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Peters »Gamle Julefar« og
julemanden.
Af Vibeke Stybe

I »Ordbog over det danske Sprog« står der om ordet »julemand«, at
det næppe er blevet brugt før 1900, og at forestillingen er af tysk og
engelsk (amerikansk) oprindelse. På gamle billedark allerede i forrige
århundrede findes imidlertid af og til den danske betegnelse »jule
mand«. - I »Peters Jul«, som Johan Krohn skrev i begyndelsen af
1860’eme, kaldes julemanden enten »Den gamle Jul« eller »Den
gamle Julefaer«.

I forrige århundredes børnelitteratur tog julemandens udseende lidt
efter lidt form, og han blev en sammenblanding af flere forskellige
skikkelser: den hellige Sankt Nikolaus (Santa Claus), den strenge
Kong Frost (Hr. Vinter) og den populære Father Christmas fra de en
gelske mummespil. Det er bogstavelig talt næsten ugørligt at rede trå
dene ud i denne proces.
Den katolske helgen St. Nikolaus er kendt i den kristne verden,
hvor mange kirker er viet til ham. Han blev biskop i Myra i Lille
asien, og på kalkmalerier kan man se ham med bispehue og stav i
hånden. Jeg skal ikke komme ind på de mange legender, der findes
om ham; men en af dem er jomfrulegenden, der stammer fra det 9.
årh.: Nøden tvinger en adelsmand til at henvise sine tre giftefærdige
døtre til prostitution. Da St. Nikolaus erfarer dette, kaster han i nat
tens mulm og mørke tre poser med guld ind ad vinduet, så de tre pi
ger kan undgå den grufulde skæbne. Det er første gang St. Nikolaus
optræder i rollen som gavebringer. Senere er der mange vidnesbyrd
om, at man på hans helgendag, 6. december, kom med gaver til børn.
Han er den egentlige stamfader til julemanden. Mogens Lebech skri
ver i sin bog »Julemanden« (1968): »Mærkeligt nok er det, at man
her til lands næppe kan finde et samtidigt vidnesbyrd om Sankt Niko-
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De onde Spottere.

Dette gik ind ad det ene CEre og*
ud ad det andet, men Straffen kom
snart; thi Troldet kom og puttede
begge to i sit Blækhuus.
Et enkelt billede fra et biliedark fra Gustav Kühn, (ca. 1860). Den store Ba
stian er her plagieret, og Bastian-figuren (St. Nikolaus) er klædt i en blå,
pelsbræmmet kåbe. Han kaldes på dansk »Trolden« - hverken julemanden
eller St. Nikolaus var på den tid kendt af danske børn.

laus som børnenes helgen og »julemand« - for at bruge et moderne
udtryk.« Først langt senere tales der om Sankt Nikolaus-gaver, der gi
ves under mange forskellige former.
Nikolas og Bastian
St. Nikolaus var kun lidt kendt i Danmark og af danske børn. Den
første billedbog, hvori han afbildes, er »Den store Bastian«, der ud
kom i Tyskland i 1845 - dansk bearbejdelse 1847 med titlen: »Vær
lydig«. Navnet »Den store Bastian« kom først på titelbladet fra 1867.
På tysk hedder den frygtindgydende bussemand »Der grosse Niko-
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laus«, og han kommer ikke med gaver til børn. Oprindelig var St.
Nikolaus ikke kun mild - han kunne også være streng og ses ofte af
bildet med et ris i hånden og i følgeskab med sin hjælper, Knecht
Ruprecht.
Den danske oversætter måtte finde et helt nyt navn til den i Tysk
land velkendte figur, og han valgte navnet Bastian, en forkortelse af
et andet helgennavn, Sebastian, der ikke har nogen tilknytning til
børn. Johan Krohn skriver i et forord til den danske udgave fra 1901:
»Denne Navneforandring maa imidlertid anses for fuldt tilladelig; thi
dels klinger Navnet »Bastian« betydelig mere truende end »Nicolas«,
og dels maa det indrømmes, at, naar gamle Fatter Jul her optræder
kun streng og striks og uden sit Juletræ, men med et Kæmpeblækhus
og paa gule Tøfler i Stedet for Snestøvler, da er han gaaet saa langt et
Stykke uden for sin sædvanlige Rolle, at han i Grunden er ophørt at
være sig selv og derfor kan kaldes, hvad det skal være.«
At »Den store Bastian« er en julebog, viser titelbladet, hvor der
både er juletræ og gaver. Øverst ses en engel, der tilsyneladende er
gavebringeren. Heinrich Hoffmann, som skrev og tegnede »Struwwel
peter«, som bogen hedder på tysk, lavede den som julegave til sin tre
årige søn.
Pudsigt er det at se Den store Bastian (St. Nikolaus) på et billedark
fra Gustav Kühn (Nr. 1010, ca. 1860), hvor fire af Hoffmanns histo
rier er plagieret. Han ligner her nærmest en julemand og er klædt i en
blå pelsbræmmet kåbe. På dansk kaldes han »Trolden«. Hverken jule
manden eller St. Nikolaus var jo kendte begreber for datidens danske
børn.

Kong Vinter og Julefar
Johan Krohn havde sin egen opfattelse af den gamle julefar, og han
accepterede ikke Sankt Nikolaus og hans barske følgesvend, Knecht
Ruprecht, som julemanden og hans følgesvend. I første udgave af
hans berømte »Peters Jul« ligner julemanden på omslaget også mest
eventyrets kong Vinter, der vandrer på sneen gennem gaden med sto
re kanestøvler på. Han har heller ingen gavesæk. - Imidlertid må der
skelnes mellem julemanden på omslagets for- og bagside, og juleman
den inde i bogen. Det er nemlig to forskellige personer. Inde i bogen
bærer han under armen et dejligt juletræ (»det største vist i Skoven«);
han spreder juleglæde, selv om der står: »Ved Husets Dør han stille
staaer og lytter meget længe; han vide maa, før ind han gaaer, om der
er slemme Drenge.« I denne første udgave tegner Pietro Krohn og
Otto Haslund »den gamle Juul« i en hvid kofte og med et stort, hvidt
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skæg. Foruden juletræet har han, lidt upraktisk, et funklende lys i top
pen af sin hætte. Med dette tænder han julelysene i de mange hjem
med artige børn. Ingen andre steder spreder julemanden vist glædens
lys på denne måde.
Bemærkelsesværdigt er omslagets for- og bagside, som ikke skyldes
de to danske tegnere, og bogens form. Den er skåret til efter juleman
dens hætte. Julemanden med det hvasse blik på omslaget af »Peters
Jul« er faktisk den strenge, personificerede Vinter, der bringer kulde
og sne med sig. Hans hvide skæg ser ud som istapper, og han er også
(som påvist af Mogens Lebech i »Julenissen«. 1966) kopieret efter
den tyske kunstner Moritz von Schwinds »Herr Winter«, der optræder
på et billedark af samme navn (Münchener Bilderbogen, No. 5 fra ca.
1847). På dette billedark ses den uvelkomne Hr. Vinter, kutteklædt og
med en krans af kristtjørn om hætten. Hans lange skæg er frosset til
is, og han fryser. Derfor går han ind til en bonde for at bede om lidt
varm suppe; men man nægter at bespise denne barske herre. Sørgmo
dig vandrer han videre, og overalt bliver han kostet væk. Måske går
det bedre i byen, tænker han; men i det første hus, han besøger, bliver
han bundet af tjenestepigen, der piner ham ved den varme ovn. Han
river sig løs og styrter ud på gaden. Juleaften er der lys i alle vinduer,
og børnenes jubel lyder ud til ham. Forgæves går han fra dør til dør,
uden at nogen vil vide af ham, selv om han nu bærer på et tændt ju
letræ. Til sidst beslutter han at gå til julebal, men også her bliver han
smidt på porten. Da isen omsider bryder op og sneen smelter, plukker
den gamle Hr. Vinter en vintergæk og bringer dette forårstegn til et
lille barn, der ligger i sin vugge. Derefter vender han tilbage til sit kol
de hjemland.
King Winter og Herr Winter
Brødrene Krohn og Otto Haslund har nok kendt det tyske billedark,
men vel næppe set en lille anonym billedbog »King Winter«, der blev
udgivet på engelsk (evt. også på tysk) i Hamburg ca. 1859 - syv år før
vor egen »Peters Jul«. Denne lille bog er i farvetryk og, ligesom den
danske, skåret til efter julemandens hætte - en såkaldt scapebook.

Peters Jul. Kbh. Wøldike, 1866. - Delvis håndkoloreret.
Billedfrisen er tegnet af Pietro Krohn og Otto Haslund. Omslaget er til
dels kopieret efter Moritz von Schwinds billedark om Hr. Vinter. (München
er Bilderbogen No. 5 fra ca. 1847)
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Den uvelkomne Hr. Vinter, tegnet af Mouritz von Schwind. (Münchener
Bilderbogen, No. 5 fra ca. 1847). Han er kutteklædt og har en krans af
kristtjørn om sin hætte. Det første forårstegn, en vintergæk, bringer han som
gave til et lille barn.
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Omslag og opslag til »King Winter«, trykt på engelsk i Hamburg ca. 1859.
Skikkelsen på omslaget er Jack Frost, Kong Vinters følgesvend.

13

Omslaget viser samme figur som »Herr Winter« i Moritz von
Schwinds biliedark og ligner til forveksling »Peters Jul« i 1. udg.
»King Winter« blev udgivet i faksimile af Library of Congress i
1985, og det var en reklame herfra, der viste, at vor danske »Peters
Jul« fra 1866 i sit ydre har haft et tydeligt forbillede. Måske har
forlæggeren, Fr. Wøldike, set »King Winter« og brugt ideen - eller
måske har hans meget unge lærling, Ernst Bojesen, haft øje for den.
Forskellen i de to bøgers udseende er ikke stor. Skikkelsen har i Dan
mark en grangren under armen, mens den i Amerika har et ris. Den
danske »Julefaer« har ikke, som den tyske og amerikanske figur, en
krans af kristtjørn om hætten, til gengæld en rød kvast, der ses på bo
gens bagside. Forsidefiguren i Danmark er »julemanden«, mens han i
Amerika er King Winters hjælper, Jack Frost, som har samme funk
tion som Sankt Nikolaus’ hjælper, Knecht Ruprecht.
Handlingen i versene er i korthed således: En dreng og en pige be
der deres mor fortælle noget om Kong Vinter og Jack Frost. Det gør
hun gerne, hvis pigen vil strikke og drengen skære pindebrænde
imens - ørkesløse må de ikke sidde. Hun fortæller, at kong Vinter har
sit slot højt mod nord, at han er klædt i en rød kåbe med hermelins
krave og har en krone af istapper på hovedet. Han bor med sin dron
ning i et slot af sne, hans trone er af is og polstret med bløde puder,
stoppet med snefnug. Kongens følgesvend, Jack Frost, er rødmosset
og kutteklædt. Kong Vinter ankommer hvert år ved solhverv. Han
har et stort følge med sig, og de kører i slæder, trukket af rensdyr.
Kongen kommer overalt, og Jack Frost har travlt. Han må feje alle
floder og søer, fordi kongen holder af blanke spejle. De nøgne træer
skal klædes i hvidt og pyntes med istapper, og isblomster skal pryde
alle vinduer. Det glæder kongen at se piger og drenge lege med sneen,
bl.a. laver de en kæmpemæssig snemand, så stor som en russisk czar;
de kører i slæde og løber på skøjter. Jack Frost skal nu forvisse sig om,
at børnene har været gode og artige. De artige skal have et fint juletræ
og gaver, men til de uartige binder dronningen birkeris. De børn, som
ikke har været gode, bliver bange og spørger deres mor, hvornår kong
Vinter og Jack Frost går deres vej igen. Moderen svarer, at først når
kongen har bragt den første vintergæk til et barns vugge, drager han
igen mod nord.
I denne version er Kong Vinter både den russiske eventyrskikkelse
og Sankt Nikolaus med sin følgesvend. Men han er også den milde
julefar, der kommer kørende med sine rensdyr og bringer juletræ og
gaver med til artige børn. Det er dog ikke kongen, men Jack Frost der
er afbildet på omslaget. I det tyske biliedark var den kutteklædte skik-
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kelse selveste Hr. Vinter, og på det danske omslag er han den rare
julefar. - Den samme tegning er altså brugt til at illustrere tre forskel
lige personer.
»Peters Jul« - førsteudgaven
Brødrene Krohns forældre havde opholdt sig en årrække i Tyskland
og England, og de juleskikke, de havde lært at kende i udlandet, brag
te de med hjem til Danmark. Hos familien Krohn blev julen fejret ef
ter alle kunstens regler. I et af de få eksemplarer, der er bevaret af
»Peters Jul« i førsteudgaven, har Johan Krohn skrevet en dedikation
til enten sin mor eller far:

»Med Tak dig være Bogen bragt,
Thi aldrig skal jeg glemme:
Hvad jeg i denne Bog har lagt,
Det har jeg lært herhjemme.
Jeg har det lært herhjemme, ja,
Naar Du vil Bogen skue,
Du træffer mangt et Minde fra
Vor egen Julestue.
1866 Julen.

Forf.«

H. P. Rohde, der har skrevet om »Peters Jul« (1962) gengiver også et
brev fra Johan Krohn til en god bekendt, fru Conradsen. Det er date
ret »Julen 1866« og lyder således:
»Kjære Fru Conradsen!
Hermed en skrækkelig Ting! - Men hør nu først en lille Forklaring!
- Seer De, engang i min Ungdom, for 3 Aar siden, hittede jeg paa
nogle Jule vers for om muligt at levere de smaa danske Skoledrenge
noget, de kunde forstaa og more sig og blive klogere ved. Dengang
lykkedes det mig ikke at finde nogen Forlægger. Først ifjor blev det til
noget; jeg fik Boghandler Wøldiche til at forlægge Bogen, og Pjetro og
Haslund tegnede Billeder dertil. Ja, det lyder nu maaske for enhver,
som seer Bogen, latterligt, men jeg paastaaer dog, at deres Billeder
vare nette. Men i Julen er det en travl Tid for Lithograferne, og derfor
kom Bogen i Hænderne paa et rigtigt Svin (undskyld Udtrykket!) af
en Lithograf. Da vi kom op for at see Værket, vare vi nær besvimede
alle tre over det, vi saae. Bogen var ødelagt, fortegnet, formalet, trykt
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og indbundet og udstyret som en 2 Skillingsbog! Kort og godt, dens
Kjælderudseende gjorde, at vi nedlagde Protest og nægtede, at Bogen
maatte see Dagens Lys i den Kostume.
Men, hvordan gaaer det i denne Verden! I Sommer gik vor arme
Forlægger Fallit, en meget stor Fallit tilmed. Nu fomylig sendte han
os Bud, at han havde Oplaget fra ifjor, og nogle Skillinger kunde han
vel nok faa ud af det [overstreget: dem] og vilde derfor gjerne sælge
disse Bøger. See, overfor en stakkels falleret Fyr kunde vi dog ikke
nænne at sige Nei til en mulig Indtægt, vi sagde Ja og lukkede vore
Øine, da Bogen kom, og bleve enige om ikke at lade en Kat vide, at
Pjetro og Haslund havde tegnet den, og derfor ikke sende den til
nogen undtagen vore Tanter i Odense. Og jeg lovede det; men - jeg
kunde nu altid have havt svær Lyst til at sende Dem den og desuden:
jeg husker tydeligt, jeg ifjor ved Julen sagde til Dem, at jeg havde haabet at levere Dem en lille Julegave, men kunde ikke, men skulde nok
en anden Gang komme med den. See nu, seer jeg ikke rettere end, at
jeg sender Dem den i al Stilhed, beder Dem ikke at vise den til nogen
somhelst (undtagen da Deres Mand, hvis det kunde more ham), seer
med al mulig Ovenbærenhed paa dette slemme Tøieri, gjemmer den i
den brændende Kakkelovn eller paa Bunden af en dyb Skuffe og al
drig lader de to Tegnere erfare, at jeg har spillet Skurkerollen i denne
Julekomedie! Ja, De maa ikke blive vred over alt dette Vrøvl, men - paa andre
Betingelser tør jeg ikke sende Dem min arme Bog!
Og forøvrigt en glædelig Jul til Dem, Deres Mand, Moder og
Datter!
Deres hengivne, skurkeagtige
Johan Krohn.«

Dette brev oplyser mangt og meget om »Peters Jul« og bogens mysti
ske tilblivelse. Den blev altså allerede trykt i 1865, og bogens udseen
de kom helt bag på de tre kunstnere. Var det mon fordi de genkendte
Moritz von Schwinds figur på omslaget? De nægtede endog, at bogen
måtte se dagens lys »i den Kostume«. På den anden side er billedfrisen tilsyneladende lavet efter bogens tilskæring - medmindre det er
forlægger og litograf, der har tilskåret billederne. Bogen var jo øde
lagt, fortegnet, formalet osv. Den var delvis håndkoloreret.
Ingen måtte vide, hvem der havde været ophavsmænd til denne
»skrækkelige Ting« og »arme Bog«. Den udkom også så anonymt, at
man kun kan konstatere, at den er lavet i Emil Olsens lith. Inst. Men
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Johan Krohn, der elskede sine vers og fandt billederne nette, kunne
ikke slippe sit hjertebarn så let. Han sendte bogen til nogle få venner
og bekendte, og derfor eksisterer den i dag i enkelte eksemplarer. Et
af dem sendte han også til sin gamle skolekammerat, bogsamler og
rektor Maximilian Bruhn, »med Tak for Følgeskab gjennem tre
Skoler«.

»Peters Jul« - andenudgaven
I 1870 fik Johan Krohn sit store ønske opfyldt, en rigtig billedbog om
Peters jul - denne gang helt ny illustreret af Pietro Krohn alene. Tek
sten blev redigeret og udvidet, og billederne skåret i træsnit. Det pin
lige omslag, der måske havde været årsag til kunstnernes største for
bitrelse, blev kasseret.
I den nye »pragtudgave« skæver julemanden på titelbladet kærligt
ned til Peters portræt. Julefar i denne udgave afviger en smule fra
første udgaven; han nærmer sig den rigtige, rare julemand med det
glade glimt i øjet. Han har stadigvæk sit særpræg, »for paa hans Hat
foroven et lille Julelys der staar; det straaler og det skinner paa Næsen
og de hvide Haar og paa hans røde Kinder«. Han har også en
pelsbræmmet hue på. Fra nu af blev versene danske børns eje, og end
nu kender både børn og voksne vist de første linjer: »Jeg glæder mig i
denne tid. Nu falder julesneen hvid.«
Sammenligner man andenudgaven med den første udgave, er der
stor forskel, men også nogle ligheder. Sammenligningen afslører især,
hvor sjusket første udgave blev lavet. Billedet, hvor julemanden går
på gaden, er i første udgave helt fortegnet og måske forskåret. Man
må gætte sig til, at det er en lygtepæl til venstre for julemanden og
trappesten til højre. I anden udgave er der ingen tvivl. I første udgave
passer billederne heller ikke altid til opslagets tekst, f.eks. begynder
bogen med et billede af Peter, der sidder ved vinduet og peger ud på
køkkenmuren, hvor gåsen hænger. Her skulle billedet af bordet med
julepynt og flag have været. Hastværk præger den lille bog, mens an
denudgaven omhyggeligt blev diskuteret brødrene imellem.

Fortællingen om »Fatter Jul«
Johan Krohn, der bl.a. i mange år redigerede Ernst Bojesens »Børne
nes Juleroser«, fulgte julemandens udvikling. I 1891 finder man en
fortælling af ham med titlen »Fatter Jul«. Her skriver han, at Fatter
Juls portræt kommer frem alle vegne:
»I Boghandlerens store Billedvindue ser man ham på Julekort og
Glansbilleder, og tit troner han midt i Vinduet saa stor, at man kan
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Tegning af Tom Petersen til Johan Krohns julefortælling »Fatter Jul« i
»Børnenes Juleroser« fra 1891. Han kommer her både med juletræ, ris og
gaver.

glæde sig over ham langt hen i Gaden, og i Chokoladebutikken staar
han lige saa sikkert, og Konditor og Bager laver ham nok saa net af
Kagedej, og Urtekræmmeren sælger ham i Massevis i Sæbe. Han er
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altid let at kende: Han er klædt i en god, varm Pels, som naar ned un
der knæerne, og hvorpaa den friske Sne sidder og glimrer, og Pelsens
Kabuds har han slaaet op over sit gamle Hoved, hvorfra det lange,
hvide Skæg hænger ned saa smukt som Snevejr, og Benene stikke i et
Par vældige Vinterstøvler, og Hænderne i røde, uldne Vanter. Paa
Ryggen har han en Sæk Legetöj, og de dybe Lommer i Pelsen ere ogsaa fulde af Legetöj, saa fulde, at der stikker noget op af dem, snart et
Dukkehoved, snart Hovedet af en Hest eller Mundingen af en Trom
pet eller Toppen af et Flag eller andre Julegaver - een Ting endnu
stikker altid frem af Lommen på höjre Side, det er ingen Julegave, det
er hans Ris. Og saa maa man da ikke glemme hans glade og venlige
Ansigt med de røde Kinder og det allervigtigste: Juletræet, som han
bærer saa fornöjet og løfter saa höjt, for det er jo Fatter Jul, som brin
ger Juletræet.«

Johan Krohn har her ændret sin beskrivelse af julemanden, der nu
både har gavesæk og ris med sig. Fortællingen giver også en forestil
ling om, at julemanden nu for alvor fører sig frem på julekort, glans
billeder, sprællemænd osv. Riset og gavesækken hører med i billedet.
Historien er illustreret af Tom Petersen, hvis Fatter Jul i store træk
ligner »Faer Jul« fra 1865, selv om han både har gavesæk og ris. Lyset
i toppen af hætten er dog forsvundet.
»Peters Jul« 1889-1942
»Peters Jul« er blevet nyillustreret flere gange. Frants Henningsen
moderniserede den i 1889, hvor den blev trykt i farver. Han fulgte ret
nøje Pietro Krohns illustrationer; men da Erik Henningsen moderni
serede den i 1914 blev den helt omtegnet. Hans julemand blev forsy
net med en gavesæk, selv om det ikke fremgår af teksterne.
Sidst blev »Peters Jul« i 1942 illustreret af Herluf Jensenius , der i
humoristisk streg gengiver den gammeldags atmosfære. Julemanden
vises kun på et enkelt billede, hvor han hyggelig og rar står med sit ju
letræ og et tændt julelys øverst i huen.

