med
hensyn til særlige tiders specielle forhold.
Lauri Honkos lingvistisk prægede indlæg
beskæftigede sig med nogle videnskabs
filosofiske overvejelser. Det, der blev be
handlet, var dilemmaet om hvorvidt et bud
skab kan andet end blive misforstået, når
det sendes og modtages af folk med for
skellige forudsætninger. Hans pointe om
at folklorens betydning udelukkende må
søges i konteksten var lidt forstemmende
for udsigterne til at kunne foretage studier
på folklorearkivernes ofte kontekstløse
materiale. Dette problem blev der ikke
givet nogen løsning på i hans indlæg.
Den sprogvidenskabeligt funderede folkloristik blev desuden repræsenteret af
Satu Apo, som gjorde rede for nogle af de
samme teoretiske problemer. Det spørgs
mål, som Honko tog op, besvarede hun ved
hjælp af den enkle og selvindlysende tan
ke, at der naturligvis må være fælles betyd
ninger - ellers vilde enhver kommunikation
være umulig. Derimod blev det gjort klart,
at man må skelne mellem den individuelle
og den kollektive betydning. Der kan sag
tens være flere personlige betydninger og
en fælles betydning eller morale, som alle
trods alt er enige om.
Barbro Klein fra Sverige bidrog med en
faghistorisk gennemgang af Freuds indfly
delse på amerikansk traditionsforskning.
En oversigtsartikel, som i sig selv kunne
være introduktion til Freuds tanker. Inter
essant var det, at hun pointerede Freuds
egen bejlen til folkemindeforskningen han var overbevist om at folkloristikken
ville bestyrke og bekræfte hans teorier om
underbevidsthedens skjulte og omdanne
de måder at komme frem med tabubelagte
emner på. Han så folkloren som et socialt
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udtryk for de psykiske fænomener og de
res handlingsmønstre. Barbro Klein formu
lerer sig klart og medrivende og man for
nemmer hendes begejstring for det, hun
beskæftiger sig med. Ulf Palmenfelts kom
mentar til hendes indlæg er også i sig selv
en lille perle. Han udtrykker sig klart, en
kelt, humoristisk og veloplagt - og han får
ved hjælp af æbler og pærer forklaret
begrænsningerne ved de psykologiske til
gange til folkeminderne.
Birgitte Rørbye fra Danmark fortalte om
den danske folkemindebevægelses histo
rie og de konsekvenser, som indsamlernes
ideologi har fået for det indsamlede mate
riale og hun stiller spørgsmålet om hvorvidt
moderne folklorister kan arbejde med det
gamle, ofte kontekstløse, materiale i arki
verne. Altså samme problem, som Honko
tog op. Hun har som udgangspunkt, at der
ikke findes en betydning / traditionsmate
rialet og heller ingen, som er knyttet til den
situation, som for eksempel sangen bruges
i. Hun mener, at der kun findes de betyd
ninger, som folk selv eller forskeren lægger
i sangen, historien osv. Man kan forsøge at
fastholde eller finde frem til denne type af
betydninger gennem en almen historisk
viden, som bruges til at male den scene,
hvor skuespillet (dvs. brugen af folkemin
derne) foregår.
Man kan opfatte lundenseren Jochum
Stattins indlæg om rædslens kulturelle
sprog som en fortsættelse af Birgitte Rørbyes overvejelser. Han har netop forsøgt at
sætte et konkret arkivmateriale ind i et
samfundsmæssigt perspektiv og gennem
en baggrundsviden har han forsøgt at af
læse betydninger. Det er specielt forestil
lingen om Nøkken, som han har beskæfti
get sig med. At denne fremgangsmåde
ikke er uden problemer, får man indblik i
gennem de to opponenters kritik.
De enkelte forskere, som udtaler sig i
»Folklorens betydelse« er indbyrdes me
get forskellige-og meget uenige. Nu og da
kan det være lidt svært at fastholde den
røde tråd fordi folk taler om så forskellige
ting og lægger vægt på helt modsatrettede
perspektiver. Men det er også spændende
og givende at få indblik i de faglige diskus
sioner og uenigheder.
Bogen har ikke nogen svar parat, men
den har en masse spørgsmål at stille. Det

gør den nok som helhed mindre velegnet til
et bredt publikum. For fagfolk vil det nok
blive en bog, som læses i brudstykker til
inspiration eller i forbindelse med specielle
interesseområder, som behandles af de
enkelte forskere. Bidragene kunne måske
godt have været lidt mere sammenlignelige
end de er, men når de ikke er det, skyldes
det jo nok, at bogen er det første forsøg på
systematisk at få denne diskussion i gang.
Det er trist, at der skulle gå så lang tid med
udgivelse og redigering, man kunne have
brugt bogen noget før. Forhåbentlig er det
ikke det sidste vi har hørt til denne spæn
dende diskussion.
Bjørg Kjær

Torben Brostrøm:
Folkeeventyrets moderne genbrug
eller Hvad forfatteren gør
Gyldendal 1987. 221 s. Kr. 188,-.
ISBN 87-00-02924-6.
Torben Brostrøm (red.):
Danske digtere fortæller eventyr
En antologi. Gyldendal 1987. 254 s. Kr.
182,-. ISBN 87-00-08164-7.

Ole Ravn (red.): Lykkeland
Gamle og nye eventyr af danske forfattere.
Aschehoug 1987. 202 s. Kr. 168,-.
ISBN 87-11-07622-4.
Eventyr som litterær kunstform er in i disse
år. Før var det nærmest flovt at vedstå sin
smag for den slags barnagtigheder, når det
da ikke lige var den statsautoriserede An
dersen, men nu kan man fornøje sig med
både antologier og studier over genren.
Det er måske en eftervirkning af halvfjerd
sernes litteraturkritiske dille med eventyr
strukturer. Og så viser det sig, når man
mønstrer tropperne, at denne Andersen
blot er én af mange, selv i Danmark. Til
sammen rummer de to antologier - der
spænder lidt ben for hinanden, de har seks
tekster til fælles - over 60 danske kunst
eventyr af godt 40 forfattere, heraf en
tredjedel kvinder; desuden får vi et drys
folkeeventyr og et par svenske sidestyk
ker. Der er mange perler imellem, og meget
som nok ikke er velkendt. En fortjenstfuld
indsats, eller rettere to.