Kong Frost
St. Nikolaus er, som tidligere nævnt, en af julemandens stamfædre og
forøvrigt også Ruslands skytshelgen. En anden forfader er den russi
ske Kong Frost, der ikke har meget med julen at gøre, og som slet ikke
er børnevenlig. Et af de mest kendte eventyr om ham er i traditionel
eventyrstil. En ond kone har en datter, en steddatter og en svag
mand. Hun vil ikke vide af steddatteren, der både er køn og god, og
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Julemanden, tegnet afErik Henningsen til »Peters Jul« fra 1914. Juleman
den bærer en gavesæk, selv om det ikke fremgår af teksten.
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hun får derfor overtalt sin mand til at bringe pigen ud i vildmarken
og lade frosten tage hende. Han græder, men gør, som hun siger. Efter
at han har forladt datteren i den bidende kulde, kommer Kong Frost
og ser hendes yndige ansigt. Han fortæller hende, hvem han er, og
spørger, om hun er varm. Jo mere han knager og knitrer af frost, jo
mere fryser hun, men tålmodigt bærer hun sine lidelser og hvisker til
ham, at hun stadigvæk er lidt varm. Til sidst bliver Kong Frost blød
om hjertet og svøber hende i pelsværk. Han henter en prægtig kappe
til hende og et skrin med ædelstene, anbringer hende i en kane, der er
forspændt med seks hvide heste og kører hende hjem. - Stedmoderen
bliver vred og misundelig og kræver nu, at manden skal køre hendes
egen datter ud i vildmarken, for at hun kan blive lige så rig. Det gør
han, og Kong Frost opsøger hende og spørger, om hun er varm. Han
får kun grove ord til svar, og til sidst bliver han vred og lader hende
fryse til døde. Stedmoderen dør også, da hun omfavner liget af sin
stivfrosne datter. - Kong Frost giver gaver til den gode pige, men den
onde må lide den hårdeste straf, døden.
Senere udviklede Kong Frost sig, ligesom i vesten, til at blive den
rare julemand, der kommer med gaver.

Kong Vinter og Onkel Rimfrost
Her i Norden kendes Kong Vinter bedst fra Elsa Beskows eventyr
»Oles Skitur« (sv. udg. 1907, da. overs. 1910). Ole vil gerne møde
Kong Vinter, og en dag kort før jul, da han er ude at stå på ski, råber
han: »Tak fordi du endelig kom, kære Kong Vinter.« Pludselig står en
gammel mand foran ham, gnistrende hvid fra top til tå. Det er ikke
Kong Vinter, men »Onkel Rimfrost«, ham, der laver skoven så fin, at
den blinker af hvidt glimmer. Han kniber Ole i øret og siger: »Du bli
ver ikke ked af det, selv om det bider lidt i Kinderne.« Onkel Rim
frost fører Ole til Kong Vinters slot, en sneborg, bevogtet af to isbjør
ne. Her sidder Kong Vinter høj og streng på sin trone af is med en
hvalros på hver side. Han glæder sig over at høre, at Ole står på ski,
kælker og løber på skøjter. Hos Kong Vinter laver små lapper julega
ver, men kun ski, slæder og skøjter, og pigerne strikker varme vanter
og sokker. De har travlt, fordi alt skal være færdigt til jul. Alligevel får
de tid til at lege med Ole ude i sneen. De laver en snemand og slås
med snebolde. Ole bliver til sidst bragt hjem af Onkel Rimfrost på
ski, trukket at et rensdyr. »Om morgenen paa Juleaftensdag hørte
Ole, at det bankede paa Ruden, og da han vilde kige ud, var hele Ru
den saa tæt besat med de kønneste Isblomster, at han ikke kunde se
det mindste igennem dem. Ole forstod straks, at Onkel Rimfrost hav-
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As I drew in my head, and was turning
around,
Down the chimney St. Nicholas came with a
bound.
He was dressed all in fur, from his head to his
foot,
And his clothes were all tarnished with ashes
and soot;
A bundle of Toys he had flung on his back,
And he looked like a pedlar just opening his
pack.
His eyes — how they twinkled ! his dimples,
how merry !

His cheeks were like roses, his nose like a
cherry!
His droll little mouth was drawn up like a
bow,
And the beard of his chin was as white as the
snow:

St. Nicholas (Santa Claus), tegnet 1848 afT. C. Boyd til Clement Clarke
Moore’s digt fra 1822. Moore beskriver nøje Santa Claus og fortæller, at
han er en lillebitte pusling, rund og glad.

de været der og hilse paa ham, og han sprang ud paa Trappen. Og der
laa der to Pakker. En til Ole med et Par Skøjter, og en til Lillebror
med en Kælk!« - Ole møder også Madam Tø og Prinsesse Forår, der
fordriver vinteren. - I Elsa Beskows eventyr hører Kong Vinter og
Onkel Rimfrost julen cg Lapland til. Onkel Rimfrost er rar og god,
selv om han er i familie med Jack Frost.
Santa Claus og Julemanden
Den julemand, vi kender i dag, har i høj grad hentet inspiration i
Amerika, hvor han for alvor blev børnenes ven. Sankt Nikolaus, Sinterklaas eller Santa Claus var kendt fra Europa, men allerede i 1822
fik den amerikanske julemand her sin helt specielle udformning som
den rare, tykmavede julemand, der kommer ned gennem skorstenen
med gaver til børn. Videnskabsmanden og digteren fra New York,
Clement C/orZc Moore (1 779-1863), skabte ham i et helt privat digt til
sine egne børn. Moore giftede sig sent og fik 9 børn. I Moore’s fantasi
ankommer julemanden i slæde, trukket af otte navngivne rensdyr. St.
Nicks udseende beskrives malende i ord. Han er en lillebitte pusling,
fra top til tå klædt i pelsværk; han bærer på ryggen en sæk legetøj.
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Han har et muntert glimt i øjet, hans kinder er som roser, næsen er
som et kirsebær, og hans skæg er hvidt som sne. Maven er kuglerund,
og han ryger pibe. Han kommer ned gennem skorstenen og fylder ga
ver i de strømper, børnene har hængt op. Clement Moore havde en
levende model til sin figur, en trivelig og jovial hollænder, der udførte
småjobs for ham og andre. De engelske og hollandske traditioner blev
udnyttet; men Moore føjede helt nye ting til. Digtet blev først trykt
anonymt i 1823 i et ugeblad, men uden Moore’s tilladelse, og han var
fortørnet over, at det kom ud. Det blev imidlertid meget populært, og
i 1848 udkom »A Visit from St. Nicholas« med seks træsnit af T. C.
Boyd. Den er i dag mere sjælden end førsteudgaven af vor egen
»Peters Jul«.
Det var først i sidste halvdel af forrige århundrede, at illustrationer
af Moore’s julemand vandt indpas, og den illustrator, der især bragte
ham viden om, var Thomas Nast (1840-1902). Han illustrerede dig
tet, og hvert år tegnede han St. Nick til »Harper’s Weekly« og til
»Harper’s Young People«. - Først i denne periode blev den ameri
kanske julemand også kendt i Europa. Fysisk blev han større og
større.
Julemanden rejste nu frem og tilbage over Atlanterhavet, ikke
mindst på julekort. Hvor han end kom frem, blev han tilpasset på den
ene eller den anden måde, og han blev mere og mere populær i børne
nes verden. I Danmark blev Moore’s digt ikke oversat; men alligevel
satte det sine spor. I Louis Moes »Julemandens Bog«, der udkom i
1899, bor julemanden i den evige vinter, og hvidbjørnen og den sorte
hvalros er hans eneste naboer. Hans bestilling er at male legetøj.
Møjsommeligt sidder han i slåbrok og maler med en pensel. Når jule
festen står for døren, kommer en engel og hjælper ham pelsen på til
den lange rejse. De kører i hundeslæde og har legetøj med. Slædehun
dene bliver i Lapland afløst af rensdyr og efterhånden slår nissen
følge med dem. De fælder et juletræ, og »så går de ud i verden, jule
manden, juleengelen og julenissen, med træet og gaverne og en glæde
lig jul til alle, stor og liden, fattig og rig, dig og mig«. Julemandens
kåbe er grøn, han laver selv julegaver, og han er mild og god. Mon
Moes julemand er den første, der selv fabrikerer gaverne?
En julemands klædedragt kan falde lidt forskelligt ud; men da Walt
Disney tog fat på ham, fik han sin endelige skikkelse, klædt i rødt men
ellers nøjagtig som Clement C. Moore beskrev ham.
I Walt Disney’s »Julemandens Værksted« (1935) er julemanden
gået over til stordrift højt mod nord. Hans store borg er blevet til en
fabrik. Der er postnisser, staldnisser, der passer rensdyrene, og ar-
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St. Nicholas, tegnet af Th. Nast til »Harper’s Young People«, 1882. Han
kommer fra Nordpolen, cg Kong Vinter anes i baggrunden.

bejdsnisser, der står ved samlebånd og arbejder for fuld damp i lege
tøj sværkstedet. De fabrikerer alle mulige slags legetøj, og støjen er så
stærk, at de ikke kan tale sammen. Færdige dukker bliver sendt vi
dere på roterende bånd til frisørsalonen, hvor deres hår bliver ondu
leret. Det er moderne t: der og ikke helt tilfældigt, at Charlie Chaplin
optræder som legetøjsfigur. Når tiden er inde og alt er klart, drager ju-
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julemandens bestilling er at male

legetøj og Tørst når Öen lange finter=
nat begpnVjer, før ben gamle unbe sig l)W(e.
Julemanden i Louis Moes »Julemandens Bog« fra 1899 bor på Grønland
og maler selv møjsommeligt, iført slåbrok, sine julegaver. Isbjørnen ser
til.

lemanden af sted med gaverne i en kæmpemæssig sæk. Han er jublen
de glad. Sneen synger under mederne, kanebjælderne klinger lifligt i
den frostklare nat. Han tænker på alle de dejlige gaver fra værkstedet
- på alle de glade og lykkelige smil, de vil kalde frem hos alle jordens
børn - både drenge og piger - så det kan blive en rigtig juleaften for
dem alle sammen.
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Som regel kører
julemanden i slæde;
men i vort århun
drede har han også
ofte benyttet sig af
de mest moderne
transportmidler.
Illustrationen af
Alfred Schmidt i
»Børnenes Jule
roser« fra 1900.

Fra de første spor af julemanden til vore dages PR-mand og klovnefigur, der vandrer om på gaden, i stormagasinerne og i mange
hjem, er der et langt spring. Julemandens udseende vil nok næppe
ændre sig meget fremover, for han er mere populær end nogensinde;
han nænner heller ikke at straffe børn, selv om han stadigvæk spørger,
om de nu også har været artige, og riset er helt forsvundet.

Hvis den ærværdige Sankt Nicolaus kunne se, hvad han er blevet
brugt til i de sidste hundrede år, ville han sikkert rotere i sin grav.
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Summary
Father Christmas
In the children’s literature of the last century Father Christmas’ appearance took shape little
by little and he became a mixture of a number of different figures: the holy Saint Nicholas
(Santa Claus), the harsh King Frost (Mr. Winter) and the popular Father Christmas from
Englis nummeries.
Father Christmas appears for the first time in Danish in 1866 in a modest little edition of
the classic picture book »Peters Jul« (Peter’s Christmas) by Johan Krohn. »Den store Ba
stian« (great agrippa in »The English striewwelpeter«) which appeared in Danish in 1847
was, of course, originally the Catholic Saint Nicholas. In tne German editions he is called
»Der grosse Nikolas; however, in Denmark the stem bogeyman was never associated with
the jovial figure og Father Christmas.
The first edition of »Peters Jul« was illustrated by Pietro Krohn and Otto Haslund, the co
ver proves not to have been by these two artists. It is copied from a German picture sheet
»Herr Winter« from approximately 1847 with illustrations by Moritz von Schwind. In addi
tion to this the first edition od »Peters Jul« in its external from was clearly patterned on a
little book »King Winther«, which was printed in English in Hamburg approximately 1859
and published in Washington facsimile in by the Library of Congress in 1985.
The Danish Father Christmas figure, who in »Peters Jul« is called »Den gamle Julefaer«
(Old Father Christmas), is in fact on the cover the stem Father Frost (King Winther) or his
assistant Jack Frost. The text and the remaining pictures in the book present a milder figure,
who have not much in common with Saint Nicholas, Father Christmas’ earliest ancestor. He
does not give any presents - neither does he give punishment - he only asks if the children
have been well behaved.
The jovial, russet cheeked, pot bellied Father Christmas riding on his sleigh, drawn by
eight reindeer, who descends from the chimney with presents for children, comes from Ame
rica. The writer and scientist Clement C. Moore created him for his own children in 1822
in his Christmas poem »A Visit from St. Nicholas« or »Santa Claus«. It became widely
known, also in Europe where it gained decisive importance for the development of the con
cept of Father Christmas.
With different exampels it is shown how Father Christmas has been illustrated by artists
such as Thomas Nast, Louis Moe and especially Walt Disney who has influenced our modern
PR man, who rambles our streets and department stores and visit our homes. He is more
popular with children than ever before - even though he is not taken too seriously any
longer.
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Helligtrekongersløb på Omø
En analyse af en traditions betydning for et lokalsamfund
- belyst igennem en 30-årig periode
Af Birgitte Storm

Baggrunden for denne artikel er en undersøgelse, jeg foretog på Omø i
foråret 1987, hvor jeg kortlagde, hvordan udviklingen i de sociale re
lationer i et ø-samfund, som Omø, har ændret karakter inden for de
sidste 30-40 år.

På et par små øer i Storebælt findes der en meget speciel tradition,
der afslutter julens herligheder - nemlig helligtrekongersløbet, d. 5.
januar.
For nogle af Folk og kulturs læsere er helligtrekongersløb sikkert
ikke et nyt fænomen, for allerede i slutningen af 60’eme og 70’erne
havde folklorister fået øjnene op for skikken, og Carsten Bregenhøjs
analyse af helligtrekongersløb på Agersø - den ene af de to øer vandt stor opmærksomhed i fagkredse.
Den anden ø - Omø - blev imidlertid lidt stedmoderligt behandlet
i undersøgelsen og konklusionen var da i starten af 70’erne, at:
»På Omø er skikken så vidt man kan se ved at gå i opløsning.«
(Carsten Bregenhøj: »Helligtrekongersløb på Agersø«, s. 49-50).
Formålet med denne artikel er imidlertid at vise, at helligtrekon
gersløbet på Omø bestemt ikke er en skik i aftagen, men at den er en
yderst følsom tradition - og en god indikator på det sociale liv, der le
ves i dette lokalsamfund - og at den her i 80’eme lever i bedste
velgående.
Beskrivelser af helligtrekongersløb
I en menneskealder har beboerne på Omø løbet helligtrekongersløb.
Men igennem tiderne ikke på den samme måde, med samme hensigt
og samme iver.
På Dansk Folkemindesamling ligger der en beretning fra 1945, der
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Næsten 100 løb hellig
trekonger på Agersø
Den hyggelige skik er ikke i aftagende her,
men næsten udslettet på Omø
Den gamle skik med at klæde sig,
var maskerede, og det var
ud og vandre fra hus til hus på af- • traditionen tro ikke muligt at få
tenen før helligtrekonger holdes ^e2n til at sige blot et eneste ord,
kun i hævd ganske få steder i lan der kunne røbe deres identitet. • De
det, deriblandt på Agersø, hvor til fleste steder, stod der småkager og
slutningen i aftes viste, at den hyg godter parat, og mange steder også
gelige skik ikke er i aftagende.
en tår at drikke.
Går det end fint på Agersø, så
Mange familier blev i aftenens
har
skikken på Omø været i stærk
løb besøgt af ca. 75 yngre og ældre
tilbagegang
gennem de senere år,
dels i smukke historiske dragter,ud
lånt af Lars Peter Nielsen fra øens og efter hvad der observeredes på
»museum«, og dels i morsomme og øen i aftes, er der »næsten tale om
1—j.
farverige udklædninger. Alle har en total udslettelse?
dog næppe været inde i hvert ene
ste hjem, siges der til os, så der
har nok ialt været et lille hundrede
ude rundt om på øen.

"Sjællands Tidende1; 6/1 - 1967

Indtil 1966 udgjorde Omø en selvstændig kommune. Ved kommunesam
menslutningen blev Omø herefter en del afstorkommunen Skælskør. I årene
efter skulle omøboerne vænne sig til de mange forandringer, der skete - det
kom også til udtryk en aften som helligtrekongersaften.

præcist og klart beskriver helligtrekongersløbet i 40’rne. Centralt var
det dengang, at de omklædte ikke afslørede sig:
»Paa Omø har de en meget gammel Skik med at klæde sig ud Helligtrekongeraften og gaa rundt fra Sted til Sted. Det er baade gamle,
unge og Børn der gaar rundt, men det er er mest Børn og unge Men
nesker der gaar rundt nu, og de er klædt ud i meget forskellige Drag
ter. De pynter sig med gammelt Tøj og vender Frakker, for at se om
de bliver kendt hvor de kommer.
Der er nogle Mandfolk, der klæder sig ud som kvinder, og der er
nogle Kvinder, der klæder sig ud som Mænd. Nogle er klædt ud som
Fiskere eller meget gamle Folk, og nogle stopper sig ud med Pukkel og
Mave. De har Maske for Ansigtet for ikke at blive kendt. Masken er
købt eller hjemmelavet.
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Mændene har gerne en Kæp eller Stok i Haanden, som de kan slaa
fra sig med hvis Folk bliver for nærgaaende og vil rive Masken af
dem. Det er kun for sjovt at de gaar rundt, og det er ikke for at faa
Penge. De siger ikke noget naar de kommer ind, men gaar ind og vi
ser sig i Stuen. Helligtrekongeraften er Døren næsten aldrig lukket for
alle ved jo at der kommer omklædte, som Folk paa Omø siger, og de
omklædte faar Kager, Æbler, stoppet Piben og i den gode Tid fik de
Snapse mange Steder særlig naar Folk trode at det var Kvinder der
var klædt ud i Herretøj. Saa skulde de se om de omklædte kunde tage
en Snaps ...
Nogle Steder var de lidt slemme ved de omklædte og vilde rive
Masken af dem for at se; hvem det var, men de Steder kom de ikke, og
kom der gik de ikke saa langt ind i Stuen saa de kunde komme hurtigt
ud af Døren igen hvis der skulle ske noget. Det er særlig i Omø By og
ved Havnen at de omklædte gaar rundt, der kommer næsten ingen
Konger ud til dem der boer udenbys. Paa Agersø klæder de sig ogsaa
ud HelligtrekongeraftenL«

I 80’erne er det en norm , at afsløring skal finde sted, før den omklæd
te drager videre:
»Det er en regel, at man lægger masken. I dag er det. Men for år til
bage, der var det ikke. Der var der mange gange, at de holdt ma
sken på, så vi aldrig et blevet klar over, hvem det var. Somme tider
tror jeg nok, det var før i tiden, at folk gjorde det, fordi de gerne vil
le se de mennesker, hvordan de reagerede over for det og måske
også se deres hjem, delt vil jeg tro. Men i dag er der ikke noget. I dag
er alting meget mere åbent end før i tiden ...«
(fortalt af en omøbo i 1987).
For at forstå den »vildskab« og »tilknappethed« som især prægede
40’rne og 50’ernes helligtrekongersløb, forandringerne som omtales i
citatet fra ’87 og de forskellige interesser, der implicit kommer frem i
de to citater, er det nødvendigt at se på lokalsamfundets sociale rela
tioner - dets netværk - som deltagerne i helligtrekongersløbet indgik
og indgår i. I den sammenhæng spiller konflikter og magtrelationer i
hverdagen en ikke uvæsentlig rolle og polariseringen bonde- og fisker
samfund er her central.
Bondesamfundet Omø i 50’erne
Især bønderne oplevede en økonomisk fremgang til hen imod slutnin
gen af 50’eme og både materielt, økonomisk og ideologisk domine-
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rede de dette ø-samfund. Små, men solide bondegårde (ca. 13 stk.)
lå i Omø by, midt på øen. »Byen« var kulturcentrumwe/: Her lå kir
ke, skole, andelsforsamlingshus, andelsmejeri, andelsfrysehus, andels
brugs, posthus, telefoncentral og bager, ligesom sognerådsformand,
sognefoged, præst, lærer og jordemoder/sygeplejerske boede her.
Landbruget var hovedsageligt baseret på malkekøer, hvilket var ra
tionelt i forhold til, at meget jord ikke kunne bruges til andet end
græsning - store områder ligger således hen som enge, moser og
strandarealer.
Ved Kirkehavn - »Havnen« - boede langt de fleste fiskere og her
var der ikke anden bebyggelse end de små, overvejende fattige fisker
huse. Kun færgelejet, som var af central betydning for hele øen, har
fiskerne »haft«. En gang om ugen var det muligt for omøboerne at
komme til købstaden Skælskør og retur samme dag.

»Bondedistance« til Havnen
I dagligdagens arbejde fungerede de to samfund Kirkehavn og Omø
by næsten uafhængigt af hinanden, og afstanden mellem de to bebyg
gelser var bevidsthedsmæssigt meget længere end de ca. halvanden
km, der fysisk er. Således fortæller søstrene Anna og Ida, der som
børn boede i Byen.
Anna: Vi måtte ikke til Havnen og lege ... Vi kom ned til fødsels
dage, fordi da vi begyndte at gå i skole
Ida:
(afbryder), ja, hos Hertha og Sigrid (børn ved Havnen)
Anna: Ja og jeg kom ned hos Ingrid for jeg kom til at sidde sam
men med Ingrid, for vi var 3 piger, Ingrid og Oles Inge,
men jeg blev sat sammen med Ingrid, og så på den måde
kom jeg til Havnen til fødselsdag, men det var også den
eneste gang, jeg var ved Havnen. Vi måtte ikke rende og
lege, slet ikke
Ida:
Men det var også fordi det var for langt væk
Anna: Men de kom heller ikke op og legede med os
Ida:
De legede hernede og vi legede deropppe
Anna: Vi legede overhovedet ikke sammen
Ida:
Men så måtte vi jo heller ikke komme til Havnen. Altså
det var ligesom om, at mor mente, at det var forfærdeligt
med al det vand og al det der

Man fristes til at tro, at denne adskillelse skyldes, at der ikke har
været familiemæssige relationer til Havnen, men eksempler viser, at
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dette langtfra var tilfældet. Gudrun, der er bondedatter og i 50’erne
boede i Byen, besøgte tit faster Boel, der var gift med en fisker og
boede ved Havnen. Men der var et skarpt skel mellem faster Boel og
Havnen:
»Vi måtte ikke gå til Havnen, men det gjorde vi jo heller ikke ...
Men vi måtte godt gå ned til Boel, og det var jeg, jeg kan i hvert
fald huske, at jeg tit var dernede.«
Skellet mellem faster Boel og Havnen var så effektivt, at Gudrun
f.eks. intet vidste om faster Boels mand, om han var fra øen og
lign.:
»Anders (Boels mand) han har jo alle dage været fisker, men om
han er øbo, det ved jeg ikke engang, så meget ved jeg ikke om ham
... det har jeg aldrig nogen sinde spurgt om.«

Den mere eller mindre udtalte distance bønder holdt til Havnen - og
fiskerne - bundede ikke så meget i en økonomisk, som i en ideologisk
forskel.
En god bondemoral var, at man klarede sig selv og ikke var afhæn
gig af andre - i al fald ikke uden for slægten. Men i modsætning til
bønderne kunne fiskerne ikke leve af deres hovederhverv - fiskeriet.
Fiskernes netværk
Fiskerne måtte på forskellige måder supplere deres indtægt. Fiskerko
nerne måtte f.eks. tilbyde deres arbejdskraft i kartoffelhøsten for på
den måde at have kartofler til vinteren. En anden indtægtskilde, som
supplement til fiskeriet, var at leje sit hus ud til sommergæsterne.
I hele sommerperioden boede fiskerfamilien så i et udhus eller lign.
En tredje indtægtskilde var bjærgning af skibe, hvilket gav fiskerne
øgenavnet: »Sørøverne fra Omø«. De var hurtige og vakse til at få øje
på nødstedte skibe, hvilket gjorde, at Svitzer omkring 1960 tilbød
fiskerne samarbejde.
Samlet kan siges, at fiskerfamiliernes forskellige bijobs medførte, at
de kom i kontakt med mange forskellige mennesker, som de ikke
nødvendigvis var i familie med. Det sociale netværk blev dermed
større. Desuden fik de også en kulturel påvirkning, som bønderne
ikke i samme grad og lige så hurtigt modtog.
Efterhånden som fiskerne tjente flere penge, indførte de »moder
ne« ting: byggede nye huse med en meget anderledes funktionsopdelt
indretning end de ældre beboelser og fik indlagt vand, elektricitet
m.m.
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Bøndernes netværk
Gårdejerne var specialiserede som bønder. De havde ikke bijobs,
men var med i en række laug. De havde fælles forpligtelser i bl.a.
brandslukningskorps, snerydning og i digelauget, ligesom alle gårde
jerne skulle (og fortsat skal) deltage i wolmersgildet, 1. maj, for at for
dele fællesarealerne. Forpligtelserne har været med til at styrke nogle
ideologiske bånd mellem bønderne og har samtidig sikret en vis kon
trol med hinanden, hvilket udadtil kan have styrket deres dominans
på øen.
I dagligdagen arbejdede såvel mand som kvinde, men hver gård ar
bejdede hovedsageligt for sig selv. I 50’eme havde bønderne karle
eller konfirmationsdrenge ansat på gården (ofte egne eller naboens
ældre sønner).
I forbindelse med udførelsen af mere hårdt arbejde, f.eks. høst og
slagtning, hjalp slægtninge hinanden, mens nabohjælp næsten ikke
har forekommet. Skulle der f.eks. lånes en hest til markarbejde fore
trak bønderne også at låne hos slægtninge, fremfor naboer.

Samlet kan siges om fiskernes og bøndernes netværk, at det for bøn
dernes vedkommende er domineret af et meget stærkt familie
netværk. Tendensen er, at det er funktionelt diffust - dvs. at man er
sammen om mange forskellige aktiviteter med de samme personer.
Dette gør i en vis udstrækning netværket lukket.
Fiskerne har også ligesom bønderne haft et tæt familie-netværk,
men samtidig er tendensen, at netværket er relativt åbent med flere
sekundære relationer.
Især bøndernes lukkede netværksrelationer, mener jeg, har afgørende
betydning for, på hvilken måde omøboerne løb og opfattede hellig
trekongersaften i 50’erne. Dette vil jeg vende tilbage til.

Helligtrekongers aften i 50’erne
Mange træk i beskrivelsen fra 1945 kan genfindes i 50’ernes helligtre
kongersløb. Helt i dagligdagens ånd var det mest almindeligt, at de to
bebyggelser - Omø by og Kirkehavn - ikke blandede sig helligtrekon
gersaften.
Helligtrekongersaften var afslutningen på julen og derfor fejrede
man denne sidste dag ved at være sammen med den nærmeste familie
og spise julemad - ligesom juleaften:
»Vi opfattede som børn, at det næsten var sjovere og en større fest
end selve juleaften. Vi havde f.eks. åbent ind til den nye stue, hvis det
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Skønt den fysiske
afstand mellem
nabogårdene kunne
være meget lille,
som vist her, behø
vede det absolut
ikke at resultere i,
at man havde noget
med hinanden at
gøre i hverdagen.

ikke var for koldt og hvis vi var mange, og vi havde altid besøg af
Edith og Åge ude fra Øret. Vi fik altid varmt mad den aften og det var
som regel and eller flæskesteg.«

Som nævnt i citatet blev fjernereboende familiemedlemmer inviteret
med til festlighederne.
Først på aftenen løb de lidt ældre børn og unge og senere på afte
nen, når aftensmaden havde bundfældet sig, løb de voksne - omklæd
te og maskerede til ukendelighed, for det var vigtigt ikke at blive gen
kendt.
Graden af udklædningens originalitet var underordnet - maskerne,
der oftest var af lagenstof, havde ikke altid hul til munden, for trakte
ringen spillede ikke den store rolle - for de omklædte. For værterne
derimod var det vigtigt at kunne friste med en række lækkerier: æble
skiver, skærekager og frugt - som led i at afsløre de omklædte.

De forskellige aldersgruppers behov for helligtrekongersaften
Det usædvanlige i helligtrekongersløbet er, at det involverer alle al
dersgrupper - enten som vært (oftest de ældste) eller som omklædt det siger noget om dets bredde og styrke.
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Børnenes deltagelse
Ifølge omøboernes egne udtalelser var det primært unge og voksne,
der var omklædte. De følgende udsagn fortæller om henholdsvis slut
ningen af 20’rne og starten af 40’rne:
»Jeg husker det som det mest var de voksne; børn var dengang
mere bange for masker. Dengang var det jo ikke så sjældent, at
gamle mennesker gjorde børn skræmte ved at fortælle om trolde og
andre underlige væsner.«
»Vi måtte da ikke klæde os ud, da vi var børn. Det er da først efter
vi blev konfirmeret vi var ude og rende.«
For børnene kunne helligtrekongersaften være en lidt ambivalent
oplevelse, for det var spændende, at der skete noget, at der var gæster
og at der kom omklædte, men det kunne undertiden være næsten for
meget:
»Jeg kan i hvert fald huske, vi skulle ikke sidde længst fremme i
stuen, men så’n lidt tilbage. Og det var nok fordi vi ikke var for
modige. Og vi turde heller ikke, hvis det bankede på, for det var al
tid helt ude ved den yderste dør, så man kunne høre det. Vi sad og
lyttede: Nu kommer der vist nogen og så for vi gerne lidt tilbage,
fordi de godt kunne gøre sådan et eller andet ud efter os med en
hånd eller en stok.«

De voksnes deltagelse
Behovet for at løbe helligtrekongersløb i 50’erne skal ses i sam
menhæng med det stærke familienetværk, især bønderne har haft.
Men uanset om man var bonde eller fisker, var det kun inden for den
nærmeste omgangsflade, man kom længere end til køkkendøren:
»Jeg kan huske, at jeg var omme hos Amanda og Niels og det var
nemlig et sted man aldrig plejede at komme længere til end i køkke
net, f.eks. når man solgte Julestjernen. Dér kom vi aldrig længere
end til køkkenet.«
Det var ude i køkkenet alle hverdagens sociale aktiviteter, der ikke
kunne klares udenfor, foregik. Det var det første rum efter entreen og
her stod der et spisebord med bænke/stole rundt om. skulle noget af
tales med en anden omøbo, kunne det foregå her; kom posten med
noget, blev det lagt her. Selv når slagteren eller dyrlægen fra fastlandet
kom, blev han budt på kaffe i køkkenet. Hvis det gik stort for sig,
måske i dagligstuen.
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Det »allerhelligste« -- den »fine«, den »pæne«, den »nye« stue brugte man kun til større festlige sammenkomster og herunder hørte
helligtrekongersaften.
Da det var begrænset, hvem man besøgte i dagligdagen, var nysger
righeden - interessen for at se hinandens hjem - stor og helligtrekon
ger var en af de eneste lejligheder til at se, hvordan de andre havde
indrettet sig - om der var købt nyt siden sidst osv.:
»Og der var også nogle der kom de steder, hvor de aldrig kom,
for den aften var der nemlig lukket op til den pæne stue, og så kun
ne de jo også se, hvordan de havde det.«
Helligtrekongersaften har altså betydet meget for tilfredsstillelsen af
nysgerrighed og interesse.
Men i forbindelse med at være omklædt betød maskeringen, som
beskyttelse af anonymiteten, meget:
»Men de fleste, de gjorde jo alt muligt for ikke at blive genkendt.
Mange af dem genkendte vi. Når vi så begyndte at kredse ind,
hvem det kunne være, så skyndte de sig jo mange gange og gå, fordi
de ville ikke genkendes. Og det har jo også noget med, de nok ville
føle det lidt pinligt.«
Der kunne være flere grunde til, at det var pinligt at blive genkendt.
F.eks. hvis den omktedte var et sted, han/hun i dagligdagen ikke
plejede at komme:
»dem som man ikke så til daglig og som holdt sig meget for sig selv,
men som kom ud af busken sådan en aften, fordi de var klædt ud,
hvis sådan én blev genkendt, eller man hørte at han eller hun også
havde været ude at løbe helligtrekonger, så blev de mange gange
stemplet som: Det er også bare fordi de er så nysgerrige. Jeg ved
foreksempel at sådan en som mor (der var tilflytter), hun har aldrig
ville være med, fordi hun i hvert fald ikke have det påduttet sig, at
hun var nysgerrig.«

Dog var der gradsforskelle. Hvis man snakkede sammen i dagligdagen
var genkendelsen knap så pinlig, som hvis man overhovedet ikke blan
dede sig med dem, man var gået ind hos. Uvenskab i dagligdagen kun
ne være årsag til, at man måske ikke talte sammen. Det behøvede ikke
at være direkte fjendskab, der var grunden, men oftere små uoverens
stemmelser, som f.eks. at naboens børn legede på ens gærde eller at na
boens høns rendte rundt i ens have og lavede ravage: »så gik man mere
og var sur over det, end man gik over og sagde det til folk.«
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Min hypotese er i forbindelse med afsløring af den omklædte, at
det at kunne stemple folk som nysgerrige, har givet værten mulighed
for - alt efter, hvor dygtig en iagttager/afslører han var - i en vis grad
selv at styre og regulere, hvem han ville have besøg af.
Spontan/planlagt deltagelse
At være nysgerrig i dagligdagen var hos de fleste bønder ilde set og
hang sammen med en streng arbejdsmoral. Det var fint nok at have
øjnene med sig, mens man arbejdede, men nysgerrig var man, hvis
man f.eks. gik på visit, uden noget egentlig ærinde.
Man kunne imidlertid camouflere nysgerrigheden helligtrekongers
aften ved at løb spontant'.
»jeg har i hvert fald oplevet, at Åge og Edith måske sammen med
nogle af de store drenge hos os har sagt: Det kunne også være sjovt,
nu vi er heroppe og så har vi fundet nogle gamle klude frem, og så
har de gået en runde ... De bemærkninger kan jeg i hvert fald hu
ske, om det så har været dem hjemme hos os eller andre steder fra,
eller man har snakket bagefter om det: ja de fandt også pludselig på
at løbe helligtrekonger. Altså noget har været planlagt, noget har
ikke været planlagt... Når man kun gik én, så var det nok mere for
at man gerne ville være anonym.
Sådan så der ikke var nogen, det vidste det, hverken venner eller
fjender, så gjorde man det på den måde. Hvis de nu havde planlagt
det i 8 dage, så var der allerede mange, der vidste, at du ville ud og
løbe, for flere var vi jo ikke.«

Omø i 80’erne
Flere væsentlige forandringer satte ind i 60’erne og var med til at
ændre de ovenfor skitserede relationer. I 1962 fik øen sin egen færge
forbindelse til fastlandet, hvilket gjorde - og fortsat gør - dagligdagen
lettere for omøboeme. Den åbnede for muligheder, der ikke eksiste
rede tidligere. Bl.a. kunne børnene fortsætte i skole på fastlandet efter
7. klasse. På længere sigt gav det nogle generationsproblemer, fordi
det ikke længere var så selvfølgeligt, at børnene ville blive på øen.
I 1966 blev Omø indlemmet i storkommunen Skælskør. Det satte
synlige spor i landskabet: asfaltering af veje, vejbelysning og vejskilte
m.m., mens der mere usynligt skete ændringer i bøndernes magtpri
vilegier.
Det relativt asymmetriske forhold, der endnu i 50’erne var at spore
mellem fiskerne og bønderne, eksisterer ikke længere. Afstanden mel
lem bebyggelserne Kirkehavn og Omø by er praktisk taget udlignet.
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En gård i dvale - svært at klare for to ældre mennesker.

Der bor i dag fiskere i bondebyen og familierelationer mellem de to
bebyggelser forekommer mere hyppigt. Selvom der godt kan være
meningsforskelle og vanskeligheder med at forstå hinandens ønsker
og krav til, hvordan aens fremtid skal sikres, er polariseringen:
bønder/fiskere udjævnet.

Bøndernes netværk
I 1950 havde Omø ca. 300 indbyggere; i dag bor der ca. 150. Nedgan
gen er sket hos bønderne, ikke hos fiskerne. Op igennem 60’eme og
70’erne stagnerede det førhen så driftige landbrugsmiljø med børn og
unge, karle og piger, samt andelsforetagender.
I dag er langt de fleste gårde befolket med halvgamle ungkarle eller
ældre ægtepar, hvis børn har forladt øen.
I en undersøgelse fra 1985 foretaget blandt øens landmænd (13
stk.) svarede kun én, at han regnede med, at gårdens drift ville
fortsætte med næste generation. På to unge familier nær, ser det ud
som om, det er den sidste generation bønder, der sidder på gårde
ne.
Det grundlag, der gjorde landbruget rentabelt for landmændene i
50’erne (malkekvæg) eksisterer ikke mere. Helt konkret skete der på
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Omø det, at andelsmejeriet lukkede i 1967. Landmændene sendte he
refter deres mælk i junger til fastlandet, men allerede i starten af
70’erne fik landmændene nye direktiver fra fastlandet om, at hvis de
fortsat ville være med i mælkeaftagningsordningen, skulle de aflevere
en bestemt mængde mælk pr. dag; fedtprocenten skulle være af en vis
størrelse og renligheden af en vis kvalitet (rørmalkningsanlæg).
Det var der ikke mange landmænd, der kunne leve op til, hvorfor
der i dag ikke er nogen, der leverer mælk. Bønderne har fortsat blan
det brug, dog med hovedvægten på svineavl, og der er kun få, der har
intensiveret produktionen. Flere brug, hvor jorden er solgt fra, ligger
nu hen som ødegårde.
For overhovedet at klare sig økonomisk har de fleste landmænd
måttet supplere indtægten med bijobs, der som regel er inden for ser
vicesektoren. Eva fortæller om sin mands forskellige jobs:

B. S.:
Eva:

B. S.:
Eva:
B. S.:
Eva:
B. S:
Eva:

B. S:
Eva:

B. S.:
Eva:
B. S:
Eva:
B. S:
Eva:

Hvor mange forskellige jobs har især Verner haft ved siden
af at have gården?
Øh, for mange år siden, der var han reservepost, så holdt
han op med det. Og så har han været skraldemand i 12-1416 år, efterhånden.
Men det er han ikke mere, vel?
Nej, nej.
Hvorfor ikke?
Der kom en ny skraldemand (i Skælskør) som ville sætte
ham ned i pris og det ville Verner ikke køre for.
Hvem tømmer nu?
Så kommer de ovre fra Sjælland og kører rundt herovre og
kører tilbage igen, hvor Verner han samnlede det og sendte
det over til Stigsnæs, hvor det blev tømt derovre. Så har
han kørt mælk. Han har haft rensningsanlægget nogle år.
Hvad har han gjort ved det?
Ja, været ude og tilse det og måle slamstyrke, hvad er det, i
3-4 år.
Lappede de over, så han havde det hele på en gang?
Ja, altså engang, der havde han både affald og mælkekørsel
og rensningsanlæg og så havnefoged.
Han har også været havnefoged?
Han har været havnefoged et år også. Men der var han
altså også ved at få stress.
Plus gården?
Plus gården!
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Lone:

Eva:

B. S:
Eva:

(datteren) Åh, jamen der var han heller ikke til at komme i
nærheden af.
Han var ikke til at komme i nærheden af ganske simpelt.
Og så sagde han havnen fra.
Ja, og nu er der en havnefoged dernede.
Ja, og han har også rensningsanlægget. Så Verner er bare
post.

Denne situation er som sagt ikke enestående. Langt de fleste af
bønderne har bijobs: med olieudsalg, transport for brugsen, er fyrpas
sere, graver/ringer o.s.v.
I kraft af at der på de enkelte gårde blot sidder én eller to personer,
og at de kun har få tønder land, er et fællesskab omkring deling af
maskiner og lignende nødvendigt for at få bedriften til at løbe rundt.
Samarbejdet er som regel mellem brødre og fætre.
I takt med den økonomiske udvikling er bøndernes netværk ændret.
Opsplitning i dagligdagen med forskellige typer arbejde - fra
selvstændig til funktionær - har betydet en anderledes livsform. Det
sociale netværk er karakteriseret ved en større differentierethed og
større bredde. Familierelationerne er stadig tætte, men især knyttet til
arbejdssituationer.
Familienetværket er i øvrigt stærkt reduceret; efterhånden som de
ældste dør, og børnene flytter fra øen, forsvinder hele familier. Erstat
ninger for disse relationer kan i sommerhalvåret være sommergæster
og det lokale traktørsted og i vinterhalvåret strikkeklubber, forenings
arbejde samt fester og baller. Dette skal jeg vende tilbage til.

Fiskernes netværk
Som tidligere nævnt blev fiskernes situation bedre i løbet af 50’erne.
Om dette fortæller Connie, der er gift med en fisker:
»Så skete der også det med fiskerne, at de fik nye garn. De havde
haft de her bomuldsgarn først. De rådnede jo op. Det var skide be
sværligt; de skulle batkes og de skulle hænges op og tørres. Det var
en meget langsommelig affære, ik, og så fik vi nylongarnene og dem
kunne man jo lige klare op i en fart og så i vandet igen. Så kom der
vel også lidt flere fisk heromkring eller - jeg tror det var garnene
der blev bedre, så de fangede mere.«
Men også en begyndende fiskeindustri og Svitzer betød en klar for
bedring af de økonomiske kår.