Ravns efterord er diskutabelt. Der er lidt
unøjagtigheder iblandt, årstal og den slags,
men vigtigere er en grundlæggende usik
kerhed med hensyn til forskellen mellem
eventyr og myte. Perraults ret avancerede
stil påstår han er folkelig, og folkeeventy
rene henlægger han råt og brutalt til mid
delalderen. Genfortæller Skt. Andersen et
folkeeventyr, hører det det 19. årh. til, men
gør Maren i Kæret det, gælder andre regler:
hun må ikke være en gyldig repræsentant
for sin egen tid. Vi så det samme for nogle
år siden i Gyldendals store marxistiske
litteraturhistorie, der satte folkeviser i mid
delalderbindet, sagn og eventyr i bindet om
tiden 1620-1746, selv om hovedparten af
grundmaterialet var optegnelser fra efter
1850. Det er en udvanding af Ernst Blochs
begreb om usamtidighed (at forskellige lag
i et samfund udvikler sig i forskellig takt),
der her fører til en irriterende lighed med
det antikverede »folkeminde«-synspunkt.
Langt bedre vejledning får man hos Bro
strøm. Hvor Ravns fremstilling er systema
tisk og sigter på gymnasieundervisning og
lignende, ser Brostrøm kunsteventyret som
en historisk genre med udspring i folke
eventyret. Især gør han opmærksom på
begrebet intertekstualitet, det forhold at
hver ny skribent forholder sig til hele den
litteratur, der allerede findes; det er selvføl
gelig en stadigt voksende masse, og man
kan da heller ikke undres over at den
moderne eventyrforfatter forholder sig til
en langt rigere og mere kompliceret fortid
end Oehlenschlåger og Andersen. Parade
eksemplet er Andersens Den grimme æl
ling, som skildrer en skæbne der er forud
bestemt til at ende lykkeligt, over for Pontoppidans Ørneflugt, der byder på en grum
omvending af samme tema. Her er tale om
en åbenlys reaktion, og det finder man
også andre steder, men meget ofte er den
mere skjult og skal ledes frem, hvad Bro
strøm kan. I hans skildring fremstår even
tyret som et instrument under bestandig
udvikling og forfinelse gennem (i vor litte
ratur) nu snart to hundrede år.
En ting man må sætte pris på er hans
sikre greb om forskellene mellem myte,
eventyr og sagn, mellem skriftligt og
mundtligt, mellem forskellige perioders be
tingelser og udtryksmuligheder, kort sagt:
en lydhørhed og en bevidsthed om genrens
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bredde og grænser, som er instruktiv. Hvor
f.eks. myten, som han siger, er magtens
sprog, udtrykker en højere sandhed man
skal tro på, lægger eventyrene ikke skjul
på at de er det pure opspind; det er en del
af pointen med den form. Brostrøm er
opmærksom på, at folkeeventyrets helt/
heltinde som regel kommer nedefra, er
spydspidsen for den fantasi og kraft der
trives i folkedybet. Kunsteventyret er min
dre entydigt orienteret, men det bevarer
den skjulte kritik, oprøret mod mytens pa
tent på sandheden. I så henseende forbli
ver det sig selv tro tværs gennem alle
omskiftelserne.
Der er meget godt at hente hos Bro
strøm; men hovedsagen er trods alt fortæl
lingerne selv, og man kan næsten regne
det for et held, at de to forlag fik samme
tanke på samme tid, for trods de nævnte
overlapninger giver Ravn og Brostrøm til
sammen et rigere udvalg end nogen af dem
kunne have gjort sig håb om at få frem på
egen hånd. En dimension af dansk littera
turhistorie er blevet synlig.
Bengt Holbek

Bengt Holbek: Interpretation of Fairy
Tales. Danish Folklore in a European
Perspective
FF Communications, No. 239, Helsinki,
1987. ISSN 0014-5815,
ISBN 951-41-0548-6.

Bengt Holbeks bog er hans doktordispu
tats, som han forsvarede for den filosofiske
doktorgrad ved Københavns Universitet i
forsommeren 1987.
Holbeks hensigt med disputatsen er at
forsøge en fortolkning - i betydningen for
klaring - af de »overnaturlige« fænomener
der optræder i trylleeventyrene. Hvad bety
der alle de syvmilestøvler, glasbjerge, ta
lende dyr, drager, trolde, forheksede prin
ser og prinsesser, osv.? Det er et voveligt
foretagende at gå i gang med, for godt nok
var der mange af de tidligste folkeminde
forskere der søgte at løse problemet den
gang interessen for eventyrene var ny,
men i det 20. årh. er der vist ingen folklori
ster der har beskæftiget sig med den side
af eventyrene. Derimod har litteraturfolk og
psykologer kastet sig over emnet, hvilket
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har resulteret i en overordentlig omfangs
rig litteratur, der dog ofte er præget af at
forfatterne ikke ved meget om folkeminder.
Holbek har således ikke haft mange
indgange til disposition inden for sit eget
fag, men han har så til gengæld studeret
den litteratur der er tilgængelig inden for
ovennævnte discipliner for at hente inspi
ration og indsigt der kunne anvendes til
hans eget arbejde. Resultatet fremstår
som en sammentænkning af resultater op
nået inden for folkemindevidenskab, so
cialhistorie, psykologi og litteraturviden
skab (strukturanalyse). Selv om emnet så
ledes på den ene side er overrendt, er
afhandlingen altså også i højeste grad et
pionerarbejde på området.
Holbek begynder sin undersøgelse med
en beskrivelse af materialet. Som grundlag
for sin udvælgelse af tekster vælger han et
»håndværker«-synspunkt: eventyrene er
benyttet af forskellige mennesker i be
stemte sammenhænge, og hans interesse
samler sig derfor om fortællerne og, i min
dre grad, deres publikum. Der gives en
redegørelse for forholdene i Jylland i den
sidste tredjedel af forrige århundrede.
Denne følges op med en gennemgang af
Tang Kristensens virke som indsamler og
en vurdering af hans samlingers kvalitet.
Ud fra ønsket om at finde frem til de
»aktive« eventyrfortællere med et egentligt
repertoire begrænser Holbek herefter un
dersøgelsen til kun at omfatte fortællere
der har meddelt Tang Kristensen tre eller
flere trylleeventyr.
Holbek bringer derpå et omfangsrigt ka
talog over fortællere som opfylder dette
minimumskrav. Kataloget er bl.a. forsynet
med biografiske oplysninger samt reper
toirelister for den enkelte fortæller. En
analyse af kataloget viser tre ting som det
specielt er værd at hæfte sig ved. For det
første er antallet af fortællere med trylle
eventyr på repertoiret ganske lille: ifølge
Holbeks beregninger 2% af alle Tang Kri
stensens meddelere, eller 1/3% af befolk
ningen hvis man ser på de sogne i Ring
købing amt hvor Tang Kristensen indsam
lede i sin første aktive periode som ind
samler. ’ Det ville i den forbindelse have
været interessant med en diskussion af
hvorvidt dette lave tal er karakteristisk for
trylleeventyrtradition i almindelighed, så-