40

Det er ved Kirkehavn fiskernes nye, moderne boliger fiindes.
De fleste aktive fiskere er unge. De har selv familie og mange af
dem er tilflyttere, som kan lide at bo på øen. Den unge generations
netværk er domineret af erhvervet, hvor mand og kone hjælper hin
anden med bl.a. at rense garn. De fleste familier mødes til fælles rens
ning i »Fiskernes Hus«.
For fiskerne er der på flere niveauer et fællesskab, der knytter dem
sammen. For det første har »kampen« med myndighederne om en
ny lystbådehavn skabt en fælles interessesfære. For det andet arbejder
mange fiskere sammen som arbejdskammerater inden for bjærgelauget.
For kvindernes vedkommende betyder den i perioder fraværende
mand - fra marts til juli tager flere fiskere til Vesterhavet for at fiske
- et relativt tæt forhold til de øvrige kvinder. I fællesarrangementer og
lignende er det især kvinderne, der er initiativtagere.
Indtil nu har fiskerne kunnet leve af fiskeriet - med støtte fra
bjærgelauget - selvom mange fiskerkoner synes, det er en høj pris at
skulle betale for at få det til at løbe rundt. Det er ikke lutter idyl, at
manden tager til Thorsminde i flere måneder, eller om vinteren uden varsel - skal på redningsaktion. Her, ca. 2 år efter min under
søgelse, skal det dog understreges, at fiskernes situation igen er ved at
vende: Havforureningen med den deraf følgende bratte nedgang i
fangster stiller fiskerne i en vanskelig situation.
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Den dominans, bønderne havde i 50’erne - og som i dagligdagen kom
til udtryk ved et tæt/lukket netværk - eksisterer ikke i dag. Hverken
fisker eller bonde kan i dag klare sig alene ved deres hovederhverv,
hvilket gør netværket meget bredere/løsere end tidligere. Til gengæld
er de familiemæssige relationer især for bøndernes vedkommende
blevet færre.
Andre forhold, der betød knap så meget for omøboernes netværk i
50’erne, gør sig i dag gældende og spiller en vigtig rolle. Hyppige
færgeture til fastlandet i sommerhalvåret - med dertil hørende turis
me og venne/familiebesøg involverer alle på øen. Sommeren giver
øen et relativt løst netværk, i modsætning til vinteren, hvor netværket
er relativt tæt:
»Så kommer alle turisterne, som vi skal snakke med. Det er også
dejligt, indtil vi bliver trætte af dem igen. Vi kan godt blive trætte
af at have besøg, i det hele taget, at de render rundt herovre. Man
behøver ikke engang at have gæster for at være trætte af dem. Det
er ikke sådan at vi kunne tænke os at smide dem ud på nogen
måde, vel, men altså: nu bliver det dejligt at komme ind i den gode
rytme igen, som man har om vinteren. Det glæder man sig til.
Det kan godt være nogle gange at nogle man kommer temmeligt
meget sammen med om vinteren, sådan til at spise og feste. Der
kan man godt risikere at gå en hel sommer uden at vi næsten ser
hinanden. Jeg har præsteret at køre forbi én, uden at jeg kunne ken
de hende (griner). Det har hun nu også prøvet med andre. Det er
helt utroligt. Det er fordi vi holder op med at kigge på folk. Der går
så mange hele tiden, så holder vi måske pludselig op med at hilse
og kikke og så kan man altså pludselig køre forbi én herovre fra, og
man får besøg af fam ilien og sådan noget, og så har man bare ikke
tid til de venner, man plejer at have. Der sker altså temmeligt me
get. Men på én måde kan man sige, at så er vi ladet op til at, altså vi
får så mange nye indtryk, ik, at så bliver det NOK! Så skal vi være
os selv igen. Altså det er ikke løgn; det kan måske godt lyde som en
fornærmelse, men det ér ligesom en lettelse: »Ih, hvor er det dejligt
nu. Nu er det overstået.« Og det er altså ikke mig alene, der siger
det, det er det ikke. Der er sådan set drøn på sommer og vinter,
men om vinteren, der kan vi selv bestemme.«
Der er på Omø tradition for at have mange foreninger, og forenings
livet hører primært vinteren til. Ligeledes er det i vinterhalvåret, de
fleste festligheder løber af stablen. De starter med julen, hvor der er
julefest for hele øen i forsamlingshuset i en af juledagene. Der er
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nytårsaften, hvis omfang er blevet reduceret lidt til fordel for hellig
trekongersaften. Desuden er der til fastelavn knyttet en tradition, at
samtlige børn under konfirmationsalderen skal ud til alle husstande
for at tigge til et børnebal. I påsken trilles der påskeæg, ligesom der er
dilettant. Desuden er der en maskerade, som i et par år er blevet lagt
sammen med bømefesten ved fastelavn.
Vinterhalvåret spiller således en vigtig social rolle for omøboerne,
uanset om man er fisker eller bonde. Det er i dette halvår, de har tid
til at være sammen, snakke sammen, more sig og som Connie udtryk
ker det: »selv bestemmer«.

Helligtrekongersløb i 80’erne
I dag slutter julen, når børnene efter juleferien igen skal i skole - som
oftest før 5. januar. Helligtrekongersaften er dog stadig festaften med
typisk julemad.
Afstanden mellem Havnen og Byen mærkes ikke i dag, og de sam
me løbere kommer begge steder. Børnene løber tidligt på aftenen,
mens voksne først løber omkring 9-10 tiden. Afsløring er i modsæt
ning til 50’erne normen og skal ske, før den omklædte fortsætter til
næste husstand. Ofte ender de unge og voksne omklædte enten på det
lokale traktørsted eller hos en af de deltagende.
I forhold til 50’erne spiller traktementet en større rolle, når afslø
ringen har fundet sted. Børnene får slik og sodavand, de voksne »en
lille en«.

Børnenes deltagelse
I dag deltager både børn, unge og voksne som omklædte, men der
løbes som sagt på forskellige tidspunkter, ligesom det for børnene har
en anden betydning end det har for de unge og voksne.
Børnene starter tidligt på aftenen, allerede ved halvsyvtiden, for
som en mor siger: »Så har de ikke ro på sig længere.«
Et mål for børnene er at nå så mange husstande som muligt, før
folk slukker lyset eller låser døren. I sig selv er der prestige i at besøge
så mange som muligt, men det tæller også at få fyldt poserne, de
omklædte børn har med til slik.
Børnenes deltagelse er vigtig i en social sammenhæng, idet de
formår at komme i kontakt med og inddrage mange flere end de vok
sne. Børnene kommer bl. a. indenfor hos de ældre, som har slukket og
lukket, når de voksne løber.
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Er det pigehænder,
eller drengehænder?
Store eller små
fødder? Er de mon
søskende eller...?
Hvem er det nu,
der har det hals
tørklæde?

De unges deltagelse
Jeg opfatter de unges deltagelse i helligtrekongersløbet som en slags
læreproces i at håndtere de våde varer:
»Jeg har også før, hvis der er kommet nogle ind ad døren, rendt
med. Det har jeg. Jeg har også en gang rendt rundt sammen med
min mor, Nanny, og jeg kan ikke huske, nogle flere. Men så kom vi
op forbi skolelæreren og så fik vi også skolelæreren med ud. Det var
meget skægt. Det var dér, jeg blev kendeligt beruset (griner) i hvert
fald! Der skal man altså passe på, også fordi man render rundt og
ind fra varme til kulde, men det lærer man hurtigt.«

Lones oplevelse er fra starten af 80’eme, da hun er ca. 16 år:
»Da vi blev større, begyndte vi selv at løbe. Jeg kan huske mor blev
sur, da jeg endelig kom hjem. Jeg kan dårligt huske, hvem vi var. Vi
var nogle stykker, der rendte sammen og så mødes vi med nogle af
de andre og så følges man ad og så endte vi, så vidt jeg husker, på
»Perlen« alle sammen. Men det er svært at huske, det går op i sprit
som regel (griner).«
De voksnes deltagelse
De voksne omklædte kommer først afsted ved 9-10 tiden, men til
gengæld varer festlighederne til langt ud på natten. For de fleste dre
jer det sig ikke om at nå så mange som mulig som:
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Unge udklædte og aftenen er endnu
ung!

1. at nå nogle faste, der trofast venter (især ældre)
2. at narre sine venner
3. at se, hvordan de folk, man til dagligt ikke har kontakt med,
bor
4. at besøge nogle, man kan hygge sig med, uforpligtende og ly
stigt.
Disse punkter udelukker ikke hinanden. Fælles for opfyldelsen af dis
se behov er imidlertid, at der sker en afsløring af den omklædte.
I dag er det ikke det primære at se hinandens hjem, idet den enkelte
omøbo kommer meget rundt. Der er dog stadig enkelte hjem, det er
attraktivt at besøge for den omklædte, fordi disse familier har mini
mal kontakt (på besøgsplanet) med resten af øens befolkning.
Lis, der er fysioterapeut på Omø og i kraft af sit arbejde efterhån
den har været inde i de fleste hjem, har dog stadig et par stykker til
gode - dem regner hun med at besøge til næste helligtrekongersløb.
Det er sagt med et glimt i øjet, for der ligger ikke noget ondt i udtalel
sen. At være nysgerrig i dag er primært en positiv dyd, som vidner om
en interesse for hinandens ve og vel.
Et vigtigere behov er lysten til at narre hinanden og skeje ud:
»Altså man skal nok passe på ikke at skeje for meget ud, altså man
skal ligesom holde sit image til hverdag. Og altså, men når man
klæder sig ud, så kan man skabe sig lidt mere. Ja, altså man behø-
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ver ikke at skabe sig, men altså, det er lige så meget fordi der er
sjovt.«

Netop i forbindelse med at narre hinanden er deltagelsen i helligtrekongersløbet planlagt, enten ved at have gjort meget ud af maskerin
gen eller ved at have aftalt i forvejen, hvem man skal løbe sammen
med. Alle på øen er klar over hinandens færden, og hvem man i dag
ligdagen normalt er sammen med, og at spekulere i dette for at narre
værterne, som måske er ens venner, er frydefuldt. Som Susan på 25
udbrød: »Du kan ikke regne med de ældre for de bytter om.«
For de voksne er det en kilde til latter at fortælle om, hvordan de
har narret andre. Connie fortæller:
»Sidste år prøvede jeg selv, da jeg løb sammen med Mona ovre fra
»Perlen«. Der var altså ikke nogen, der kunne drømme om at vi to
var ude sammen, vel, men det pudsige var, at de gættede hende, de
gættede ikke mig (griner).»
At Connie (lærer) har fået rokket lidt ved sit image ved at løbe med
»Perlemutter« er helt sikkert. Da samværet med Mona faldt heldigt
ud, og de begge var alene det efterfølgende år, fandt de to kvinder
sammen hos Connie. Og der blev de til gengæld narret så eftertrykke
ligt af Monas datter, der er teenager:
»Men så var det også meget skægt, for Mona var jo herovre sidste
gang og så pludselig, så kom der en meget flot dame ind ad døren
og vimser rundt og vi gættede og vi gættede, men vi kunne ikke fin
de ud af hvem det var. Så var det sørme Monas datter, der pludselig
stod der og hun kunne; ikke kende sin egen pige (griner). Hun var så
gået op til Brugsen og havde klædt sig ud og hun havde sagt til
Mona at hun skulle ikke klædes ud, fordi hverken Tine eller Lena
(jævnaldrende veninder) gad at klæde sig ud, så det skulle de ikke,
og den ene var syg og den anden var sur, så jeg ved ikke hvad hun
havde bildt sin mor ind (griner), så kom hun så selv først og der var
ingen af os der kunne regne ud, hvem hun var, så hun måtte jo smi
de masken og så var vi jo ved at falde rundt af grin.«

At blive taget ved næsen er næsten lige så god en oplevelse, som at
narre andre. Overraskelsesmonomentet - at det forudsigelige ikke al
tid er forudsigeligt, gør det spændende at være vært. Ældre kvinder,
der i de senere år har været vært har stadig julestjerner i øjnene og lat
ter i stemmen, når de fortæller om dengang en omøbo, der lige var
flyttet fra øen, helligtrekongersaften tog med færgen til Omø forklædt
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som skærslipper. Ikke én havde kunnet genkende hende - alle havde
troet, at hun var skærslipper.
Connies oplevelse med Mona viser også, at helligtrekongersløbet
kan give anledning til nye bekendtskaber. Dette er også tilfældet i
følgende eksempel:
Edith, der er 78 år og bor i udkanten af byen, løb stadig i 60’erne.
Dengang var hendes familienetværk stort og hun tilbragte sammen
med sin mand helligtrekongersaften i byen hos svigerinden og dennes
mand. Men de er alle døde i dag og hun har næsten flere relationer til
folk på fastlandet end på Omø.
I en årrække blev Edith ikke besøgt, hvilket hun var ked af og da
det gentog sig i 1986, klædte hun sig ud og tog hen til et ældre ægte
par, som har en centralt beliggende gård i byen - hun kom aldrig vi
dere. Det blev en fornøjelig aften, hvorfor hun i 1987 blev inviteret
derhen som gæst.
I kraft af spontan deltagelse i helligtrekongersløbet etablerede hun
altså et nærmere bekendskab til en familie og fik brudt den outsider
rolle, hun ellers var placeret i.

Ø-identitet og helligtrekongersløb
Jeg har i det foregående koncentreret mig om de individuelle behov,
helligtrekongersaften opfylder for omøboerne. Men helligtrekongers
løb har i dag også en anden og mere kollektiv funktion for omøboer
ne, som jeg afslutningsvis ganske kort vil komme ind på.
I løbet af de sidste 30 år er der sket en kolossal udvikling på de dan
ske småøer, der igennem hundreder af år har ernæret sig ved primære
erhverv som landbrug og fiskeri. Udviklingen, der bl.a. er betinget af
en i 60’erne øget centralisering fra statens side på alle områder, i form
af mere eller mindre usmidige lovparagraffer, der ikke tog hensyn til
lokale særpræg og problemer, gør det at overleve på en småø proble
matisk.
Blandt andet den til stadighed dyre transport, den skæve aldersfor
deling (få børnefamilier og mange ældre) bevirker, at mange småøer
efterhånden har fået reduceret deres indbyggertal med ca. 40-50%
over denne 30-årige periode.
I fremtiden kan disse småøer få svært ved at bestå som lokalsam
fund med de særpræg, som har gjort den enkelte ø til en speciel ø.
Mange af disse ø-samfund sygner hen sammen med deres historie og
deres særegne kultur. Ofte er det et kapløb med tiden at skulle beskri
ve disse kulturer - de ældre dør, de unge flytter.
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Det er dog ikke alle småøer, der på trods af de ovenfor skitserede
tendenser, har opgivet. Nogle lever stadig videre med et aktivt socialt
og kulturelt indhold i hverdagen, og til denne gruppe småøer hører
Omø.
Efter indlemmelsen i Skælskør kommune i 1966 har det været vigtigt
for omøboerne at markere sig (som omøboer). Det betyder bl.a., at de
bevidst værner om øens særpræg. Disse er imidlertid ikke museums
genstande, der bliver støvet af og udstillet, men er, som artiklen også
har demonstreret, levende og nødvendige ingredienser i dagligdagen.
At have en bevisthed og et forhold til sin kulturelle særegenhed er
for det omøske lige så nødvendigt, som at de økonomiske og materiel
le ting er i orden, for at øen kan eksistere som et lokalsamfund.
I forhold til »fastlandet«, »ovre på den anden side«, har omøboer
ne især her i 80’erne haft behov for at markere sig som øboer og
omøboer - trusler om lukning af øens lille skole og af Brugsen m. m.
har givet bl.a. helligtrekongersløbet en næsten symbolsk betydning
for, hvor levende, speciel og særegent Omø er som lokalsamfund. Det
er ikke bare en skik, det er også øboers identitet, det kommer til at
handle om, når omøboerne gør opmærksom på skikkens eksistens ved
at invitere journalister over for at deltage, som de gjorde i 1988.
Afslutning.
Med eksemplet Omøs helligtrekongersløb vil jeg pointere, hvor vig
tigt det er, at analysere en skik i sammenhæng med det lokalsamfund,
den eksisterer i. Faren for at eksotisere og at opleve skikken som sta
tisk ligger lige for uden inddragelse af et historisk perspektiv, de ma
terielle betingelser og de sociale relationer, lokalsamfundet rummer.
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Summary
Twelfth Night Celeration
On a few islands in Demnark they have an old tradition on Twelfth Night, January 5, of dres
sing themselves up and then visiting each other. The hosts are supposed to guess the identity
of those wearing masks.
The article concentrates on the Twelfth Night Celebration on the island of Omø in the pe
riod from after the Second World War until today. The investigation has shown clearly that
the custom is definitely not a statically autonomous custom but is, on the contrary, very sen
sitive to the changes taking place in the local community. This finds expression in particular
in the relationship between the host and those who are disguised.
The investigation of the Twelfth Night Celebration shows that the function of the costom
has changed. In the 50s it filled in particular the need to see how other people lived - non
committally - however, the relationship between the dresses-up and the host reflected the
closed network of everyday life - among other things it was important for those that were
dressed up not to be recognised.
During the 80s people still have a Twelfth Night Celebration but today the needs that have
to be fulfilled are different. To dress up, to varry on, to have af crazy time are important
needs internally even though it is, of course, still temping to visit new arrivals and thode
whom one has not visited earlier. But also externally Twelfth Night has a utility value in rela
tion to the surrounding world - viz. a way of strengthening the sense of community on the is
land - strengthening the identity of the island.
Methodically the investigation has shown the usefulness of using qualitative material. In
terviews with both old and young inhabitants on the island have given a greater insight into
changing attitudes of mind on the island - social relations, but has also contributed to an un
derstanding as to how finely the island registers the slightest changes. Deaths, new residents,
changes dictated by local goverment reforms, new difficulties for fishermen have given my
investigations from 1987 a historical slant already today - only two years later.
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Det ideale barn
Konfirmandens rolle og konfirmationens funktion.
En analyse af 204 oplæg til konfirmationssange
fra 1980’erne

Af Edith Mandrup Røn n

Trods nedgang i antallet af folkekirkemedlemmer var 80% af de 15årige i 1987 konfirmerede, hvilket nøjagtigt svarer til dåbsprocenten
samme år (1). Sammen med konfirmationen i kirken hører en fest i
hjemmet eller i lejede selskabslokaler, og man behøver ikke at have
forsket i konfirmationens betydning for de folkekirkekristne danskere
for at være klar over, at det for langt de fleste konfirmandfamilier er
festen, der er det centrale.
Til en dansk konfirmationsfest hører en eller flere sange på kendte
melodier, hvor man fortæller om episoder i konfirmandens liv, hylder
ham eller hende for gode egenskaber og driller mildt på grund af min
dre velsete ditto. Sangen kan være forfattet af forældrene, andre fami
liemedlemmer eller gæster, eller den kan være leveret af en nabo eller
bekendt, der anses for at have evner for at fremstille en sådan versifi
ceret hyldest. Den kan dog også købes af en hel- eller halvprofessionel
sangskriver.
Hovedmaterialet til denne artikel er 204 brevoplæg til konfirma
tionssange, som er kommet i min besiddelse i en periode, hvor jeg
som bierhverv netop havde skrivning af festsange (2).
Selv om skikken med afsyngning af personlige sange under festmid
dagen er særlig udbredt i Danmark, har danske etnologer i forbløf
fende ringe grad interesseret sig for dem. I Norge, hvor skikken fin
des, men er mindre udbredt end her, har folkloristen Reimund
Kvideland analyseret en enkelt Bergen-bogtrykkers 1986-repertoire af
»færdige« konfirmationssange (de kan evt. efter ønske forsynes med
små individuelle ændringer) med henblik på deres betydning som
vare, kommunikationsmiddel, »speech act« og formidlere af normer
og værdier (3).
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Litteraturforskeren Finn Clement Hansen har analyseret nogle lej
lighedssange fra omkring århundredeskiftet, der opbevares på Dansk
Folkemindesamling (4). Han sammenholder sangene med nogle af ti
dens talrige rådgivende bøger og ser dem som udtryk for den borger
lige families selvforståelse og sammenstødet mellem idé/bevisthed og
den sociale virkelighed for mænd og kvinder. I artiklen er der et kor
tere afsnit om konfirmationssange, og der fokuseres her blandt andet
på det kønsspecifikke i sangene - et tema, som også vil få en frem
trædende plads i denne artikel.
Teologen Jørgen Lorenzen har i 1974 foretaget en undersøgelse af
29 konfirmationssange fra en bogtrykker i Bjerringbro med det
formål at få et indtryk af, hvad der »tænkes, føles og menes« med
konfirmationen. Han finder religiøse (eller pseudoreligiøse?) hentyd
ninger i over halvdelen af sangene (5), og i Norge, hvor sekulariserin
gen af konfirmationsfesten endnu i 1986 tilsyneladende er mindre
fremskreden end her, er det religiøse aspekt ifølge Kvideland også
stadig stærkt. I de oplæg til konfirmationssange, jeg er i besiddelse af
er der, som det senere vil fremgå, så godt som ingen hentydninger til
konfirmationens kristne betydning. Det ser ud til, at jo længere vi enten på grund af tid eller miljø eller begge dele - fjerner os fra opfat
telsen af konfirmationen som en religiøs handling og/eller overgangs
rite, jo vigtigere bliver den personlige konfirmationssang i festforlø
bet. Samtidig skifter den karakter fra en formaningssang, der skal
minde konfirmanden om pligten over for forældre, næste og Gud til
en hyldestsang, der meget ligner en fødselsdagssang (6). Hvis også
hyldestsangen skal have en »konserverende« virkning på normer og
værdier (7), hvad er det da, der skal vedligeholdes, når det ikke er
kristne normer og værdier? Og kan den kendsgerning, at konfirma
tionssangen i dag er blevet en personlig hyldestsang, fortælle noget
om barnets rolle i familien, som eventuelt kan forklare, hvad man i
dag »bruger« konfirmationen til i de stærkt sekulariserede miljøer, jeg
har beskæftiget mig med? (8).