dan som Holbek vist mener. En anden
nærliggende forklaring kunne jo være at
dansk eventyrtradition allerede var godt på
vej til at forsvinde på Tang Kristensens tid.
Den anden konklusion som kan udledes
af kataloget er, at mandlige fortællere, som
er i overtal, foretrækker eventyr med
mandlig helt, mens kvindelige fortællere
har en mere jævn fordeling af eventyr med
mandlig og kvindelig helt. Selve denne
iagttagelse synes vel ikke særlig revolu
tionerende, men som Holbek påpeger inde
bærer iagttagelsen også at man herefter
må antage at fortællerne foretager en ud
vælgelse, så deres repertoire bliver i over
ensstemmelse med deres egen situation.
Der er jo forskere der har ment at med
delerne blot passivt videregiver hvad de
selv har modtaget.
En anden forklaring kunne dog være at
mænd og kvinder i kraft af deres forskellige
liv til dels var udsat for forskellige eventyr
traditioner. Der er meget der tyder på at
mænd har haft deres eget eventyrmiljø - på
kroen, i hæren, på arbejdet - og hvis
eventyr med mandlig helt har været domi
nerende eller enerådende her, må det au
tomatisk smitte af på de kommende fortæl
lere, der lærer deres repertoire ved disse
lejligheder.
Den tredje hovedkonklusion som Holbek
drager af sit katalog er at eventyrfortæl
lerne i langt overvejende grad tilhører land
proletariatet. Dette forhold præsenteres
som om det skulle være udtryk for en ny
erkendelse, men dels synes det som om
Holbek overdriver fortællernes lave sociale
position (tilhørte håndværkere og hjælpe
lærere f.eks. per definition landproletaria
tet?), og dels er det vel tænkeligt at Tang
Kristensen, der jo selv påpeger at »Folke
minderne gjemmes mest af fattige Folk«,
skulle have haft større held med sit arbejde
netop blandt disse folk. Traditionen var jo
også allerede døende på Tang Kristensens
tid, så det kan ikke være overraskende
hvis den netop har været bevaret hos de
dårligst uddannede og fattigste lag af be
folkningen.
Som oplæg til den egentlige tese følger
et flere hundrede sider langt afsnit med
diskussion af tidligere fortolkningsforsøg.
Der er tale om en imponerende forsknings
historisk oversigt, som ifølge sagens natur

ofte bevæger sig ind på helt andre forsk
ningsområder end folkloristikken. Dertil
kommer at denne gennemgang leverer in
spiration til udformningen af afhandlingens
tese og til de senere analyser. En gennem
gang af de freudske og jungske skolers
opfattelse af eventyrene giver nogle ideer,
og der er en diskussion af forskellige
morfologiske og strukturelle tilgange. Holbeks interesse samler sig her om Meletinskij-gruppens reviderede udgave af Propps
Morfologi. Denne skoles »syntagmatiske
model« samler Propps funktioner i fem
akter. Endelig præsenteres en såkaldt
»paradigmatisk model«, der oprindelig er
udviklet af Köngäs Maranda. Ifølge denne
kan eventyrenes dramatis personae beskri
ves tilfredsstillende ved hjælp af en ku
bus baseret på modsætningerne høj/lav,
mand/kvinde og barn/voksen.
Det centrale kapitel med præsentationen
af afhandlingens tese indledes med en
redegørelse for præmisserne. Genren tryl
leeventyr defineres endeligt, hvilket bl.a.
udelukker novelle- og helteeventyr, og det
påstås at de således definerede trylle
eventyr må kunne fortolkes på deres egne
præmisser. Det fremhæves som en grund
læggende antagelse at der eksisterer for
bindelse mellem fortællernes livsbetingel
ser og eventyrenes indhold. På grundlag af
en diskussion af disse livsbetingelser og af
forskellige træk ved eventyrene kommer
Holbek til den antagelse at de repræsen
terer en form for kollektiv dagdrømmen. De
viser en verden som den burde være.
Holbek tager nu udgangspunkt i Propp,
der jo definerer sine »funktioner« ud fra
deres betydning for eventyrets handling.
Dette princip overføres på akterne i den
syntagmatiske model og på eventyret som
helhed: ved eventyrets begyndelse er ho
vedpersonen underlagt forældrene, enlig
og fattig, ved dets slutning har han/hun
opnået selvstændighed, en ægtefælle og
rigdom, og det er altså dette der er eventy
rets mening. Ud fra dette princip vises det
hvordan de enkelte akter domineres af de
samme modsætninger som ligger til grund
for den paradigmatiske model.
Holbek kommer nu til den egentlige tese:
tanken er at trylleeventyrenes »overnatur
lige« elementer er at opfatte som symbo
ler, som skal forstås ud fra den sammen-
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hæng de indgår i. Fortælleren bruger sym
bolerne til at videregive emotionelle indtryk
af mennesker og begivenheder i den virke
lige verden. Forvandlingen af emotionelle
indtryk til symboler styres af et sæt regler,
som Holbek i vid udstrækning har fundet
hos psykologiens fædre. Den vigtigste af
disse synes at være »spaltning«, hvilket vil
sige at modstridende aspekter af én per
son fordeles på forskellige personer i
eventyret. Figurernes identitet skulle så
bekræftes af at de indtager samme plads
i den paradigmatiske model. De øvrige reg
ler som Holbek formulerer benævnes: partikularisering, projektion, eksternalisering,
hyperbel, kvantificering og kontraktion. Det
fortælleren kan opnå ved brugen af denne
teknik skulle ifølge Holbek være at sym
bolerne giver ham eller hende mulighed for
at beskæftige sig med nogle problemer fra
det virkelige liv, som de ellers ikke ville
kunne tillade sig at behandle åbenlyst.
I sin forskningshistoriske gennemgang
har Holbek ved adskillige lejligheder be
skæftiget sig med andres fortolkninger af
historien om Rødhætte. Der er åbenbart
ingen grænser for hvad seriøse forskere
har kunnet få ud af den historie, og de vidt
forskellige resultater de opnår burde må
ske være en advarsel for andre der vil
forsøge sig med eventyrfortolkning. Men
Holbek er ikke bange, og hans tese skal jo
også stå sin prøve ved at blive brugt i
praksis. Dette er han af forskellige grunde
afskåret fra at gøre på levende tradition, og
han vælger derfor at forsøge sig på en del
af Tang Kristensens eventyr. I et kapitel
analyserer han flere forskellige versioner
af ét og samme eventyr, i et følgende en
række repertoirer.
Hvad det første angår, vælger Holbek de
danske og skånske versioner af eventyret
om Kong Lindorm (AT 433 B). Som bekendt
har dette eventyr en helt unik geografisk
forekomst, idet det findes i Orienten, Mid
delhavslandene og Danmark. Bl.a. på
grundlag af denne specielle udbredelse
sandsynliggøres det at de danske versio
ner af eventyret alle tilhører én og samme
tradition. Et princip foreslået af Alan Dun
des inddrages i analysen: ved at sammen
ligne variationerne i de forskellige versio
ner af eventyret søger Holbek at få varia
tionerne til at forklare hinanden. Det er et
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farligt princip, for den moderne skrive
bordsforsker risikerer alt for let at læse
elementer som han har fra én version ind
i en anden. Hvad eventyrfortællerne selv
angår, må man tværtimod gå ud fra at de
bruger lige præcis de elementer som de
selv af den ene eller anden grund mener
hører hjemme i eventyret. Deres traditio
nelle publikum har selvfølgelig heller ikke
haft en lignende mulighed for komparativ
analyse, og har i stedet været henvist til
hvad de vidste om eventyrene og deres
egen tilværelse i almindelighed. Når analy
serne i dette kapitel trods alt virker mere
overbevisende end dem i det følgende,
beror det måske på at netop Kong Lindorm
synes oplagt som genstand for en freudi
ansk inspireret fortolkning.
Afhandlingen fortsætter med en analyse
af fem fortælleres repertoire, idet der ud
vælges fem eventyr fra hver fortæller. De
enkelte eventyr analyseres repertoire for
repertoire, og Holbek kommer frem til at
hans metode kan anvendes på alle even
tyrene på nær ét, som da også viser sig
ikke at være noget rigtigt trylleeventyr. I et
afsluttende sammendrag påvises derefter
hvordan fortællerne på en række måder
har deres eget særpræg, og der redegøres
for hvilke resultater der er opnået med de
to modellers - den syntagmatiske og den
paradigmatiske - samt for hvordan reg
lerne for symbolproduktion har fungeret.
Anmelderen må desværre konstatere at
han ikke er meget for freudiansk inspirere
de tolkninger, det være sig af egentlig
litteratur, eller som i dette tilfælde mundtlig
fiktion. Det sker alt for ofte at sådanne
tolkninger efterlader ham med en let ho
vedrysten, og Holbeks analyser er ingen
undtagelse. Lad os som eksempel se på
nogle punkter i Holbeks analyse af Mads
Thomsen Bæks eventyr om De tre Hunde
(AT 300). Ved historiens begyndelse hører
vi om heltens konflikt med sin far. Holbek
mener at »it is characteristic of the situa
tion, and undoubtedly a feature drawn from
life, that the mother has to intercede for the
hero when he wants a gift from his father«.
Det er da højst tænkeligt, men så må det
samme vel være tilfældet når samme for
tæller i sin historie De fundne Prinsesser
(AT 301 A) mere eller mindre snyder sin far
for de penge som denne velvilligt sender

ham for at han kan avancere i hæren. Men
de to forskellige skildringer er i direkte
modstrid med hinanden, så der kan dårligt
være tale om noget selvbiografisk element
i begge tilfælde. Det påstår Holbek ganske
vist heller ikke i det konkrete tilfælde, men
det ligger implicit i hans formulering.
Senere i historien skal helten kæmpe
med en drage, der af en eller anden my
stisk årsag har krav på prinsessen. Dragen
der vil æde prinsessen repræsenterer efter
Holbeks mening en side af hendes far
(spaltning), og når helten hugger hoveder
ne (kvantificering) af den, skulle det være
udtryk for »a displaced castration«. Anmel
deren forstår udmærket at det kan være
nødvendigt for helten at bryde faderens
magt over prinsessen. Han kan også ac
ceptere at dette udtrykkes med en billedlig
kastration, men hvis man derefter omskri
ver denne i forvejen rent billedlige kastra
tion ved hjælp af yderligere symboler, er vi
vist efterhånden kommet derud hvor næ
sten alt kan bevises. Holbek understreger
at dragen vil æde prinsessen, ikke gifte sig
med hende. Dette skulle netop pege på at
den repræsenterede hendes far. Men i
andre eventyr kender vi vel masser af
eksempler på at den »spaltede« far vil gifte
sig med sin datter. Er det derfor nødvendigt/muligt/forsvarligt at tillægge en så lille
detalje så afgørende betydning her?
Holbek fortsætter med at diskutere hel
tens kamp med dragen. I mange versioner
bruger helten et sværd eller lignende, hvil
ket ifølge Holbek er et fallisk symbol. I
indeværende fortælling er det dog heltens
hunde der klarer opgaven, men de symboli
serer så blot den kropslige side af ham, og
dermed samme idé. Men stort set alle
våben der egner sig til at dræbe en drage
eller anden modstander i kamp kan vist
fortolkes som falliske symboler, og er gan
ske givet også blevet det på et eller andet
tidspunkt. Det virker derfor ikke overbevi
sende at tillægge et element (et sværd),
som slet ikke forekommer i det pågæl
dende eventyr, en sådan værdi, for derefter
at overføre værdien på hundene.
I mange versioner af AT 300 sker der det
at helten og prinsessen hver for sig sikrer
sig et bevismateriale: helten vil gerne kun
ne bevise at det var ham der dræbte
dragen, prinsessen vil have et sikkert ken