Oplæggenes indhold
Oplæg til konfirmationssange har ikke tidligere været analyseret utvivlsomt af den enkle grund, at der ikke eksisterer væsentligt kilde
materiale af den art hverken på Dansk Folkemindesamling eller an
dre større arkiver, hvor man derimod har en del færdige konfirma
tionssange. Oplæg og færdige konfirmationssange er ikke umiddelbart
sammenlignelige, idet oplæggene er familiemedlemmers eller venners
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selvskrevne skildringer af konfirmanden og det miljø, han eller hun
lever i. Før de kan forarbejdes til sange, må de enten passere igennem
den halv- eller helprofessionelle sangskrivers kulturelle filter, eller der
må »hugges en hæl og klippes en tå«, fordi de skrives af personer, der
sandsynligvis ikke er vant til at formulere sig på vers. I det første
tilfælde kan det være sangskriveren mere end den, der skriver oplæg
gene, der præger sangen; i det andet kan sproglig uformåenhed bety
de, at det bliver ret tilfældigt, hvad man magter at få sat på rim og få
til at passe til melodien. Nogle af oplæggene har dog det til fælles med
de færdige sange, at de måske i højere grad afspejler forfatternes idé
om, hvordan en festsang bør formuleres, end hvad man rent faktisk
har at sige om og til konfirmanden.
Syngeklare sange og oplæg kan dog, ligesom de to forskellige slags
oplæg, naturligvis brugtes til samme formål, hvis man tager deres forskelligartethed i betragtning. Ideelt ville det være at analysere både
oplæggene og de sange, der kommer ud af dem, samtidig. Den mulig
hed har jeg dog ment at måtte afstå fra, da jeg i så fald skulle have be
skæftiget mig med den fordrejning og tillempning af oplæggene, der
fandt sted i mit eget kulturelle univers!
Det er ret tydeligt, at der ikke altid bag nedskrivningen af de oplys
ninger, der skal bruges til en konfirmationssang, ligger dybere overve
jelser eller meget bevidste valg. Det gør ikke oplæggenes brugbarhed
mindre - de ikke bevidste valg fortæller lige så meget om normer og
værdier som de bevidste. Bag andre af oplæggenes oplysninger ligger
dog tydeligvis meget bevidste valg. Der er forældre og bedsteforældre,
der i årevis har nedskrevet træk om konfirmanden med det ene
formål at bruge dem i hans/hendes konfirmationssang! I disse sidste
tilfælde ønsker man at understrege barnets personlighed (den person
lighed, man har observeret lige fra fødslen), og man fremlægger i
oplæggene, der er en redigeret udgave af erindringerne om barnet,
episoder og citater, som skal tjene til en illustration af barnets positi
ve egenskaber. Det er så sangskriverens opgave at sørge for, at disse
egenskaber virkelig opfattes af gæsterne. Samtidig forlanges det dog,
at de får et mildt ironisk overtræk, så de »ikke virker pralende«. Dis
se oplæg har erindringernes karakter og rummer de kvaliteter - og
fælder - som f.eks. findes i NEU-optegnelser. De er nedskrevet med
et bestemt formål, og hvis man ikke hele tiden har dette formål for
øje, kan de meget let mistolkes. Det drejer sig om bløde data, som det
er svært at systematisere, men der vil dog være visse helt klare ud
sagn, som man endog kan »sætte tal på«. I den følgende gennemgang
af oplæggene har jeg koncentreret mig netop om de klareste udsagn.
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Det vigtigste spørgsmål: dreng eller pige?
Jeg har haft personlige samtaler vedrørende sange med langt flere end
oplægsskriveme, og med alle disse samtaler i erindring var det
forbløffende at konstatere, hvor kønsspecifikke oplæggene er. Så godt
som alle de heltidsudearbejdende mødre, jeg talte med, pointerede
hvordan de søgte at undgå at gøre forskel på dreng og pige, at tildele
drengen huslige pligter i lige så høj grad som pigen og at give pigen
samme tilladelser og rettigheder som drengen osv. Men i oplæggene
fokuseres der stærkt på pigers og drenges helt forskellige egenskaber,
hvilket blandt andet illustreres af de episoder, der lægges frem, og
man stiller ydermere forskellige krav til sangens udformning og melo
di for drenge og pigers vedkommende, hvad jeg ikke her kommer
nærmere ind på.

»Da du kom til verden ...«
De fleste forældre er meget bange for at såre konfirmandens blufær
dighed - dog mest når det drejer sig om drengen. Pigen forventes at
nyde at blive sunget om næsten uanset, hvad sangens indhold bliver.
Drengen kan derimod ikke lide at være midtpunkt, og han kan særlig
ikke lide at blive mindet om, at han har været en sød, lille baby. Pigen
elsker derimod små børn og har ikke spor imod at blive mindet om,
at hun selv har været spæd. Selv om drengens babytid altså underbetones i forhold til pigens, nævnes hans fødsel og forventningerne til
hans ankomst endnu hyppigere end pigens fødsel - i 5 (af 6) tilfælde
går man endda helt tilbage til omstændigheder omkring barnets und
fangelse: »Han elsker livet ved stranden - måske er det fordi han blev
grundlagt på en strand på Mallorca i juli 1968.« En anden dreng sejler
optimistjolle - men han har også startet sin tilværelse i mors liv på
Englandsbåden! Der er i alle tilfælde tale om usædvanlige omstændig
heder - og man drager direkte paralleller til egenskaber eller evner
hos barnet eller forudser, hvordan det vil komme til at gå ham senere
i livet.
Som man - med tilbagevirkende kraft - »tager varsler« af barnets
undfangelse, tager man i endnu højere grad varsler af forholdene om
kring barnets fødsel, og det gælder både pigen og drengen: »som
nyfødt skreg hun meget, og ville aldrig sove om natten. I dag synger
hun godt.« »Da du kom til verden var du tre uger forsinket. Allerede
dengang viste du din selvstændighed.« Er et barn søndagsbarn eller
født under en af årets højtider, nævnes det altid: »det siges at bringe
held.«
Lige så vigtigt som at skildre det nyfødte barn, er det at skildre om-
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givelsernes - og især faderens - reaktion på det. Faderen »trækkes
ind« i sangen netop i forbindelse med barnets fødsel. Man kan beskri
ve de besværligheder, han måtte overvinde for at komme til stede un
der fødslen: »Din far kørte i rygende snestorm fra Rødby til Herlev
på under 1 1/2 time (9). Måske når faderen ikke at komme til stede,
eller han må opgive at overvære fødslen, fordi »han blev dårlig«. Sel
ve det tekniske omkring fødslen nævnes i 10 af oplæggene, men det er
tydeligvis af orienterende grunde. »Han var længe ventet - vi havde
været gift i næsten 8 år (og da han så endelig kom var det en sædefød
sel).« Man ønsker ikke disse detaljer nævnt »under middagsmaden«,
som en mor skriver, men prøver at fortælle om følelser omkring bar
nets fødsel ved hjælp af helt konkrete oplysninger.
En anden mor skriver efter en næsten sidelang beskrivelse af 2
døgns veer: »men det er bare for at du skal vide hvorfor jeg var så
træt, at jeg ikke orkede at se hende straks.«
Det er tydeligt, at stoltheden over drengen er større end stoltheden
over pigen. Man har talt om barnet som »han«, men får man en dat
ter, affinder man sig dog hurtigt med det! »Da jeg var i vente ønskede
far brændende at jeg blev en dreng, men jeg snød ham og trods alt er
han meget glad for mig alligevel« (10). Ved første fødsel bør man
have en dreng: »drengen skal jo helst komme før pigen men hos os
var det omvendt.« Har man i forvejen en dreng, giver man i to tilfæl
de udtryk for, at man ønskede sig en pige, men først efter, at man har
fået 2 drenge, bruger man store ord for at udtrykke den glæde, pigen
vakte.

Rigtige drenge og søde piger
Allerede i spædbarnsalderen viser forskellen på drenge og piger sig ty
deligt. Drengen kan man »ikke holde styr på på to tønder land«, mens
pigen som regel er sød og stille; er hun det ikke, skulle hun »have
været en dreng« (det nævnes i 6 oplæg, mens man ingen steder skriver
om en stille dreng, at han »skulle have været en pige«). Pigen bliver
tidligt interesseret i sit udseende. Om en 4-årig pige hedder det: »til
jul ønskede hun sig en j'ulamspels og en sommerhat.« Griser hun sig
til - som nogle piger åbenbart også gør - er hun netop »lige så vild
som en dreng«. Drengen vil helst have sit gamle tøj på, og »10 minut
ter efter han var vasket og havde fået rent tøj på lignede han en skor
stensfejer«. Pigen får sit nye tøj på og stiller sig hen foran spejlet for
at »nyde sig selv«. Pigen begynder med stor fornøjelse at gå til dans,
mens drengen skal overtales og ofte holder denne overtalelse ikke:
»da han begyndte at gå til fodbold, eksisterede der ikke andet for
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ham.« Alligevel holder nogle drenge åbenbart ud - de mister dog ikke
deres »mandighed« af den grund: »han har altid været glad for piger,
og da han var 4 år kyssede han naboens datter ind gennem trådheg
net.« Har drengen en interesse som dans, der anses for feminin, er det
vigtigt at markere, at han alligevel er en »rigtig dreng«; det er pigerne,
der tiltrækker ham, og hvad er et mere sikkert bevis på »mandighed«,
end at drengen har sans for søde piger?
»Altidpasser du dine pligter...«
Den søde pige sørger for at læse sine lektier, mens drengen »slet ikke
interesserer sig for skolen« eller er »doven« (men absolut velbegavet).
Med pigen forholder det sig anderledes; hun er flittig i skolen »især til
sprog«, og hun viger ikke i så høj grad som drengen uden om de hjem
lige pligter. »Altid passer du dine pligter, du sørger for selv at tage
mad om morgenen, når mor er på dagvagt, og har din egen madlav
ningsdag én gang om ugen,« hedder det om en pige med lutter gode,
feminine egenskaber, som samtidig - som de fleste af pigerne i oplæg
get - efter at have været et lille, rynket eller skaldet nor er blevet en
stor, køn pige, som næsten ikke kan være i fred for drengene, »skønt
hun interesserer sig mere for sin hest på rideskolen og labradoren
Sambo«. Drengen kan også godt lide dyr, men hans interesse er ikke
i så høj grad følelsesmæssig som baseret på et ønske om at samle vi
den om dem: »han har akvarium og bruger så megen tid til at studere
fiskene.«
Drengen bruger hyppigt sin gode begavelse til at stille indviklede
gåder, lave kartotek over sine tegneserier og udtænke nye computer
spil. Det flyder på hans værelse, men bare han kan komme i seng, er
han tilfreds. Pigen er heller ikke for ordentlig med sit værelse, men
det nævnes først efter, at man har opremset en del af hendes kvinde
lige dyder. En mor skriver under overskriften: »Hvis vi skal sætte en
finger«: »Kan ikke lide at høre ordet oprydning. Er ikke så flink til at
øve klaver. Har aldrig villet gå i seng før far og mor (man skulle jo
helst ikke gå glip af noget).« Pigens »fejl« er små og ubetydelige - et
lille minus i det helt igennem positive regnskab, man er for beskeden
til at sætte op. Drengens »fejl« beskrives ikke som fejl, men som na
turlige følger af at han er en »rigtig dreng«: »Hvis han er ude at spille
fodbold glemmer han alt andet også madtiderne. Så kommer han ind
som en hvirvelvind en time for sent og forlanger at blive fodret.« »Et
rodehoved han er, men en rigtig dreng, sød og kærlig dog også når
man kender ham.«
Har pigen ikke udpræget huslige egenskaber, kan det godt nævnes i
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Konfirmationstele
grammer med repro
duktion af guldalderog Skagensmaleres
arbejder har bevaret
deres popularitet ind
i firserne, hvorimod
den tegnede eller
malede landsbykirke
som hovedmotiv ikke
er så almindelig
mere. Drengens og
pigens bedste venner:
hunden og hesten
pryder mange tele
grammer, mens
blomstermotiver er
knapt så almindelige
som i halvfjerdserne.
Størst popularitet har
pige- og drengekon
firmanderne, der
skifter påklædning og
symboler fra år til
år. Til piger er der
langt flere forskellige moåver at vælge imellem end til drenge, og pigetele
grammerne er mere varierede end drengetelegrammerne. Pigen gengives
hyppigt i fuld figur omgivet af rekvisitter passende til alle de gængse pigehobbies, som det er tilfældet med denne »hestepige« fra 1981. (Hubert
Erichsens Kunstforlag).

forældrenes sang - men aldrig i bedsteforældrenes (11). Der er eksem
pel på, at forældre og b edsteforældre i oplæggene til sang til samme
pige skriver henholdsvis: »huslig er hun absolut ikke« og »hun er me
get hjælpsom derhjemme og laver både mad og gør rent, når mor er
på arbejde«. Der er her flere fortolkningsmuligheder - men under alle
omstændigheder synes 3åde forældre og bedsteforældre åbenbart, at
pigens huslighed eller ikke huslighed skal nævnes i sangen.
Hvis drengen eksperimenterer med madlavning eller bagning, an
ses det for positivt og rosværdigt (drengens madlavning eller bagning
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Tegneren Christel
har tegnet konfir
mationstelegram
mer til både 1989konfirmand og den
nes forældre. 1989udgaven af den
rødblonde Christelkonfirmand er som
tresser-konfirman
den kæk, følsom og
romantisk. Blom
stersymbolerne er
altid til stede, men
baggrundskirken er
i 1989 stiliseret,
tåget og næsten
ikke til at få øje på.
Desuden benævnes
også pigen »konfir
manden« og ikke
som før, »konfir
mandinden.« (Hu
bert Erichsens
Kunstforlag).

nævnes i 13 oplæg, pigers ill). Det er ikke bemærkelsesværdigt, at
pigen forsøger sig i madlavningskunsten, men at maden mislykkes el
ler ikke falder i familiens smag. Hun kan have glemt en vigtig ingre
diens, eller kagen falder sammen i ovnen. Om drengen derimod hed
der det: »efter at han har haft hjemkundskab i skolen er han mægtig
dygtig til at bage, og det smager godt, så hele familien nyder det.«

»Sine venners ven...«
Da konfirmationssangen i dag mere fremtræder som en hyldest end
som en formaning til konfirmanden, optager barnets gode egenskaber
og illustrationen af dem den største plads i langt de fleste sange (der
er også en gruppe oplæg til drengesange, der fortrinsvis fokuserer på
drengens uheld - som dog altid skyldes, at han er en »rigtig dreng«

med vovemod). Fælles for begge køn gælder det, at man lægger vægt
på, at barnet er »charmerende«, »vellidt« og »kærlig«, men det er ofte
underforstået, at sangskriveren skal illustrere disse egenskaber frem
for at bruge ordene. I ca. halvdelen af oplæggene betoner man, at kon
firmanden er »sine venners ven«, altid tager »de svages parti« eller
har en udviklet »retfærdighedssans«. Både dreng og pige kæmper for
det gode og tør gå imod såvel lærere som magtfulde kammerater, hvis
det gælder en mindre heldig kammerat, der bliver mobbet. Det er
altså ikke de børn, hvis pårørende får skrevet konfirmationssang hos
den professionelle sangskriver, der er medvirkende til den mobning,
der ifølge forældrene faktisk finder sted i skolen! Konfirmanderne
selv bliver ikke mobbet - befinder de sig ikke godt i skolen, skyldes
det manglende interesse for skolen som sådan.
Idealet for forældrene er helt åbenbart, at deres barn er så stærkt, at
det tør tage en selvstændig stilling, når det gælder om at beskytte de
svage. Det er dog meget sjældent, der gives konkrete eksempler bort
set fra de diffuse antydninger om lærere og kammerater. Konkrete
eksempler er der derimod nok af, når det drejer sig om at beskrive,
hvor påvirkelige børn er med hensyn til at følge moden, gøre »som de
ander«, når det drejer sig om hobbies og forlystelser osv. Pigen er
»modebevidst«, men arbejder også ihærdigt for at skaffe sig mulighed
for at købe tøj og kosmetik, som forældrene ikke er i stand til at fi
nansiere. At børnene vil arbejde er altid en god egenskab - uanset
hvad de bruger pengene til. Næsten halvdelen af pigerne er babysitte
re - dog ofte for slægtninges eller naboers børn. Hvor indbringende
dette lille job er, er ikke gennemskueligt. En stor del af babysittende
piger gør det dog ifølge forældrene mest for fornøjelsens skyld: »hun
elsker små børn« - dette omtales i en eller anden form i 10 oplæg,
mens der kun er 2 drenge, der kan lide små børn, og her drejer det sig
om navngivne børn - nemlig en nevø og en lillesøster. Drengen går
med aviser eller hjælper til på nærliggende gårde, i butikker eller på
værksteder, og han er hyppigt »meget påpasselig« med sine penge.
Han er et »finansgeni« og vil muligvis ende som millionær.
Diskodronningen og Michael Laudrups efterfølger
Den søde pige og den rigtige dreng har vidt forskellige fritidsinteres
ser: »Hun har gået til dans fra hun var tre, og hun har bare rytme i
blodet. Den største oplevelse var, da hun i sommer vandt en diskokonkurrence i Karrebæksminde.« Konfirmandens »største oplevelse«
(der hyppigt nævnes) er næsten altid at vinde en eller anden sports
konkurrence. For drengens vedkommende er sporten over alle andre
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Til Konfirmanden

Drengetelegram
merne er mindre
varierede og sym
bolfyldte end pige
telegrammerne og
viser ofte kun et
brystbillede af »en
rigtig dreng.« 1989konfirmanden her
ses dog i fuld figur,
men han er stadig
neutral, og kun
blomsterne og de
blågrønne farver i
baggrunden anty
der, at han måske
ikke kun er, hvad
han giver sig ud for
at være. Men han
kunne lige så godt
have været afbildet
med dokument
mappe eller tennis
ketcher. (Hubert Er
ichsens Kunstforlag)

fodbold. Drengens forhold til fodbold nævnes i mere end halvdelen
af oplæggene - ikke altid positivt, men er han ikke god til fodbold,
kompenserer han måske ved at dyrke en anden sportsgren intensivt
og med succes. Fire drenge vil helt sikkert blive Michael Laudrups
eller Preben Elkjærs efterfølger. En enkelt af konfirmanderne er dog
skakspiller med meget held, og om ham skriver bedsteforældrene, at
han »ellers er en rigtig frisk dreng«.
Bortset fra dans og gymnastik, som tit dyrkes sideløbende af piger
ne (og som altid nævnes, hvis de dyrkes), er ridning den sportsgren,
der har pigernes største interesse. Pigens forhold til ridning, til den
hest, hun faktisk har (6 oplæg), den eller de heste, hun rider på på ri
deskolen (8 oplæg), eller den hest hun drømmer om at få - eventuelt i
konfirmationsgave (4 oplæg) - beskrives indgående. Ofte er interes-
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sen dog allerede faldet lidt ved konfirmationsalderen. Det væsen, der
ved diskoalderen overtager hestens plads på væggen over pigens seng,
er ikke drengen, men idolet. En pop- eller rocksanger, der nævnes
hyppigt om foråret, kan være glemt i efterårssæsonen.
Mens pigen interesserer sig for sangeren, angives det, at drengen
interesserer sig for musikken. Han har sjældent idoler, men kan lide
den eller den gruppe. Han har et indgående kendskab til forskellige
gruppers sammensætning og ved, hvem der har spillet i hvilke andre
grupper tidligere, og har helt check på hvilke instrumenter, de enkelte
medlemmer behersker. Også hans kendskab til forskellige genrer in
den for pop- og rockmusik er stort. Pigens smag er i konfirmations
alderen rent poppræget »sødsuppeagtig« (eller angives at være det!).
Hun går ikke så højt op i de enkelte gruppers sammensætning, men
fokuserer måske på en bestemt sanger eller musiker i gruppen.
Drengen har altså tilsyneladende ikke »pigeidoler«, som pigen har
»drengeidoler« (det drejer sig faktisk altid om helt unge sangere og
musikere). Har drengen endelig et billede af en kvindelig sanger på
væggen, kan det udmærket være en »voksen« sangerinde - én har et
billede af Tina Turner (en gudmor oplyser, at det er »til hans mors
fortrydelse«), og en anden har et legemsstort billede af Sanne Salomonsen. Normalt vil drengens værelse dog snarere være dekoreret
med billeder af musikgrupper og fodboldspillere.
Omtrent halvdelen af oplæggene rummer hentydninger til konfir
mandens forhold til det modsatte køn. Det kan dreje sig om en våg
nende interesse, eller: »hun interesserer sig slet ikke for drenge - hun
er et barn endnu.« Det ser ud til, at man oftere finder det vigtigt at
pointere, at pigen er barn endnu, end at drengen er det. Pigens inter
esse for sit - gode - udseende forbindes ikke med interesse for det
modsatte køn. At en pigen enten selv bruger mange penge på kosme
tik eller »går i mors toilettaske« samt låner hendes smarteste tøj op
fattes ikke som et »vendepunkt« - hun har jo, lige fra hun var helt lil
le, villet være »fin« og »elsker at klæde sig ud«. Det er hendes natur,
og den har man kunnet følge hele hendes barndom igennem, lige fra
hun ved dåben sendte præsten »et rigtigt charmesmil«. De oplæg,
hvor pigens udseende eller hendes egen interesse/ikke interesse for
det ikke nævnes, kan nøjagtigt tælles på én hånd!
Den kendsgerning, at drengen begynder at gå frivilligt i bad, at
interessere sig for sit tøj osv. (10 oplæg) noteres imidlertid med me
gen spøgefuldhed som et tegn på vågnende interesse for piger. Han er
begyndt at »kigge efter pigerne«, at »se på damer«. Pigen kigger ikke
efter drengene, det er slet ikke nødvendigt; hun er det passive midt-
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Drengenes hobbies
fremgår ikke i
særlig høj grad af
telegrammerne. Til
gengæld er der et
rigt udvalg i
sangskjulere sva
rede til en hvilken
som helst sport
sinteresse; især til
fodboldspilleren er
udvalget stort. Den
ne sangskjulertype
sælges der særlig
mange af - sand
synligvis fordi den
er egnet både til
sammenrullede
sange og til dobbel
te sange i A5-format.