detegn på helten. I Danmark sker dette
sidste ofte ved at hun fletter en guldring
ind i hans hår. Det står der godt nok ikke
noget om i vores version, men Holbek
inddrager det alligevel i analysen (Dundes’
princip), og bemærker: »The rings may
perhabs be seen as symbolic of her sexua
lity, but it is probably more relevant to see
them as expressions of her riches ... or as
expressions of their engagement.« Men
som det fremgår senere i de forskellige
varianter af eventyret, er ringenes funktion
i historien at sikre genkendelse og bevis
materiale, og der er da også versioner hvor
prinsessen i stedet for at flette ringe ind i
hans hår, klarer sig med at klippe en lok af
håret eller en stump af hans tøj. Holbeks
fortolkning er helt unødvendig. Noget lig
nende gør sig gældende med de tunger
helten skærer ud af de afhuggede drage
hoveder. Ifølge Holbek repræsenterer den
ne handling en gentagelse af den ovenfor
omtalte billedlige kastration. Senere kon
fronteres helten og den falske helt med
hinanden, og så har den sidste kun de
tomme dragehoveder, mens helten »has all
the tongues in his pocket. We read this as
his assumption of the male’s role in rela
tion to the princess«. Men tungernes funk
tion synes at være en anden. Helten skal
på rette tid og sted kunne bevise sin
identitet og fordrive den falske helt. Det er
som i en Perry Mason film, hvor detektiven
pludselig skal kunne fremkomme med det
overraskende bevis der lammer modpar
ten. Hvis han blot skulle udføre endnu en
billedlig kastration, kunne han jo have kla
ret sig med at skære næserne af.
Nu skal disse kritiske bemærkninger
ikke tages som udtryk for at anmelderen
generelt forkaster Holbeks analyser, for i
det store og hele er Holbeks opfattelse af
eventyrene jo rigtig. Det der efter anmel
derens mening mangler før man kan tage
endelig stilling til gyldigheden af Holbeks
tese er dels en jævnføring med »overnatur
lige« elementer i andre genrer (sagn, trylleballader, helteeventyr, folketro, osv.) dels
en endnu dybere analyse af forholdet mel
lem fortællernes liv og deres eventyr (refe
rencerne i Holbeks arbejde synes for tilfæl
dige) og dels en afprøvning på levende
tradition. Hvad det sidste angår har anmel
deren faktisk en vis, begrænset erfaring fra
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Irland, idet han først i 70’erne indsamlede
omkring et dusin meget lange gæliske
eventyr i Sydvestirland. Min fortæller er
død, og jeg må bekende at jeg heller aldrig
stillede de spørgsmål som Holbek efter
lyser svaret på, men jeg tvivler i hvert fald
på at min fortæller bevidst brugte de tek
nikker til symbolproduktion som Holbek
formulerer. Ved et par lejligheder gav for
tælleren for øvrigt udtryk for at en bestemt
uforståelig detalje var med »fordi sådan var
det i historien«. Noget lignende gør sig
givet gældende for mange af Holbeks sym
boler. For øvrigt krænkede min fortæller
mange gange nogle af de regler som Hol
bek opstiller for eventyr og anden mundtlig
digtning. F.eks. siger Holbek at de forskel
lige sider af en »spaltet« figur ikke interagerer i et eventyr, men min fortæller
havde faktisk et eventyr, hvor heltindens
far må flygte for og bede om nåde af den
trold, som i følge Holbek skulle repræsen
tere hans alter ego.
Lad anmelderen slutte med at påpege
hvordan Holbeks metode og dens resulta
ter på besynderlig vis bringer ham i mod
strid med en anden skole inden for studiet
af mundtlig digtning. Holbeks metode, der
bevæger sig på det indholdsmæssige plan,
indebærer at et givet fænomen i et eventyr
ofte finder udtryk ved en mangfoldighed af
symboler. Dette synes at gælde både in
denfor et eventyr og inden for en fortællers
repertoire. Heroverfor står formelanalyser
ne, som de praktiseres af Parry/Lordskolen. Denne skole er netop karakteri
seret ved sin stædige fastholden af et
økonomiprincip i mundtlig digtning. Parrys
analyse af Homers brug af adjektiviske
bestemmelser viste et formelsystem, hvor
der fandtes én (og kun én) formel der
tilfredsstillede en given metrisk situation.
Dette strenge økonomiske princip blev an
set for beviset på den mundtlige oprindelse
til Homer. Heroverfor står så eventyrene,
der selvfølgelig repræsenterer en helt an
den genre, men som i deres brug af sym
boler synes at gå til den anden yderlighed.
Ole Munch-Pedersen

136

Allan Tønnesen:
Helsingørs udenlandske borgere og
indbyggere ca. 1550-1600
Dansk komité for byhistorie: byhistoriske
skrifter, Bind 3, Forlaget Mistelten, Ringe
1985. ISBN 87-8885-00-3.

De andre
Udskillelse og anderledeshed. Den jyske
Historiker, Nr. 40, Århus 1987.
ISBN 87-87940-33-7.
Indvandrergrupperne, der er ankommet til
Danmark gennem de sidste 15-20 år, har
vakt stor opmærksomhed. De har også
inspireret til adskillige historiske og socio
logiske bøger og afhandlinger.
Allan Tønnesen har i sin bog benyttet
skattelister og andet arkivmateriale til sta
tistiske beregninger over antallet af ind
vandrere i Helsingør og deres økonomiske
betydning for datidens bysamfund. Skotter,
nederlændere og tyskere ankom til byen
og bidrog til dens erhvervsliv. De fremmede
optrådte tilsyneladende på lige fod med
danskerne som domsmænd o. lign. Flere
borgmestre var af hollandsk afstamning.
Men klager over, at de fremmede tog han
del og næring fra andre for så at vende
hjem med »posen fuld«, høres også. Tøn
nesen mener, at selv om enkelte af de
fremmede medbragte kapital og betalte de
højeste skatter i byen, har deres tilstede
værelse næppe betydet helt så meget øko
nomisk, som en tidligere undersøgelse af
Gunnar Olsen i »Vi og vor fortid« 1943 gav
udtryk for.
De tre hovednationaliteter har hver sit
hovedafsnit; der bringes statistik over de
res andel i skatteudskrivningen, samt regi
ster over navne på de i skattelisterne
nævnte udlændinge, opstillet efter nationa
litet.
- Alt i alt et både grundigt og spændende
værk, der også får læseren til at tænke på
nutiden.
»Den jyske historiker« har udgivet et
temanummer om forholdet mellem en do
minerende kultur og forskellige minoriteter.
Tre af artiklerne behandler etniske minori
teter - tyskere i Danmark (Bente Nissen &
Lissy L. Sundtoft), USAs indianere (Bo
Schöler) og antisemitismen i Danmark
i mellemkrigstiden (Karl Christian Lam-

mers). De to andre beskriver elementer i
den danske forfølgelse af troldmænd og
behandlingen af psykiatriske afvigere i
Danmark 1700-1900.
Bogen har som hovedtema at skildre,
hvorledes en dominerende kultur udgræn
ser, har udgrænset og definerer »de an
dre« (indledningen), mens minoritetens
selvidentifikation af praktiske grunde er
skudt i baggrunden (bortset fra indlægget
om USA).
Trolddom indgik som et naturligt element
i den middelalderlige verdensopfattelse og
blev først kriminaliseret i 1500-tallet. Det
forklares med den antagelse, at den stær
kere bevidsthed om det enkelte individs
særegne betydning fremtvang en »ideal
negation«, som skulle bekæmpes. Mens
kirken - der på dette område især syntes
aktiv i de protestantiske områder - ikke
ville skelne mellem »sort« og »hvid« magi,
så opretholdt den brede befolkning distink
tionen.
Befolkningen kunne ikke undvære de
personer, der ad magisk vej hjalp dem mod
sygdom og anden dårligdom, men fulgte
myndighederne, når det gjaldt om at be
kæmpe de skadevoldende troldfolk, som
man normalt udpegede i nærmiljøet. - Læn
ge efter, at de officielle retsinstanser hav
de opgivet teorierne om troldfolk, levede
disse anskuelser videre i den brede be
folkning.
Den modsatte udvikling gjorde sig gæl
dende angående de gale. Mens de gamle
dårekister havde som funktion kun at sikre
omgivelserne mod de mest farlige patien
ter, betød oplysningstiden med dens (over
drevne) tro på helbredelsesmuligheder, at
man forbedrede og udvidede de offentlige
anstalter, der nu også optog de mange
intellektuelt retarderede og psykiske afvi
gere, der hidtil havde levet sammen med
deres familie i lokalsamfundet. Dette førte
nu til en markant udskillelsesproces med
deraf følgende eksplosion i antallet af an
stalter gennem 1800-tallet.
Dette betød en aflastning, økonomisk og
moralsk, for de syges familier. Forfatteren
mener dog, at den nye menneskeopfat
telse, hvor selvbeherskelse, rationalitet og
produktivitet blev sat i højsædet, i højere
grad end de socio-økonomiske forandrin
ger, var med til at skubbe afvigende margi

nalgrupper (foruden de ovennævnte også
blinde, døvstumme, åndssvage, fattig
gårdslemmer etc.) ind i et efterhånden
fintmasket institutionsnet for at modvirke
uregelmæssigheder eller afvigelser fra
normerne ude i samfundet.
De øvrige afsnit behandler grupper, der
i højere grad har mulighed for at øve arti
kuleret modstand. Interessant er det at
læse om indianernes individuelle og kultu
relle »modoffensiv« over for USAs hvide
samfund.
Forstemmende er det at erfare, hvor
ledes en næsten selvfølgelig antisemitisme
kunne udfolde sig i visse danske aviser i
mellemkrigstiden. Anti-bolchevisme og kri
tik af finansverdenen (især i de økonomi
ske kriseår) kunne give anledning til udfald
mod jøderne. Værd at bemærke er, at
antisemitismen dengang ikke betød særlig
meget i datidens danske nazisters propa
ganda. Til gengæld er det uhyggeligt at
læse, hvorledes lederskribenter i Jyllands
posten dengang forsvarede og forklarede
Hitlers optræden mod den jødiske minoritet
i Tyskland.
Den aktuelle inspiration til dette nr. er
vor tids indvandringer (forordet). Om dette
emne har to forfattere udvalgt sig tyrkerne
i Danmark som eksempel på »kulturkon
flikten« mellem os (danskerne) og de an
dre. Forfatterne, der bruger umådelig me
gen plads på metodiske overvejelser og
teoretiske betragtninger, opstiller modsæt
ningen: de indvandrede tyrkeres normer,
medbragt hjemmefra kontra dansk bykul
tur, der skildres som helt eller delvis frigjort
fra religionen og den ældre landbrugskul
turs normer og idealer, der angiveligt skulle
stå i et latterligt eller ligefrem ubehageligt
skær (dialekter, antallet af børnefødsler,
kvindernes påklædning og kropskultur
etc.).
En gennemgang af læserbreve i Ekstra
Bladet fra udvalgte perioder 1968-85 viser
en række negative holdninger over for
tyrkernes normer, der angivelig er medført
fra deres hjemlige landsbymiljø. Dette pa
rallelliseres med en lignende afstandtagen
til normer, der formodes at have domineret
ældre dansk landbokultur.
Artiklen tilsigter således ikke at analy
sere eller beskrive alle elementer i det
komplekse billede af danskere kontra ind-
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vandrere. Den forsøger heller ikke umid
delbart at klargøre, om det »billede«, dan
skerne umiddelbart har dannet sig generelt
af den tyrkiske kvinde og tyrkisk familieliv
er korrekt (selv om den naturligvis ikke
accepterer de mange overdrivelser og for
domme i læserbrevene).
I stedet for at bruge så megen energi på
at formulere nogle forenklede abstraktio
ner omkring en så begrænset del af et
større tema, ville det have været mere
jordnært og relevant at bruge spalteplad
sen til at udrede mere væsentlige aspekter
omkring den fortløbende vekselvirkning,
der er sket og sker under indvandrernes
sameksistens med den danske befolkning.
Temahæftets titel er »De andre«. Om deres
vurdering af sig selv og os får læseren intet
at vide.
Bent Ostergaard