punkt for et ikke nærmere angivet større antal drenges interesse, »hun
er meget eftertragtet af drengene«, »drengene kan godt lide hende«.
Pigen kan dog godt være interesseret i en enkelt (navngiven) dreng, og
han tilbringer ofte den halve tid i hendes hjem. I to tilfælde kaldes
han hendes »faste ven« og er inviteret med til konfirmationsfesten. I
det ene tilfælde havde man efter længere diskussioner i familien be
sluttet, at drengen skulle sidde mellem pigen og hendes mor.
Tabuemner
Nogle af de »vejledende« oplæg (12) rummer i klichéagtig form kryp
tiske hentydninger til »livets alvor« i en stil, der meget minder om
den, Jørgen Lorenzen har observeret i sangene fra Bjerringbro. I nog
le af de »orienterende« oplæg kan der ligeledes være omvendte ord
stillinger og rim, der tyder på, at man har haft fat i bunken med gamle
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festsange, men her prøver man dog som oftest helt nøgternt at for
tælle om sårbare punkter og negative oplevelser i konfirmandens liv,
fordi det anses for vigtigt, at sangskriveren ikke ved en fejltagelse får
nævnt noget, der gør konfirmanden ked af det eller pinlig berørt. Det
drejer sig især om forældrenes skilsmisse, personlige nederlag for bar
net, sygdomme, en slægtnings død og religion.
For at tage sidstnævnte først: der er intet, der i de personlige samta
ler advares så kraftigt imod som at tage noget om »Gud« eller »alt det
med religion« med i sangen. Selv om man ikke har skrevet noget om
konfirmationens kristne betydning i oplægget, vil man sikre sig, at
sangskriveren ikke af sig selv bringer emnet på bane. Forældre kan
endog, hvis de ved, at der er en sang fra bedsteforældrene under ud
arbejdelse, finde på at bede sangskriveren om »for barnets skyld« at
negligere eventuelle religiøse hentydninger fra bedsteforældrene, som
måske er »lidt religiøse«. Der bliver sjældent nogen samvittigheds
konflikt ud af det, for selv de få bedsteforældre, som betragter konfir
mationen som en først og fremmest kristen handling, holder deres
indstilling uden for konfirmationssangen. I sjældne tilfælde fordi de
finder en sammenblanding af den kristne handling og konfirmations
festen for blasfemisk. Hyppigere, fordi bedsteforældrene angiveligt
ikke vil sætte børn og børnebørn i forlegenhed.
At man ikke vil have: »alt det med religion« med i sangen betyder
ikke, at dåben eller konfirmationsforberedelsen bliver udeladt. Hvis
gudmoderen er til stede ved festen, bliver hun og dåben altid nævnt,
men det drejer sig da om episoder fra dåbshandlingen som: »præsten
sagde et forkert navn« eller »han skreg hele tiden, så præsten havde
travlt«.
Præsten bliver ofte nævnt - enten fordi: »han er så flink,« eller for
di han så godt kan lide netop den pågældende konfirmand. De fleste
forældre er sympatisk indstillede over for præsten under konfirma
tionsforberedelsen og finder det helt i orden, hvis han forlanger, at de
kommende konfirmander skal møde op til gudstjeneste et vist antal
gange, for »det tager de ingen skade af« eller »han er jo så flink«.
I to oplæg noteres det også (for at illustrere konfirmandens tænk
somme natur), at han er »meget optaget af, hvad præsten fortæller«
og gerne vil diskutere det med forældrene bagefter, men hvad det er,
præsten fortæller, siges der intet om.
Selve kirken kan også nævnes (især i oplæggets indledning). Det er
om pigekonfirmanden »vor gamle kirke« og »vor smukke kirke« dan
ner en passende ramme: »Du stod i dag i vor smukke kirke så yndig
i din hvide kjole.«
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Af 3 oplæg fremgår det særlig tydeligt, at konfirmanden er skilsmis
sebarn. Disse oplæg adskiller sig fra de fleste andre ved, at man »idyl
liserer« familielivet uden den lette, ironiske distance, der ellers kan
præge oplysningerne om familiens hjemmeliv. Det lykkelige skilsmis
sebarn er »ekstra heldigt«, fordi det er midtpunkt i en glad, udvidet
familie med hel-, halv- og stedsøskende og to sæt forældre. Det
spændende familieliv bliver sangens hovedindhold, og alle de mange
personer skal nævnes ved navn. Trods det lykkelige familieliv er det
her fatalt at glemme en enkelt. Hvor mange af de resterende oplæg,
der handler om skilsmissebørn, er det i dag svært at fastslå (det er no
teret af mig på 8 oplæg, med der er givetvis tale om flere). I selve
sangskrivningssituationen har det været nødvendigt at være meget
opmærksom på, hvad der står mellem linierne i oplægget, og hvordan
familiens medlemmer omtales. Hvis konfirmandens mor f.eks. skri
ver »min mand« eller »Jørgen«, er det ikke klogt at skrive »far« i san
gen uden først at spørge om den familiære situation. Dette giver ofte
anledning til lange beretninger om en traumatisk skilsmisse. Moderen
vil meget gerne fortælle om skilsmissen, men hun ved ikke, hvordan
hun skal skrive om den og må derfor udsende signaler, som det er op
til sangskriveren at fortolke. I samtalerne er problemerne ofte kon
centreret om, hvordan man skal forholde sig med hensyn til invita
tion eller ikke invitation til faderen og hans nye familie, eller hvordan
man får faderen til at yde et tilskud til den konfirmationsfest, han
ikke skal med til.
Sygdomme og ulykkestilfælde, der er godt overstået, forlanges ofte
nævnt i sangen. F.eks. anses »fast ophold på skadestuen« eller »de
spurgte os, om vi regnede med at skulle have kvantumsrabat« for no
get, der - helst så ordret som muligt - skal med i (drengens) konfir
mationssang. Især brækkede ben og arme er morsomme bagefter - og
mest spændende er det, hvis samme lem har været brækket to eller
flere gange: »han har haft brækket sin højre arm 3 gange, han har al
drig været så interesseret i al for megen skriveri i skolen.«
Bedsteforældrenes død sætter forældrene i stort dilemma. I 8 tilfæl
de skriver man, at en af bedsteforældrene »ikke er mere«, er »gået
bort for nylig« eller benytter en anden omskrivning: »Farfar må gerne
omtales. Han var flink til at gå til fodbold med ham, mens vi boede i
Næstved, men vores farmor har vi ikke mere, så nævn endelig (med
streg under) ikke noget om hende.« Kun i to oplæg bruger man ordet
død uden omskrivninger, og det er i de to eneste tilfælde, hvor man
pointerer, at mormor og farfar netop skal nævnes, fordi de er døde, og
konfirmanden var så glad for dem: »til det sidste må jeg sige, at hen-
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des mormor døde for 4 uger siden, men da hun holdt så meget af hen
de syntes jeg, det ville være synd bare at udelukke hende«. Det sam
me argument: at barnet var så glad for afdøde, bruges, når man ikke
vil have bedsteforældrene nævnt. Også døde hunde er tabuemner dog kan de godt nævnes, når det er tilstrækkelig længe siden, de døde,
og man i mellemtiden har anskaffet ny hund. Også andre dyr end
hunde kan være problematiske - så meget, at man minder sangskri
veren om, at bestemte dyrearter ikke må nævnes: »han er glad for alle
dyr, men skriv endelig ikke noget om kaniner, da hans dværgkanin
Bowie døde i marts.«
»Tak for de gode minder«
I over halvdelen af oplæggene nævnes der intet om, hvorledes man
ønsker, at sangen skal afsluttes. I 8 tilfælde skriver man f.eks.: »af
slutningen finder du selv på« eller »du skriver vel noget pænt til
sidst?« Forældrene er de mest tilbageholdende her, mens bedsteforæl
dre kan have mange taksigelser og meget detaljerede ønsker for bar
nebarnets fremtid - og de kan være holdt i en ganske klichéfyldt stil,
selv om resten af oplægget er skrevet frit og usentimentalt. Bedste
forældrene siger »tak for de gode minder« og håber, at barnet vil be
vare »dit glade, lyse smil og din retfærdighedssans«. Der udtrykkes
også i afslutningen et ønske om, at konfirmanden stadig vil besøge
dem, og at hun »aldrig må glemme, hvad hun har lært hos far og
mor«. Efter en meget lang, detaljeret og helt personlig beskrivelse af
en sønnedatter skriver en bedstefar: »I dag har du pyntet dig helt i
hvidt i dag er jo din, og nu er du stor for længst vokset os over hove
det, men vi håber, at du ikke vokser fra os, vi vil stadig gerne have du
holder en lille ferie hos os, for ellers vil vi savne dig meget, du søde
pige med det lyse blide smil.«
Bedsteforældre vil have meget med i afslutninger, men i 5 tilfælde
bliver det alligevel midt i det hele for kompliceret, og de slutter med:
osv. osv. »Du må gerne skrive lidt om at vi er glade for de mange
minder vi har om alle vores ferier og ture til Sverige og Skagen og
rundt på Museer og Seværdigheder det er minder vi aldrig vil glem
me. Vi vil ønske alt godt i Fremtiden og takke for den tid, der er gået
osv. osv.«
Når forældrene kommer ind på sangens afslutning, prøver de af og
til at »mildne« den med et humoristisk præg: »Skønt du er født med
en atombombe bagi - er du blevet en dejlig dreng vi kan tale med om
tingene, det vil vi håbe du bliver ved med fremover også.« Man kan
også være nøgtern: »Ja Christina det var så lidt om dig, vi håber du
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fortsat vil være åben og hjælpsom, så vil du få det bedste ud af tiden
der kommer.« Vorherre eller Gud nævnes ikke, men det gør skæbnen
(5 oplæg) - i de 4 tilfælde vil barnets gode egenskaber og forældrenes
indsats have indflydelse på den: »gid skæbnen vil være dig god, så du
bevarer dit lyse mod men en ting vi dog ved at din venlighed og gode
humør og dine forældres kærlighed vil dertil meget gøre.«
Den »åbne dør« til hjemmet forekommer i 6 oplæg, og »du ved, du
kan altid komme når der er brug for det« i andre 6. Derimod fore
kommer »de voksnes rækker« kun i tre tilfælde, hvor det bemærkes,
at barnet ikke går ind i dem: »I de voksnes rækker man ej i dag kan
sige at ind du går.«

Udvælgelsen af episoder i konfirmandens liv og beskrivelsen af den
nes karakteregenskaber tyder på, at man i størsteparten af oplæggene
ønsker at tegne det billede af det ideale barn, som man har behov for
til den personlige hyldestsang, der er uundværlig ved konfirmations
festen. Formaninger og advarsler er der ikke brug for her, hvor man
ikke længere forlader et livsafsnit for at gå ind i et nyt og ukendt.
For at kunne diskutere, hvorfor man har brug for hyldestsangen i
dag, hvor man har »glemt« konfirmationens kristne budskab og ikke
skal markere en overgang fra barn til voksen, vil det være nødvendigt
at se på, hvad det er, konfirmationen har udviklet sig væk fra.
Konfirmationens og konfirmationsfestens ritualer
Man kan diskutere betydningen af konfirmationen, men kan næppe
sætte spørgsmålstegn ved, at konfirmationshandlingen i kirken er et
kristent ritual. I de miljøer, som oplæggene kommer fra, tager man
ikke stilling til konfirmationens kristne indhold: »det er nu en meget
god tradition«. Man har brug for kirken som ramme om den »store
dag«, som man har forberedt i meget lang tid. I oplæggene nævnes
denne »store dag« gang på gang på en ret diffus måde, men her altid i
forbindelse med festen. Hvor man fra kirkens side mener, at det vig
tigste foregår i kirken, er det ret tydeligt, at et meget stort antal foræl
dre opfatter handlingen i kirken som en passende optakt til hovedbe
givenheden: festen for konfirmanden. Har den kirkelige handling
større betydning for konfirmandens forældre, overskrider de det,
Nobert Elias kalder pinlighedstærsklen, hvis de taler eller skriver om
den.
Derimod er der forældre, der mener, at konfirmationen er en form
for »hedensk« overgangsrite, som kristendommen har udnyttet til sit
formål: »Det er lige som det der med at holde jul ved solhvervstid,
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ikke sandt?« sagde en mor, og en far, som kom for at få skrevet en fød
selsdagssang til en søn, der ikke skulle konfirmeres, mente, at der da
ikke var nogen som helst grund til at bruge kirken, når man ikke troe
de på noget, men drengen skulle ikke snydes for gaver og fest: »vi kan
jo lige så godt bare holde en fest - i dag er konfirmationen jo alligevel
bare en overgangsrite.« Men er der overhovedet nogen berettigelse i
at tale om overgangsrite i forbindelse med konfirmationen i dag?
I en artikel om kirkelig og borgerlig konfirmation og konfirma
tionsfesten i nutidens Norge finder Ann Helene B. Skjelbred (13)
termen overgangsrite acceptabel til begge former for konfirmation.
Overgangsriter kan altså både være religiøse og sekulære ritualer.
Konfirmationsfesten kan være en almindelig festlig begivenhed med
eller uden forbindelse med overgangsrite. Birgit Hertzberg Johnson
kalder i sin bog »Den store Dagen« (14) om konfirmationen i Norge
1890-1930 i et afsluttende kapitel konfirmationen i dag for en
»ungdomsfest med preg af overgangsrituale«. Samtidig gør hun op
mærksom på, hvor flydende grænsen mellem barn og voksen er blevet
og mener, at netop dette skaber et behov for en klar og fælles skille
linie.
Hvis ikke samfundsmæssige behov eller krav trækker grænser i et
livsløb, bliver der åbenbart et savn, som man må bøde på ved at
trække »kunstige« grænser. Festivitas omkring disse grænser kan let
få »preg af overgangsrituale«, hvis man benytter den bekvemme lej
lighed til at lægge dem netop over de gamle grænser. Fremtrædelses
formen ligner, men baggrunden for iværksættelsen af ritualet og kon
sekvenserne af det kan være en anden.
Jørgen Lorenzen (15) skriver: »Højtiden og dens karakter synes
således at være lagdelt: øverst anskues den som en specifik kristen
handling med kristent tros- og livssyn. Dybere nede er den en panreligiøs indvielse til livet på tærskelen mellem barn og voksen, en »Ju
gendweihe« som enhver kultur også den kristne kender det.« I denne
undersøgelse får man ingen oplysninger om mulige forfattere, og tilsy
neladende er disse konfirmationssange baserede på lån fra sange, der
er endnu ældre end 1974. Desuden er Bjerringbro beliggende i udkan
ten af et område med ret stærke religiøse bevægelser. Der er altså
både i tid og miljø afstand fra de aktuelle sangoplæg. Ikke mindst af
standen i tid forstærkes yderligere af forskellen mellem oplæg og fær
dige sange, især når der, som det åbenbart er tilfældet her, er tale om
pasticher eller »tillempede« sange.
De fleste forfattere, der med et etnologisk perspektiv har beskæfti
get sig med konfirmationen i ældre tid, kalder konfirmationen en
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overgangsrite, og indtil 1950’eme kan der næppe herske tvivl om
berettigelsen af dette, men i dag har konfirmationen ingen samfunds
mæssige konsekvenser og betyder for konfirmanden ikke, at han æn
drer social status eller får en ændret tilværelse. Heller ikke synet på
ham ændres.
Der er stor uenighed om, hvorvidt religion er et nødvendigt led i en
overgangsrite, men der synes at være enighed om, at overgangsriter
har samfundsmæssige konsekvenser for dem, der gennemgår dem.
Hvis de ikke havde det, skulle riterne være så »rent« religiøse, at man
udelukkende kommunikerede med Gud i et kosmisk system, hvor alt
ikke helligt manglede. Heller ikke kirkelige ritualer lever naturligvis
op til det.
Hvis der er tale om ritualiseret adfærd omkring konfirmation og
konfirmationsfest i dag, må det være muligt at bruge en mere passen
de term end overgangsrite. Før det vil være muligt at bedømme, hvad
det er, konfirmationen har udviklet sig væk fra og frem mod, må det
være på sin plads at repetere et par bud på, hvad overgangsriter
egentlig står for:
Termen »rite de passage« blev først brugt af den tysk-fødte franske
etnolog Arnold van Gennep i 1909 (16). I den overgangsrite, han for
binder med et individs overgang fra én social status til en anden i
løbet af levnedsløbet, er der 3 hovedfaser: adskillelse/overgang/
indlemmelse (séparation/marge/agrégation). Ikke alle faser har sam
me vægt i de forskellige overgangsriter - f.eks. mener van Gennep, at
netop ved overgangen fra barn til voksen kan der være det problem,
at den kropslige modenhed ikke følges af en tilsvarende åndelig mo
denhed. Der kan altså her i højere grad være tale om at »lukke døren«
til barndommen end at »åbne døren« til voksenlivet.
Når individet ikke - på grund af manglende åndelig modenhed straks får alle en voksens rettigheder og pligter må det være af hensyn
til samfundet, der ikke kan nøjes med, at et individ er i stand til at
formere sig. Også i 17- og 1800-tallet var der et langt ophold i ingen
mandsland at se frem til. Døren til barndommen var lukket, og man
havde ikke vundet adgang til de voksnes verden - kun fået løfte om,
at man nu havde mulighed for at blive et fuldgyldigt medlem af den.
Konfirmationen var en betingelse for opnåelsen af rettigheder som
indgåelse af ægteskab og pligter som militærtjeneste (17), men forud
for dette gik normalt en længere »modningsperiode«. De tre faser i
overgangen kom man ikke udenom.
Den finske forklorist Lauri Honko kalder overgangsriterne traditio
nelle ritualer organiseret af samfundet (18). De skal overføre indivi-
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det fra en social status til en anden. Individet fjernes fra sin tidligere
status (separeres eventuelt) og forberedes til sin nye status, hvorefter
det integreres - måske ved en symbolsk »første handling« i den nye
rolle. Også dette svarer nøje til konfirmationen indtil midten af vort
århundrede. I dag hverken lukker eller åbner konfirmationen døre til
noget. Den finder sted på et tidspunkt, hvor konfirmanden endnu be
finder sig midt i sin skolegang, og før der kan træffes dispositioner
med hensyn til fremtiden. Opholdet i ingenmandsland starter ikke
ved konfirmationen, men på et eller andet ubestemt tidspunkt før
eller efter denne - eller rettere: grænsen mellem barn og voksen er
blevet flydende. Samtidig er det omgivende samfund ligeglad med,
om man er konfirmeret eller ej. De første overgangsriter møder den
unge ved afslutningen af skolegangen, der da også netop i de senere år
er blevet en langt mere markant begivenhed end tidligere.
Hvis man ikke kan tale om konfirmationen og konfirmationsfesten
som overgangsriter, kan man måske tale om sekulært ritual, skik eller
ceremoni? Jeg vil ikke her komme ind på diskussionen om, hvornår
fænomenet kan kaldes det ene og hvornår det andet, men vil have
den dristighed at betragte konfirmationsfesten som et sekulært ritual,
selv om den engelske antropolog Jack Goody mener, at hvis man fjer
ner religiøse aspekter fra ritualbegrebet, vil definitionen blive så bred,
at næsten alle former for social aktivitet kan kaldes ritualer (19). Alli
gevel er det kommunikative aspekt i konfirmationsfesten så stærkt, at
det forekommer for upræcist at tale om skik. Skikke kan være tradi
tioner uden symbolsk indhold eller praktiske - nedarvede eller
indlærte - måder at håndtere opgaver eller begivenheder på. Sekulære
ritualer må rumme implicitte tilkendegivelser og eksplicitte, men mu
ligvis symbolske, budskaber (20).
Det er tydeligt, at konfirmationen i de fleste forældres og bedste
forældres bevidsthed ikke er handlingen i kirken men konfirmations
festen. De opfatter handlingen i kirken som et nødvendigt led i fest
lighederne omkring konfirmationen. Alligevel må det nok konkluder
es, at konfirmationen i dag består af et kristent ritual i kirken og
sekulære ritualer omkring konfirmationsfesten og forberedelserne til
den. At mange forældre snarere opfatter den kirkelige handling som
et magisk ritual (det kan bringe uheld, hvis barnet ikke bliver kirke
ligt konfirmeret) er dog tydeligt.