Lone Rahbek Christensen:
Hver vore veje. Livsformer, familietyper
og kvindeliv
Etnologisk Forum, Odense 1987.173 s. Kr.
168,-. ISBN 87-87510-103.
Hver vore veje er en analyse af almindelige
danskeres dagliglivskultur ud fra den
strukturelle livsformsanalyse.
Der gives først en beskrivelse og kritik af
mere traditionelle analyser og synsvinkler
på begreber som »kvindeliv« og »kvinde
etik«. Derefter forklares livsforms-begre
bet, og dets anvendelse i praksis anskue
liggøres ved eksempler. Dernæst præsen
teres de tre livsformer som Lone Rahbek
opererer med; den selvstændige livsform,
lønarbejderlivsformen og den karrierebundne. De tre livsformer karakteriseres
først og fremmest ved deres respektive
forhold mellem arbejde og fritid. For løn
arbejderen er fritiden målet - og arbejdet er
midlet til at opnå det. For den selvstændige
er arbejde og fritid sammenflydende, der er
ikke nogen klar grænse mellem de to ting.
For den karrierebundne er forholdet det
omvendte af lønarbejderens: arbejdet er
målet og fritiden er midlet. Gennem arbej
de, læsning etc. i den tid hvor vedkom
mende ikke er »på arbejde« oparbejder
han eller hun viden eller færdigheder, som
sætter vedkommende i stand til yderligere
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at engagere sig i jobbet og løse opgaver.
Karakteristisk for den karrierebundnes an
sættelse er, at vedkommende frem for som
lønarbejderen at sælge sin arbejdskraft i
kvantitet (tid) sælger den i kvalitet (udfø
relse af »særlige« opgaver der fx kræver
særlig viden).
Bogens »anden halvdel« består af bear
bejdede interviews, der viser de forskellige
livsformer i praksis. Der præsenteres for
skellige familier, hvor de enkelte individers
livsformer og ideologier hhv. passer sam
men eller kontrasterer. Det vises hvorledes
konflikter opstår som følge af forskellige
livsformer, fx den spændte situation som
opstår hvis to ægtefæller begge er »kar
rierebundne« og ingen af dem indstillet på
at fungere som »bagland« for den anden.
Hver vore veje er først og fremmest et
tiltrængt opgør med fundamentalistiske fe
minister (og feminologer) og deres etnocentrerede synsvinkler. Vi er sikkert man
ge der har anet, at der findes mange typer
af kvindeliv, og at der ikke er nogen kvin
delivsform som er »den rigtige«. Men det er
rart at høre nogen sige det på en så
underbygget måde som Lone Rahbek.
Livsformsanalysen vil uden tvivl vise sig at
få en stor betydning inden for kvinde- og
dagliglivsforskningen i fremtiden. Det er et
glimrende redskab til beskrivelse af fami
liens indre dynamik og konflikter.
Men samtidigt må det også indvendes, at
denne analyseform og dens teori må videreudvikles betydeligt, hvis den også skal
kunne bruges bredere. Der er flere »døde
vinkler« i analysemetoden. Fx tages der
ikke hensyn til de økonomiske og klasse
mæssige aspekter ved de enkelte livsfor
mer. ER livsformerne klassebundne? Og i
givet fald hvorfor og hvordan? Et andet
problem er tidsaspektet. Lone Rahbeks
grundige analyse viser »bare«, at en given
person på et givet tidspunkt (omkring in
terviewtidspunktet) har befundet sig i en
bestemt situation. Hvordan er hun kommet
der, og hvor går hun hen? Hvorledes er
dynamikken i udviklingen af livsformer? Og
hvorledes bliver en given person »bærer«
af en særlig livsform? Og sidst men ikke
mindst: Hvad synes folk egentlig om deres
livsformer - er de tilfredse, eller ville de
gerne have levet på en anden måde? Prøver de at ændre noget, og i givet fald

hvordan? Jeg tror, modsat Lone Rahbek,
ikke at livsformer »er begreber man kan
bygge en samfundsstruktur af« - al den
stund livsformerne ikke relateres konkret
til samfundets klasser og sociale lag.
Det vil imidlertid blive spændende at
følge udviklingen af livsformsanalyser i
fremtiden. Som nævnt er det noget, vi har
savnet til analyse af indre konflikter og
dynamik i familien.
I øvrigt et lille hjertesuk: Omslaget ligner
noget der retteligt burde høre til en ekspe
rimental digtsamling udgivet »på eget for
lag«. Teoretiske eller svært tilgængelige
bøger bliver ikke mere populære af at få en
rodet postmoderne forside i falmede farver.
Flere illustrationer havde været en bedre
idé.
Charlotte S. H. Jensen

Ena Hvidberg og Hannelene Toft Jensen:
Vestegnen - fra gartneriland til forstad
120 s. ill. Udg. af Københavns Amtsmu
seumsråd.

Vestegnen er den del af Københavns amt,
som strækker sig fra den københavnske
bygrænse mod vest til og med Høje Tåst
rup kommune. Det er en del af det gamle
kulturlandskab »Heden«, det meget frugt
bare, men flade landbrugsland mellem Kø
benhavn, Roskilde og Køge. Området er
ofte blevet karakteriseret som »kedeligt«
og ensformigt uden de landskabelige vær
dier som præger f.eks. det nordsjælland
ske landskab.
Landskabet har først og fremmest været
et »brugs«-landskab. Her produceredes
mejeriprodukter og grøntsager som »Københavns-bønderne« kunne afsætte på
torvene i hovedstaden. Her gik Roskilde
Landevej som forbandt Residensstaden
med det øvrige land. Her anlagdes den
første jernbane med stationer i de gamle
landsbyer: Tåstrup, Glostrup og Hedehu
sene, der blev landets første stationsbyer.
Og her dannede de åbne arealer og for
holdsvis lave grundpriser basis for at ar
bejdere og funktionærer fra de tætbefol
kede københavnske bro-kvarterer kunne
skaffe sig bedre boligkår i selvbyggede
huse, andelsfinansierede villaer eller so
cialt boligbyggeri.

Området er - og har altid været - et
brugslandskab, hvis udnyttelse blev dik
teret af den københavnske by-udvikling
snarere end af det lokale behov. Motor
vejene, der i dag gennemskærer landska
bet på kryds og tværs, er et synligt udtryk
for hvorledes området må indordne sig en
planlægning, der betragter Vestegnen som
et landskab, uden værdier i sig selv, et
»tomt« område, der passende kan udfyldes
med de transportsystemer og produktions
områder som er nødvendige for hovedsta
dens eksistens.
Vestegnen har dog sin kulturhistorie,
som alle andre egne i landet. At beskrive
og tolke den kulturhistoriske udvikling her
er imidlertid kun muligt, hvis den storkø
benhavnske byudvikling samtidig inddra
ges i beskrivelsen.
Etnologen Ena Hvidberg og historikeren
Hannelene Toft Jensen har i bogen »Vest
egnen -fra gartneriland til forstad«, som er
udgivet af Københavns Amtsmuseumsråd,
givet sig i kast med denne alt andet end
lette opgave. Bogen er det første resul
tat af det arbejde Københavns Amtsmu
seumsråd har igangsat med at beskrive
den kulturhistoriske udvikling i hele amtet.
Når de to forfattere har kastet sig over
Vestegnen som det første projekt skyldes
det bl.a. den udfordring der lå i at kunne
indfange og formidle den kulturhistorie
som området fortæller om, en kulturhisto
rie, hvis synlige udtryk de fleste planlæg
gere er blind for, fordi området ikke er
»smukt« eller »specielt« set ud fra en
klassisk æstetisk synsvinkel.
Det er der så kommet en god og me
get instruktiv bog ud af, med mange illu
strationer fra boligmiljøer og arbejds
pladser, der ikke hidtil har været publi
ceret.
Bogen er inddelt i 2 hovedafsnit. I bo
gens første del behandles bebyggelses
mønster og byudvikling i et overordnet
perspektiv, mens der i bogens 2. halvdel
mere detaljeret redegøres for de enkelte
kommuners historie. Sammenhængen mel
lem Vestegnens udvikling og storbyens
skiftende behov for transportveje, industriog boligområder fastholdes konsekvent i
den historiske oversigt over områdets ud
vikling. Her får man en kortfattet og dog
grundig gennemgang af de forskellige
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egnsplaner fra Finger-planen fra 1947 til
loven om Køge Bugt fra 1961.
Forfatterne har ønsket at vise, hvorledes
de tilsyneladende anonyme, og i manges
øjne ret triste, forstæder vest for Køben
havn har hver deres historie og særlige
udformning. Bogens anden del redegør
derfor udførligt for de enkelte kommuners
udvikling fra århundredeskiftet frem til i
dag.
Kommunerne kan inddeles i tre hoved
typer. Der er de gamle forstadskommuner,
Rødovre og Hvidovre. De er Vestegnens
første arbejderforstæder. Mange af de før
ste tilflyttere kom fra brokvartererne i det
indre København. De første arbejdere slog
sig ned herude allerede i begyndelsen af
1900-årene, men den største befolknings
tilvækst fandt sted fra 1940 frem til slut
ningen af 1950erne. Samtidig igangsattes
socialt boligbyggeri i stor stil. Befolkningen
er fortrinsvis faglærte arbejdere og funktio
nærer, og Socialdemokratiet har altid haft
et solidt flertal i disse to kommuner.
Den anden forstads-type udgøres af de
gamle stationsbyer som voksede op om
kring Tåstrup, Glostrup og Hedehusene.
De var faktisk landets første stationsbyer,
og fungerede helt frem til efter 2. verdens
krig som selvstændige små bysamfund.
Først efter 1950 sker der en større udflyt
ning til disse kommuner af københavnere,
som nu begynder at pendle mellem sta
tionsbyen og København. Kommunerne bli
ver forstæder.
Albertslund - tidligere Herstederne kom
mune - er nok en stationsby, men har
haft sin særlige historiske profil på
grund af statsfængslets placering i kom
munen.
Bogen indeholder en kort men instruktiv
oversigt over statsfængslets historie og
giver fine glimt af hverdagen inden for
fængslets mure. Fængslet fungerede som
et lille selvforsynende samfund der til og
med eksperimenterede med silkeavl. Det
nye Albertslund får også sin beskrivelse. I
modsætning til de gamle forstadskommu
ner som var vokset langsomt frem, skete
der nu en total planlægning af et helt
byområde indeholdende ikke blot boliger
men også institutioner og butikker. Nyska
belsen i dansk byplanlægning: indkøbs
centret blev lagt i tæt forbindelse med
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stationen og dannede det nye centrum i
kommunen.
Båndbyerne langs Køge Bugt, den tredje
hovedtype, udbyggedes i lighed med Al
bertslund som centerbyer omkring de nye
stationer og indkøbscentrene. I mellem
krigstiden havde området været et popu
lært udflugtsmål for københavnske arbej
dere og en del af områdets parcelhuse er
ombyggede sommerhuse fra denne peri
ode.
Bogen om Vestegnen giver en god be
skrivelse af områdets historiske udvikling
med mange eksempler på, hvorledes hver
dagen udformede sig for forstædernes be
boere.
Samtidig lægger bogen op til en debat
om hvad det er for ideologiske og æste
tiske holdninger, som har præget planlæg
ningen. Det flade land vest for København
har i planlæggernes øjne været blottet for
»særlige landskabelige værdier«. Derfor
kunne man omforme et gammelt kultur
landskab som det typiske hedelandskab til
nye boligområder eller lade store dele af
området opsluges af motorvejene og deres
udfletninger. I Nordsjælland er de få motor
veje omgivet af støjvolde og omhyggeligt
beplantet med buske og træer. Det flade
landskab vestpå er i virkeligheden langt
mere sårbart overfor planlæggernes ind
greb, men det har ikke fået samme beskyt
telse som det nordsjællandske landskab.
Bogen om Vestegnen er gennemillustre
ret med mange hidtil upublicerede fotogra
fier. Den er en oversigt, understreger for
fatterne, og de har derfor vedføjet en em
neliste over de mange problemområder,
som kræver nøjere undersøgelser. Emne
listen er et sandt idekatalog for lokalhisto
rikere og andre, som vil give sig i kast med
områdets historie. Københavns Amtsmu
seumsråd har produceret en god håndbog
for alle, der vil arbejde lokalhistorisk og
etnologisk med Vestegnens kulturhistorie.
Annette Vasström

Benny Christensen (red.): Danske lodser
Maritim Kontakt nr. 11. Udgivet af Kontakt
udvalget for dansk maritim historie- og
samfundsforskning, København 1987, 135
s., ill. ISBN 87-87947-24-2.

Lodserne er blandt de erhvervsgrupper
som mange kender lidt til, men få har haft
lejlighed til at komme på nærmere hold.
Dette afhjælper bogen på udmærket vis.
Historikeren Benny Christensen har for
uden redaktørarbejdet bidraget med en
historisk oversigt, en nyttig ordliste over
maritime specialudtryk, samt fortegnelser
over såvel kildemateriale som trykt littera
tur om danske lodserier og lodsvæsen.
Redaktøren er tydeligvis en rutineret pæ
dagog, som både kan udtrykke sig klart og
give læserne gode hjælpemidler til fort
satte studier.
Bogens hovedindhold er dog lodsernes
eget, idet 4 ansatte fra lodsvæsenet for
tæller om deres arbejde.
Først fortæller fhv. lodsdirektør Mogens
Schmidt ganske kort og lidt tørt om sin tid i
Lodsdi rektoratet fra 1949 til 1976.

Dernæst giver lodsformand Philip Svanum et fint indtryk af farvandslodsens ar
bejde og dets ændringer fra han selv i
1956 tiltrådte ved Frederikshavns Lod
sen.
Otto Albertsen beskæftiger sig med
Randers Fjords Lodseri. Også han har lagt
hovedvægten på sin egen tid (1948-65),
men ældre kollegers beretninger og de
tidligste vidnesbyrd om fjordens lodseri er
desuden taget med.
Til sidst skriver Knud W. Bom med lune
og indsigt om sine 32 år ved Københavns
Lodseri.
Ansvaret for bogens udseende er som
ved andre af udgivernes publikationer lagt i
hænderne på Jens Lorentzen og Guilan
ders Bogtrykkeri - og det kan alle være
godt tjente med.
Hans Jeppesen
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