Konfirmationssangens forandring
Konfirmanden er stadiig »ikke barn og ikke voksen«, men i de erin
dringer, som sangoplæggene ofte er, ser man mere tilbage på barnet
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end frem på den voksne. Vigtigst er det at understrege, at dette
barn lige fra fødslen (eller før!) har haft en personlighed. Det barn,
der i 18OO-tallet og begyndelsen af dette århundrede nåede til kon
firmationsalderen, havde ganske vist en personlighed, men det var en
særlig uudviklet bamepersonlighed, der var kendetegnet ved uskyld,
et begreb, som ifølge Philippe Aries først fik betydning, da »barn
dommen blev opdaget« som en helt speciel periode i menneskets liv
(21).
I de gamle konfirmationssange (eller de knap så gamle pasticher) er
uskylden »det glade, lyse smil«, som man ønsker, barnet må bevare.
Samtidig ved man, at dette er umuligt i de voksnes verden, hvor en
bevaret uskyld jo netop er barnets kendetegn og følgelig vil kunne
skaffe det problemer efter overgangen. Men det skal barnet ikke vide!
Man må »forberede« det på livets realiteter ved på magisk vis at
»krydse fingre« for dets fremtid og formane og advare mod alt det,
man ikke kan fortælle om på en konkret måde. »Gid du trække må i
rette tråde« (22). Når uskylden mistes, må pligten tage over: »vi
håber, rene stier du træde vil med flid« (23). Selv om disse klichéer
muligvis ikke i første omgang er udvalgt på grund af deres indhold,
har de ligget i det kulturelle lager disponible til formålet.
I dag er grænsen mellem barn og voksen flydende, og begrebet
uskyld er blevet klarere defineret som en modsætning ikke til skyld,
men til viden. Viden må barnet gerne have; det er netop den, man
ofte nævner, at barnet har - enten på grund af sin kvikhed eller
instinktivt på grund af sin »natur«. Det fødes altså ikke længere
»uskyldigt«.
Mens det kristne budskab (omend i en pseudoform) endnu havde
sin plads i konfirmationssangen, kunne det af og til være svært at se
forskel på drenge- og pigesange, selv om pigesangene noget oftere
rummede symbolske advarsler mod at træde »urene stier«. Sangen
skulle foruden at hentyde til konfirmationens kristne betydning også
markere overgangen fra forældrenes varetægt til barnets egen ansvar
lighed over for samfundet, hvad enten dette var repræsenteret af
øvrigheder, forældre eller af næsten. Forældrene håbede at sende et
vel opdraget, pligtopfyldende individ ind i »de voksnes rækker«. Der
var i sangen ikke plads, anledning eller grund til på dette tidspunkt at
dvæle ved det enkelte barns personlighed eller den »natur«, som har
så stor en plads i de nutidige konfirmationssange.
Den »natur«, man i dag ønsker eksemplificeret i konfirmationssan
gene, er uløseligt knyttet til barnets køn. At barnet er dreng eller pige
er det faste; her kan det bevises, at det virkelig udfylder en rolle, at
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det er »normalt«. Det normale barn i luksusudgave: lidt mere sporty,
lidt klogere, lidt kvikkere og lidt kønnere end flertallet (men ikke så
meget, at det kan opfattes som pral) er det idealbarn, konfirmationssangen skal præsentere. Dette barn kan man ikke formane - kun være
taknemmelig for!
Det ideale barn
Drengen går lige på og løser opgaver med mod og beslutsomhed,
mens pigen ifører sig sit nyeste tøj og danser hen foran spejlet, hvor
hun giver sig til at vente på prinsen på den hvide hest (eller måske er
det bare hesten, hun venter på?) Pigen læser pligtopfyldende sine lek
tier og får fine karakterer, men det er den begavede og tænksomme
dreng, der har visionerne. Pigen nøjes med sine drømme om at blive
sygeplejerske eller fotomodel. Om dette er et sandt billede af 198O’ernes konfirmander, skal der ikke tages stilling til her. Oplæggene har et
bestemt formål: at tegne et billede af forældrenes idealbarn, og det
vigtigste spørgsmål må være, hvorfor barnets forældre, der i samtaler
giver udtryk for, at de afviser de »traditionelle« kønsroller, fremstiller
konfirmanderne på en måde, der nok kan forekomme om ikke lige
frem reaktionær så dog noget utidssvarende?
Når barnet konfirmeres har det trods alle sine dyder ikke bevist
stort andet, end at det er en »normal« dreng eller pige. Derfor den
stærke markering af nogle kønsroller, der er så klart defineret, at de
findes som kulturel bagage hos næsten alle. I forældrenes kønsroller
ligger stadig en masse usikkerheder. Forældrene siget et og gør noget
andet - og har til stadighed en kamp i gang for at finde ud af, hvilke
roller de spiller over for hinanden. Hvordan skulle de kunne overskue
nye kønsroller, som endnu ikke er institutionaliserede i familien, selv
om man måske tilsyneladende er enige om, i hvilken retning, man
skal gå?
Oplæggene fortæller en masse om, at det i dag betragtes som en
vanskelig opgave at opfostre et eller to børn. Det er både dyrt og be
sværligt, og tilmed er investeringen i barnet den mest usikre, man
overhovedet kan foretage. Hvis den mislykkes, kan intet rigtigt bøde
på det. Fra det kom til verden har ønskebarnet været det store pro
blem for forældrene. Ja, endog længe før, for hvordan indpasser man
barnets fødsel i sin tilværelse på en fornuftig måde? Når barnet ende
lig fødes, betragtes det som det færdige resultat, målet for forventnin
gerne, og man må forlange at få det optimale udbytte af alt det, man
har investeret i det. Barnet er fuldkomment ved fødslen, og derefter
er det kun at holde øje med, at der ikke sker en tilbagegang.
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Hvis barnet stadig »holder mål« ved konfirmationsalderen og fun
gerer i de kønsroller, man har været i stand til at definere, er der dog
en smule håb for fremtiden. Når drengen viser interesse for piger, er
lettelsen stor - så er han sikkert ikke homoseksuel. Pigens seksualitet
frygter man ikke i så høj grad - den er sikkert »normal«, bare hun kan
tiltrække drengene, og det kan hun, hvis hun har den vigtige kvinde
lige interesse for sit udseende og sin fremtræden. Drengen skal ganske
vist være dristig og lidt voldsom, men man skynder sig at bemærke, at
han også er kærlig, så han vil aldrig ende i ungdomskriminalitet. Kon
firmationssangene er så fulde af besværgelser, at man kan føle sig fri
stet til at kalde dem et magisk rituelt led i konfirmationsfestens se
kulære ritual! Det er et spørgsmål, om der i det hele taget findes
religiøse og sekulære ritualer, der ikke har magiske sekvenser?
Omkring konfirmanderne er en situation af total usikkerhed: skole
gangens ophør ligger flere år fremme og hvad så? Forældrene har brug
for en eller anden form for sikkerhed. De kan ikke få garantier fra
samfundets side og næppe fra hinanden; de må vende sig mod ønske
barnet, der skal være med til at bringe orden i deres liv. Der er hele ti
den en afgrund mellem det, tiden kræver, og det, de selv er i stand til
at sige og gøre og - ikke mindst - få sikkerhed for. I tiden ligger det
f. eks, at man skal have mod til at udtrykke følelser, men hvordan gør
man det, så de ikke som en boomerang slår en selv? Når forældrene
overlader det til en professionel sangskriver at »skrive noget pænt til
sidst« i konfirmationssangen, opnår de både, at følelserne bliver ud
trykt, og at alle - også konfirmanden - ved, at ordene ikke er foræl
drenes egne. Det vigtigste bliver sagt, men der vil altid være mulighed
for et distanceret tilbagetog.
Bedsteforældrene har det lettere: de har et rigt udvalg af brugbare
klichéer i deres eget kulturelle lager - derfor skifter deres oplæg så
ofte karakter i slutningen, hvor de direkte citerer gamle konfirma
tionssange.
Når forældrene ønsker, at barnet skal konfirmeres, er det altid »for
hans egen skyld«, og festen holder man for at give ham en stor dag,
han kan »mindes hele sit liv«, men faktisk fortæller forældrene ofte
samtidig, at konfirmanden ikke er særlig interesseret i festen. Det er
ikke forbavsende, når man tager i betragtning, at konfirmanden i 1/3
af tilfældene ikke har jævnaldrende at underholde sig med. Ved en
anden 1/3 af festerne inviterer man fætre og kusiner med, og kun ved
den sidste 1/3 inviteres børn af slægt og venner og enkelte venner af
konfirmanden generelt.
Det, man fejrer, er ikke den kristne handling i kirken og ikke, at
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konfirmanden går fra en social status til en anden. Ganske vist »skyl
der« man omgangskredsen en stor fest, men behøvede det nødvendig
vis at være en konfirmationsfest?
Det skal være en konfirmationsfest, fordi det er ritualerne ved fe
sten for barnet der kan bringe »orden« i forældrenes tilværelse. De
må søge bekræftelsen på denne orden hos ønskebarnet, det ideale
barn, der i dag er blevet forældrenes største investering i »det gode
liv« og symbolet på, at der trods alt er noget, det vedbliver at være
som det altid har været: familien lever og har det godt trods alt det,
der sladrer om det modsatte. Samtidig har man de materielle mulig
heder for at give konfirmanden hans eller hendes »livs fest«, men det
er en værdi for forældrene - næppe i så høj grad for konfirmanden,
der nok sætter pris på materielle manifestationer, men måske ønsker
sig dem i en anden form! Konfirmanden bliver det ikke altid særlig
engagerede midtpunkt i en fest, hvor forældrene gør status over deres
investeringers succes. Hele festarrangementet lægger op til, at status
opgørelsen vil blive positiv, for det er det, man har brug for på et tids
punkt, hvor fremtiden for konfirmanden - og dermed hele familien er usikker og uden garantier for, at hvis man opfylder helt bestemte
krav, vil man nå helt bestemte mål. Ritualer giver en illusion af or
den, og den har man mest brug for, når der ikke er nogen orden!
Noter:
1 Ifgl. Kirkestatistik 288 af 8.11.1988 fra Dansk Statistik var 90,2% af Danmarks be
folkning pr. 1.1.1988 medlemmer af folkekirken (92,5% på øerne uden for København).
I 1986 var i hele landet 85% 15-årige konfirmeret (på øerne 87%) og i 1987 80% af de
15-årige og 84% af de 14-åri^e (på øerne 84 og 87%). 2 Jeg har skrevet festsange fra
1971 til juni 1987, men de skriftlige oplæg er alle fra perioden 1979-1987. Af de 204
oplæg er 101 til pigesange og 103 til drengesange. Kun en del af kunderne har leveret
selvskrevne oplæg - ofte har jeg kun haft en samtale med dem enten i mit hjem eller pr.
telefon. Også med de kunder, der har leveret skriftlige oplæg, har jeg haft personlige
samtaler. De fleste oplæg er på 2-4 håndskrevne eller 1-3 maskinskrevne sider, men
der er kunder, der har skrevet 9-12 sider og enkelte, der har leveret helt små »stikords
sedler«. Oplæggene rummer i mange tilfælde detaljerede oplysninger om konfirman
dens baggrund, karakter, livssyn og interesser og desuden et stort antal »episoder«, som
kunden har ment egnede sig til sangen. Brevene kan groft inddeles i »vejledende« og
»oplysende« oplæg. I de vejledende oplæg prøver den, der bestiller sangen, tilsyneladen
de at »hjælpe« forfatteren ved at rime og skrive med omvendt ordstilling m.v. Det er i
disse breve, der ofte er fyldt med klichéer fra ældre konfirmationssange, at man får
færreste oplysninger om konfirmanden. I de oplysende oplæg prøver man normalt i den
skrivestil, man nu engang hair, at give et så fuldstændigt billede af konfirmanden som
muligt og overlader det derpjå til sangskriveren at udnytte oplysningerne. Disse oplæg
kan være meget fyldige. En stor del af kundekredsen bor i nyere parcelhuse i nye bolig
kvarterer i udkanten af syd- og midtsjællandske landsbyer og købstæder, men meget få
har tilknytning til landbruget eller »landlige« erhverv. Den »typiske« kunde er under
50, er offentligt ansat og gift eiller samlevende med en anden offentligt ansat. Jeg har un
dersøgt konfirmandforældren'es stilling, og det viser sig, at »top-tre« for moderens ved-
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kommende er: sygeplejerske, kontorfunktionær i det private erhvervsliv og offentlig
ansat funktionær (på kommunekontorer og skoler m.v.) Faderen er hyppigst politi
betjent, faglært arbejder eller offentligt ansat funktionær. Når to stillinger som sygeple
jerske og politibetjent topper listen, må det skyldes dels, at kundekredsen har været cen
treret omkring bestemte arbejdspladser, og dels, at de pågældende tilsyneladende tit er
gift med hinanden.
3 Kvideland 1987. 4 Hansen 1987.
5 Lorenzen 1974.
6
Finn Clement Hansen gør opmærksom på, at konfirmationssange og bryllupssange »ud
siger formaninger og krav«, mens fødselsdagssange er en »liste over dyder«.
7 Kvide
land finder denne konserverende tendens.
8 Se 2.
9 Alle sted-, person- og dyrenav
ne er ændret.
10 Det er ikke ualmindeligt, at de pårørende udformer oplæggene, som
om de var skrevet af konfirmanden selv.
77 Der er klare generationsforskelle i oplæg
gene.
12 Se 2.
13 Skjelbred 1988.
14 Hertzberg Johnson 1985.
75 Som
5.
16 Van Gennep 1909.
7 7 Konfirmationen blev gjort frivillig i 1849 og samtidig
ophørte dens indflydelse på de borgerlige rettigheder.
18 Honko 1976.
79 Jack
Goody: Against »Ritual«: Loosely Structured Thoughts on a Loosely Defined Topic. I:
Moore & Myerhoff (eds.) 1977.
20 Om ikke religiøse riter: se f. eks. Frykman 1979 og
Moore og Myerhoff (eds.) 1977.
27 Aries 1982.
22 Lorenzen.
23 Lorenzen
1974.

Litteratur:
Ariews, Philippe: Barndommens historie, København 1982.
Gennep Arnold: The Rites of Passage, Chicago 1972.
Hodne, Ørnulf: Konfirmasjonen i norsk tradisjon, NORVEG 23, 1980, s. 7-48.
Frykman, Jonas: Rit som kommunikation. I: Bringeus, Niels-Arvid og Rosander, Gö
ran (red.): Kulturell kommunikation, Lund 1979.
Hansen, Finn Clement: Nogle lejlighedssange fra Stukkens København, FOLK og
KULTUR 1987, s. 60-88.
Holbek, Bengt: Konfirmation. JORDENS FOLK 1966, s. 250-54.
Honko, Lauri: Riter: en klassifikation, FATABUREN, 1976, s. 71-82.
Johnson, Birgit Hertzberg: Den store dagen, Oslo 1985.
Johnson, Birgit Hertzberg: Passage Rites - A Cultural Elucidation of Class Differences,
ETHNOLOGIA SCANDINAVICA 1988, s. 16-84.
Konfirmation og konfirmationsforberedelse. En arbejdsrapport, Århus 1982.
Kvideland, Reimund: Konfirmationslieder im heutigen Norwegen. Indlæg på SIEP’s 3.
kongr., Zürich 1987.
Leach, Edmund: Ritual. I.: INT. ENCYCL. OF SOCIAL SCIENCES, New York 1968.
Lorenzen, Jørgen: En undersøgelse af 29 konfirmationssanges sprog og indhold, Præsteforeningens Blad 1974/13, s. 201-208.
Mair, L.P.: Rites de Passage. I: A DICTIONARY OF THE SOCIAL SCIENCES, New
York 1964.
Moore, Sally F. og Meyerhoff, Barabara G. (eds.): Secular Ritual, Assen/Amsterdam
1977.
Rønn, Edith Mandrup: »Så længe de synger, kives de ikke«. MODSPIL 41, nov./dec.
1988, s. 9-17.
Skjelbred, Ann Helene B.: Religious Confirmation - Civil Confirmation - The Confir
mation Party. ETHNOLOGIA SCANDINAVICA 1988, s. 85-94.

Upublicerede kilder:
Rønn, Edith Mandrup: Overvejelser omkring nyritualisering og ritualbegreb. Afløs
ningsopgave på Inst, for eur. folkelivsforskning 1987.
204 brevoplæg til konfirmationssange.

Summary
The role of the confirmation as shown in
confirmation-songs
Confirmation in church is still popular in Denmark in spite of a decrease in the number of
members of the Danish national church. In the secular environments dealt with in the article
it is, however, the party following the confirmation that seems to be the major reason why
the confirmation itself is so popular. A traditional element of the party is the personal confir
mation song (An important Danish tradition for confirmations, birthdays, jubilees, etc. is the
personal song).
The naterial for hte article is among other things 204 drafts im letter form for personal
confirmation songs from the 1930s handed in to a professionaly party songwriter. (The drafts
are from members of the family and friends. Nowadays it is found desirable to have a confir
mation song which appears as a homage to the confirmand whereas the confirmation song
from the first half of the century was first and foremost a song of admonition. Whereas the
purpose of the song formerly was to contribute to preserving social norms and values which
wewe rooted in Christian norms and values, in the confirmation songs of the 1980s Christia
nity is the manor taboo whereas, for instance, sexuality is not nearly as hidden and symboli
sed.
It seems that the further the distance in time or environment - or both - from the idea of
confirmation as a Christian act or a ritual of transition the more important it becomes to pay
homage to the confirmand and emphasize his or her personality. Apparently this is related to
the changed role. From being an asset that the parents gave over at a certain point in time hopefully well brought-up - to socienty, the child has become the parents’ greatest invest
ment in their own »good life«. They wish to confirm the success of this investment by em
phasizing the qualities of the child. A child who has reached the age for confirmation has not
»proven« much other thab the fact that he or she is a »normal« boy or girl. Therefore, the
drafts for confirmation songs become very specifically related to the sex of the child. It may
seem a paradox that in the 1980s people wish to emphasize »traditional« female and male
qualities more than they did at t he beginning of the century. The »traditional« sex roles have
a cleat definition in most people’s cultural stock of values, however, whereas people’s cultu
ral stock of values, however, whereas people find it diffucult to define the sex roles which
they seek to practice in their own lives or have a wish to fill. These sex roles are in constant
development and change and therefore they are not suitable as a standard for »normality«.
The confirmation and the confirmation party cannot nowadays be characterised as transi
tional rituals as the confirmation does not have any social consequences for the confirmand,
it does not give him or her a different social standing and it does not alter other people’s opi
nion of him or her. While the confirmation party must be characterised as a sencular ritual
with a strongly communicative function, the religious ceremony is a Christian ritual which is
thought of by the confirmands and their families as containing an element of magic (it may
mean bad luck not to be confirmed in church).
The confirmation takes place at a point in time when the future is uncertain for the confir
mand and without any guarantee that if he or she fulfils specific demands then he or she will
reach specific goals. Also the situation in the family may be uncertain. Rituals given an illu
sion of order - and you need order most when there is no order!
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Litteraturlæsning i den
åndelige egnsudviklings tid
Af Ulrik Lehrmann
Men man skal ikke være sikker paa,
at den aandelige egnsudvikling følger
trit med den erhvervsmæssige ...
Kr. Jespersen
(i »Information« 2. juli 1959)

Sognehorisontens krakelering
I vinteren 1941-42 startede biblioteket i Vind i Vestjylland sin virk
somhed. De første ti år var biblioteket placeret i et privat hjem og
blev stort set drevet efter de forhåndenværende søms princip, men
med opførelsen af centralskolen i Vind i 1953 fik biblioteket fast
plads på skolen og kom også ledelsesmæssigt ind i mere faste ram
mer.
Hvad læste de så i Vind? Ved at undersøge, hvad sognets beboere
lånte på biblioteket i tiåret ca. 1955-65, kan vi få et indblik i, hvad
der optog sindene i Vind på et tidspunkt, hvor livet på landet på en
lang række områder var under forandring.
Efterkrigstidens landkultur gør ikke noget væsen af sig selv, og der
for kan den på blot 30-40 års afstand være svær at få øje på. For
såvel sam- som eftertid var traktorrevolutionen langt mere synlig: de
små, grå og slidstærke Ferguson-traktorer, der kæmpede sig frem over
markerne. Langt mere synlig end læsning af bøger af forfattere, som
bortset fra Morten Korch næppe kendes af mange i dag. Iøjnefalden
de var også nedlæggelsen af de mindre andelsmejerier, hvis skorstene
holdt op med at ryge, og hvis indre blev forvandlet til lagerlokaler el
ler maskinstation. Nedlæggelsen af mindre landsbyskoler og bygning
af nye og større centralskoler var også svære at overse. Altsammen
umiddelbare synlige udtryk for, at livet på landet i 19 50’erne var i op
brud.
Der var imidlertid også tale om et kulturelt opbrud. Set fra et land
sognsperspektiv blev ikke mindst centralskolerne oplevet som en
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prikken hul på sognehorisonten, og sigtet med 1958-skolelovens
ophævelse af skellet mellem land- og købstadsskole var bl.a. også at
sætte skub i moderniseringen af landkulturen. Den kulturelle egenart,
der herved anfægtedes, var samhørigheden mellem hjem og skole og
arbejdets centrale værdi i bondelivet. Heroverfor blev centralskolerne
af nogle oplevet som »anmassende i deres fabriksmæssige Grovhed«,
som det blev udtrykt i en leder i landbobladet Landet i 1954 - dvs.
som redskab og måske især symbol for en moderne bykultur. De dati
dige undertiden stærkt ophedede diskussioner af centraliseringspla
ner på skoleområdet drejede sig derfor ikke blot om i mere eller min
dre vid udstrækning at tilgodese uddannelsesmuligheder for børn på
landet. De drejede sig i nok så høj grad om at besinde sig på eller op
give en bondekultur, hvis fundament blev lagt i de sidste årtier af
1800-tallet (1).
Også Vind Sogn tog del i dette opbrud, og gennem litteraturlæsnin
gen i sognet kan vi følge, hvordan man reagerede på denne opbrudssi
tuation. Inden vi ser nærmere på litteraturlæsningen og biblioteksfor
hold i Vind i 1950’ernei og begyndelsen af 60’erne, kan det imidlertid
være nyttigt først at se mere generelt på biblioteksforholdene på lan
det i efterkrigstiden.

Læsekultur og biblioteker på landet i 1950’erne
Landsognsbibliotekerne, som i mange tilfælde flyttede med ind på de
nye centralskoler, var et mindre omdebatteret led i omformningen af
livet på landet. Den voldsomme udbygning og højnelse af biblioteker
nes serviceniveau i løbet af 60’erne kan således den dag i dag let for
lede en til at overse, at endnu i 50’erne var biblioteksforholdene på
landet mange steder en mistrøstig affære.
I en artikel i Information med den manende overskrift »De smaa
sognebibliotekers tid er ved at være forbi« ridsede Ejvind Larsen i
1960 sognebibliotekemies situation op:

Fejlen er den enkle, at kommunerne er for smaa. Den samme fejl,
der i mange aar hæmmede landsbyskolen og børnene fra denne sko
leform i forhold til købstadsskolen og børnene herfra. I 1958 blev
man derfor nødt til at gennemføre en skolereform, der om ikke di
rekte, saa dog indirekte tvang de smaa kommuner til at indgaa sko
leforbund for overhovedet at kunne opfylde lovens krav.
Det er en tilsvarende ændring, der skal gennemføres for biblio
tekslovens vedkommende, saaledes at kommunerne slaar sig sam
men om oprettelsen af fælles store biblioteker. <.. .> Mange sogne-
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Et kælderlokale med næsten privatboligagtig indretning. Et almindeligt
bord med en stuebordlampe gjorde det ud for udlånsskranken, hvorpå bi
bliotekets bog- og udlånskartotek var placeret. Så primitivt kunne et land
sognsbibliotek tage sig ud i mellemkrigstiden og den første efterkrigstid.
(Ulfborg Sognebibliotek 1936. Ringkøbing Amt. Biblioteksskolens Billed
samling).

raad tænker som saa, at naar de alligevel maa gaa i skoleforbund,
kan de jo lige saa godt samtidig indgaa biblioteksforbund. Ofte er
bibliotekerne anbragt paa skolerne, og de kan saa følge dem til den
store centralskole. (Information 19.-20.11.1960).
Baggrunden for denne situationsvurdering var et meget ringe udbyg
get biblioteksvæsen på landet. Ejvind Larsen anfører selv i den omtal
te artikel to eksempler fra Sjælland, Hejninge Sognebibliotek og Buerup Sognebibliotek. De to biblioteker var begge placeret på skoler og
havde i 1959 en bogbestand på henholdsvis 1.183 og 4.017 bind. An
tallet af lånere var i 1959 på henholdsvis 68 (39 voksne, 29 børn) og
201 (100 voksne, 101 børn). Et markant udtryk for disse små bibliote
kers betrængte situation er Buerups biblioteks boganskaffelser i 1959:
15 skønlitterære bøger, 8 fagbøger og 2 børnebøger. Det var, hvad der
blev råd til med 793 kr. om året til bogindkøb og indbinding. Og så
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var biblioteket i Buerup, hvad angår antallet af bøger, endda et vel
forsynet sognebibliotek.
En kender af folkelig oplysningsvirksomhed, Roar Skovmand,
fandt i 1949, at biblioteksforholdene »i landsognene lader <...> endnu
meget tilbage at ønske« (2). Eksistensen af biblioteksløse landkom
muner er da også et tilbagevendende spørgsmål i den biblioteksfaglige
debat i 50’erne. Ofte formuleres dette spørgsmål tidstypisk som et
professionaliseringsproblem:

Alle er nu enige om, at opstilling af en reol i et klasseværelse ikke er
en tilfredsstillende løsning af sognebibliotekets lokaleforhold. Det
er nemlig ingen løsning. Et moderne folkebibliotek er en institution
med ganske bestemte funktioner. Dets fornemste opgave er at
støtte skolen og det frie oplysningsarbejde. Dette gøres ved hjælp af
bøger indenfor forskellige kategorier: børnebøger, haandbøger og
udlaansbøger for voksne. (Aage Bredsted, Bogens Verden 1947, s.
15-16).
Og som et spørgsmål om gennem centralisering at »lære at se ud over
de snævre sognegrænser« (3).
Spørgsmålet om biblioteksløse landkommuner var hovedsagelig et
udkantsproblem. Det er påfaldende, at af de i alt 191 biblioteksløse
kommuner i 1956/57 fandtes størstedelen koncentreret i Vest- og
Nordjylland, Lolland-Falster og Sydsjælland. Årsagen hertil var et
meget lavt befolkningstal i visse landsogne, men man bør ikke være
blind for, at der også kan have været tale om en holdningsmæssig
modstand. De vest- og nordjyske samt sydsjællandske områder var
således samtidig indremissionske centre. Ved oprettelse af nye biblio
teker i landkommuner blev der i tiåret 1955-65 gjort en del for at ud
bedre biblioteksmangelen, men endnu i midten af 1960’eme falder
antallet af biblioteksløse landkommuner i de vest- og nordjyske cen
tralbiblioteksområder i øjnene. På dette tidspunkt er man dog samti
dig i gang med at etablere større enheder i bibliotekssystemet.
De landsognsbiblioteker, der virkede i 50’erne og første halvdel af
60’erne, har rimeligvis i temmelig stor udstrækning været af en karak
ter som i Hejninge og Buerup. Selv hvis man går ud fra en biblio
teksstørrelse, der m.h.t. bindantal for voksne er sat så lavt som 1.500
bind - altså væsentlig mindre end i Buerup - viser det sig, at ca. 41
pct. af alle sognebiblioteker i 1960/61 falder inden for denne størrelse
(4). Det er da også den slags mindre sognebiblioteker, der omtales i
artikler om sognebiblioteker i ugebladet Landet fra begyndelsen af
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50’erne (5). Et gennemgående træk i disse artikler er fremhævelsen af
den pionerindsats, som har fået biblioteksvirksomheden i gang og
fortsat driver den, hvilket viser, at sognebibliotekeme endnu ikke er
blevet oplevet som noget selvfølgeligt. Og et andet gennemgående
træk er som i centralskoledebatten sammenbindingen af skole, lærer,
det sognebundne kulturliv og familielivet og påpegning af disse små
enheders kulturelle værdi:
Et sogn, som har et bibliotek, som er dets eget, det være så nok så
lille og indskrænket hvad lokaler og boghyldemetre angår, er bedre
stillet end det, som har haft et, men som måske om ikke længe må
nøjes med at få at vide, at i den og den by ligger der et stort og for
nemt bibliotek; <.. .>

Nedlægger man i misforstået idealisme de små sognebiblioteker, vil
mange afsides liggende gårde få op til 15, 20, ja 30 km. til nærmeste
bibliotek. Og hvis man så der <.. .> er henvist til cykler og rutebil,
kan det siges med sikkerhed, at man vil opnå det modsatte af, hvad
man tilsigtede: der vil blive byttet færre bøger, læst mindre og bru
gen af biblioteket vil gå ned. (Sognepræst Peter Riemann: »De små
sognebiblioteker på landet« IN Højskolebladet 49. 1960. s. 768)
Modsigelsesfuldheden i forsøgene på at modernisere landkulturen bli
ver her tydelig: til trods for at centralisering på kommunalt plan af
mindre biblioteker sigter mod at højne serviceniveauet, kan effekten
heraf blive den stik modsatte. Det er måske mindre en professionel
decimalsystematisk bibliotekar, der er brug for, end en engageret per
son, der er godt kendt med og i lokalmiljøet.
Hvis man kan tro beretningerne fra 50’emes sognebiblioteker, har
bibliotekaren, der som oftest var lærer, udøvet en omfattende kultu
rel styring - men givetvis i god forståelse med lånergruppen, fordi
læreren, skolen og biblioteket har været centrum for forvaltningen af
sognets officielle kulturelle værdifællesskab. Genkommende er så
ledes beskrivelserne af lærernes bibliotekarvirksomhed som led i et
langt bredere virkefelt, her formuleret af lærer og bibliotekar Johs.
Larsen, Hejninge Sogn:

For resten passer jeg ogsaa sygekassen og naar folk kommer med
kontingentet, faar de i reglen et par bøger med hjem. Ellers er det
børnene i skolen, der laaner. »Jeg skulle have en bog til far«, siger
en, og saa finder jeg en bog frem. Jeg kender jo efterhaanden alle i
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sognet, saa det slaar næsten aldrig fejl, at jeg finder en bog, der kan
læses. (Information 19. - 20.11.1960).

Den kulturelle styring i denne form for bibliotekarvejledning udstilles
i rendyrket form i beskrivelsen af lærer og bibliotekar Emanuel Niel
sen, Halvrimmen:
- Er der nowed for mæ, hva’ Nielsen? spørger en ældre Mand og pe
ger på Marshalls »Det hvide Helvede« for nu trænger a til nowed
grinagtigt, den var tung, den Bog du ga’ mæ sidst, den af Jakob
Knudsen, »Sind« er det, den hedder.
Bibliotekaren gaar hen til en af Reolerne og trækker en Bog
frem.
- Saa vidt jeg ved, har du aldrig læst den af Aakjær. Ta’ den først,
saa kan du bagefter se, om du vil prøve »Det hvide Helvede«. (Jens
Bondesen: »Degnen skabte Landsbyens Bibliotek« IN Landet 12.
1951. s. 5.)
At denne selvhjulpne biblioteksvirksomhed ikke i længden kunne
overleve, kan næppe undre. Til trods for dens kvaliteter i den person
lige betjening kunne de små sognebiblioteker umuligt leve op til det
ideal om biblioteket som en informationscentral, som udvikles i bib
liotekskredse i 50’erne og 60’eme. Biblioteket skulle ikke længere
med løftet kulturel pegefinger skelne mellem Jakob Knudsen/Jeppe
Aakjær og Marshalls »hvide helvede«, men nærmest som en anden
forretning levere den viden og litteratur, som lånerne forlangte. Den
ne ændring af forestillingen om, hvad et bibliotek er, var imidlertid
ikke et snævert biblioteksteknisk spørgsmål, men afspejlede ifølge
bibliotekssociologen B.V. Elberling en mere omfattende mentalitets
ændring hos den danske befolkning i efterkrigstiden:

Tidligere - da udviklingen var langsommere - gjaldt det for folke
oplysningen om at hieve de flest mulige op på et eller andet mere el
ler mindre ideologisk betinget dannelsesniveau, således at de kunne
klare deres tilværelse bedre der. I efterkrigstiden blev folkeoplys
ningens perspektiv et andet. Nu gjaldt det om at hjælpe folk til at
følge med og orientere sig. Det var som om den ideologiske side af
sagen fortonede sig noget. (B.V. Elberling: »Slagelse-undersøgelsen«
IN Bogens Verden 43. årg. 1961. s. 3; min understregning).
Spørgsmålet er så, om denne drejning væk fra en åbenlyst hold
ningsbåret kulturformidling over mod en tilsyneladende mere neutral
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og teknisk formidling af viden ikke i første omgang var et byfæno
men? Om ikke landbefolkningen først senere, dvs. i løbet af 60’erne,
blev draget ind i denne udvikling og reagerede herpå? Det folkelige
kulturliv (forenings-, mødeliv, gymnastik m.m.) var trods alt endnu i
50’erne ikke overhalet af massekulturen i form af diverse underhold
ningstilbud. På landet befandt man sig stadig i vid udstrækning inden
for rammerne af et kulturelt værdifællesskab, hvis fundament og or
ganisatorisk form rakte tilbage til 18OO-tallets slutning.

Vind Sognebibliotek
Biblioteket i Vind var i 1950’erne et af de omtalte små sognebibliote
ker. Bibloteksforeningen for Vind Sogn stiftedes 1. marts 1941 med
førstelærer Jens Kr. Laursen som sin første formand. Når der kan
være grund til at følge Vind Sognebiblioteks etableringshistorie i de
taljer, er det fordi bibliotekets første 10-15 år leder tanken hen på de
ihærdige, men ofte fejlslagne, forsøg på at drive biblioteksvirksomhed
i landsogne i 1800-tallet.
I vinteren 1941-42 startede biblioteket sin virksomhed, og i det
første år var der i sognet 66 voksne lånere. Til bibliotekets start var
der i sognet indsamlet et beløb på 925 kr., hvortil kom sognerådets
engangsbeløb på 200 kr. og et årligt tilskud på 100 kr. (6).
Biblioteket var placeret i Vind Stationsby, hvor fru Marie Pedersen
stod for udlånet. Hvor længe fru Pedersen fungerede som bibliotekar
vides ikke, men i 1948, hvorfra der foreligger en indberetning om
biblioteket ved biblioteksinspektør E. Allerslev Jensen, er det fru Ma
rianne Mortensen, der er bibliotekar:
Biblioteket staar i en privat Stue hos Bibliotekaren. Bogbestanden
er jævnt hæderlig, dog maa Bogkøbet for 1947-48 siges at være
fortræffeligt. Budgettet er imidlertid for lille, og det vil sikkert være
meget vanskeligt at faa det forbedret. Fru Mortensen er en meget
rar Dame, der holder rigtig pæn orden i Biblioteket, naar bortses
fra, at Skønlitteraturen er opstillet numerisk efter Forfattermærker
nes Tal, <...>. (Indberetning efter besøg 08.03.1948. Statens Biblio
tekstilsyns Arkiv).

Som det fremgår af Allerslev Jensens bemærkninger, var der langtfra
tale om noget velfungerende bibliotek, og bedre blev det ikke, da hr.
og fru Mortensen 1950/51 rejste fra sognet og solgte deres hus til Kr.
og Karen Poulsen:
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Med de nybyggede centralskoler fik sognebiblioteket i løbet af 1950’erne
større og lysere lokaler. Sognebiblioteket var også skolebibliotek og under
visningslokale, men fik r u et mere professionelt præg med standardiserede
stålreoler, selvstændig udlånsskranke og kartotekskasser af træ. (Hogager
Sognebibliotek 1960. Ringkøbing Amt. Biblioteksskolens Billedsamling).

Da den tidligere bibliotekar fru Mortensen solgte sit hus til fru
Poulsen, fulgte biblioteksvirksomheden med, og fru Poulsen er
altså nu bibliotekar. Hun er ganske uegnet og forstår intet som helst
af et biblioteks opgaver og har heller ikke nogen orden i biblioteket.
Det står opstillet på et loft mellem gamle madrasser og klædeskabe
og tager sig temmelig ynkeligt ud. Der kan ikke fyres, så bøgerne vil
formentlig komme til at lide overlast i løbet af vinteren. (Indberet
ning efter besøg 05.11.1953. Statens Bibliotekstilsyns Arkiv).

Bibliotekets tilstand affødte forståeligt nok et skarpt brev fra Biblio
tekstilsynet til biblioteksforeningens formand, hvori der diplomatisk
peges på de muligheder for forbedring af biblioteksdriften, der lå i et
planlagt centralskolebyggeri i Vind (7).
Da den nye centralskole, der afløste den stråtækte landsbyskole fra
1867, blev taget i brug 1953, blev biblioteket da også kort efter over
flyttet til skolen. Men hermed var alle problemer ikke løst. Ganske
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vist fik man nu en lærer, J. Berg Jensen, til at være bibliotekar, men
da biblioteksinspektøren i april 1955 atter var på besøg i Vind, regi
strerede han følgende:

Hr. Berg Jensen viste os et lille lokale på ca. 15 kvadratmeter, der
ved nærmere eftersyn viste sig at være lægeværelset. På forespørgsel
udtalte han, at det vist nok oprindelig havde været meningen at
indrette biblioteket i et andet lokale, <...>. Det pågældende lokale
blev herefter beset. Det er ca. 50 kvadratmeter og særdeles velegnet
som lokale, men det bruges i øjeblikket nærmest som pulterkam
mer. (Indberetning efter besøg 26.04.1955. Statens Bibliotekstil
syns Arkiv).
Besøget affødte endnu et skarpt brev, denne gang til Vinding-Vind
sogneråd (8), og endelig fra 1. januar 1956 blev det rigtige biblioteks
lokale med det rigtige inventar (udlånsskranke, reoler, borde og stole)
taget i brug.
Som nævnt leder denne etableringshistorie tanken hen på 1800tallets landsognsbiblioteker. Og denne fornemmelse af 1800-tal
gælder ikke kun biblioteket, men sognet som helhed, hvor kampen
mod den ydre natur i form af hedeopdyrkning har stået på helt op til
Anden Verdenskrig. Dobbeltbyen Vind Kirkeby og Vind Stationsby
kommer derfor først meget sent i berøring med det moderne Dan
mark.
I 2. udgaven af Traps Danmarksbeskrivelse fra 1879 angives, at af
sognets samlede areal på 11.501 tdr. land var endnu hen ved 10.000
tdr. land (87 pct.) dækket af lyng. Og Landhuusholdningsselskabets
amtsbeskrivelse fra 1833 citeres for en karakteristik afVind Sogn
som »en af de vildeste Hedeegne i hele Amtet; hvorhen man end ven
der sig, møder Øiet næsten overalt nøgne Sandbanker. Imellem Vind,
Ulfborg og Torsted er den saakaldte Kronhede, en uoverskuelig
Strækning af Hede og Sandflugt« (9).
Godt 100 år senere, hvor to trediedele af sognet er dækket af hede
og plantager, ser den lokale lærer og lokalhistoriker Esbern Jespersen
noget lysere på Vind:

I de senere Aar er der opstaaet en lille By ved Kirken med
Købmandshandel, Missionshus og Forsamlingshus. Og Vind Sta
tionsby har flere Forretninger samt et Andelsmejeri.
I Røjkjær Hede arbejdes der for fuld Kraft af »Jysk Landvin
ding« med at opdyrke og kultivere 180 Td. Land Hede, hvorpaa
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der tænkes oprettet 5 Landbrug. (Esbern Jespersen: Vind Sogn.
Sørvad 1938. s. 22).
Vinds moderne »storhedstid« synes således at ligge i tiden op til og
umiddelbart efter Anden Verdenskrig, idet der i dag ikke er meget an
det tilbage af Vinds erhvervsliv end en skrantende købmandshandel.
Andelsmejeriet er nedlagt, jernbanen er nedlagt. Men endnu o. 1940
kunne Esbern Jespersen forhåbningsfuldt se sognets fremtid i møde,
om end med en vis foruroligelse m.h.t. det kulturelle livs ringe udvik
ling uden for det daglige arbejde:
De senere Aars Udvikling er i Stigen. Grønne Naaletræsplantager
skyder frodigt op omkring Hjemmene. Mergling og Dræning
fortsættes, Afgrøden bliver bedre Aar for Aar, nye Hjem bygges, og
Fattigfolk driver ikke rundt på Omgang som i gamle dage. Men en
urimelig stor Del af Livet medgaar dog til Erhvervelsen af dagligt
Brød, skønt Mennesket ikke lever af Brød alene, (ibid., s. 111).

Sognebiblioteket var et forsøg på at orientere sig ud over kampen for
det daglige brød. Vel at mærke et mere eller mindre ikke-religiøst
orienteringsforsøg, idet' sognets kulturelle liv frem til midten af 1900tallet hovedsagelig var et religiøst forsamlingsliv med to centre: den
indremissionske kreds omkring missionshuset Bethesda (opført 1897)
og den grundtvigske valgmenighedskreds omkring forsamlingshuset
(opført 1912).
Vind Sognebibliotek, som søgtes af både den indremissionske og
den grundtvigske kreds, var ved dets start et meget lille bibliotek. I
1941/42 indeholdt biblioteket 201 bøger, og knap 10 år senere i 1950/
51 var bogbestanden fortsat overskuelig med 534 bøger. Ved indgan
gen til 60’erne var bogbestanden fordoblet (1.124 bind) på baggrund
af en gennemsnitlig årlig tilvækst på ca. 60 bøger (skønlitteratur og
faglitteratur). Hertil kommer, at Holstebro Centralbibliotek i 1951
påbegyndte bogbuskørsel med bl.a. udstationering af bøger for en
måned ad gangen til oplandets sognebiblioteker, hvilket har forøget
Vindboernes lånemuligheder.
I 1950/51 benyttede 36 af sognets voksne indbyggere biblioteket.
Antallet af lånere stiger lidt i løbet af 50’erne til 40-50 lånere, som
formentlig har været en nogenlunde fast gruppe, hvilket samtidig si
ger noget om, at biblioteket er blevet benyttet af en meget lille del af
sognets indbyggere.
Med hensyn til udlån lå antallet af udlånte bøger i 1950/51 på knap
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600 bøger, hovedsagelig skønlitteratur. I løbet af 50’erne og frem til
begyndelsen af 60’eme vokser udlånstallet til 1.000-1.200 bøger om
året, for så 1963/64 at falde brat til niveauet omkring 1950. Det brat
te fald skal sandsynligvis ses i sammenhæng med, at netop i første
halvdel af 60’eme blev fjernsynet stort set hvermandseje og dermed
et centralt medium for underholdning og i det hele taget udfyldning
af fritiden. Bibliotekaren i Hejninge kunne således allerede i 1959
ved en opgørelse over forholdet mellem boglån og lånere med fjern
syn konstatere, at boglånet »gaar slemt tilbage, naar TV rykker ind«
(10).
Lånerne i Vind var flittige lånere. Hvis man ser bort fra som
mermånederne, har hver låner i gennemsnit lånt 3 bøger om måne
den. Det interessante er imidlertid ikke så meget omfanget af lånte
bøger, men karakteren af de lånte bøger - og dermed indholdet af den
kulturelle horisont, som lånerne kom i berøring med gennem læsnin
gen. Det er dog ikke i dag muligt i fuldt omfang at rekonstruere udlå
net i Vind Sognebibliotek. Men ved at benytte udlånssedlerne bag i
de bøger, der er blevet anskaffet siden bibliotekets start og fortsat står
på reolerne i Vind Sognebibliotek, og ved at se på bibliotekets
indkøbspolitik 1950-64 kan man skaffe sig et nogenlunde pålideligt
indtryk af, hvilke skønlitterære bøger der har været mest udlånt ca.
1955-65 (se skema 1).

Den skønlitterære horisont i Vind ca. 1955-65
Med en lånergruppe på 45-50 personer vil de 20 mest udlånte bøger
(spændende fra 17 til 31 udlån) have været lånt/læst af et sted mellem
halvdelen og to trediedele af lånergruppen og således udgøre en fælles
horisont. Det betyder dog langt fra, at lånergruppen kan tages til
indtægt for sognet som helhed. Vind Sogn havde i 1955 615 indbyg
gere (1960: 640 indbyggere), så det er som allerede nævnt et meget lil
le udsnit af sognets samlede befolkning, der har benyttet biblioteket.
At bønder og skønlitterær læsekultur er et umage par er et velkendt
fænomen. Ejnar Munch fastslog således kategorisk i 1934, at »Flertal
let af Bønder læser ikke meget. Mange af dem har slet intet Forhold
til Digtningen gennem Læsning« (11). Bibliotekssociologiske un
dersøgelser fra 1970’erne viser det samme: at antallet af ikkeboglæsere er afhængigt af bl.a. lavere uddannelse og bopæl i land
distrikterne (12). Og i 1986 kunne man i Landsbladet læse, at over
halvdelen af kvinderne i landbruget sjældent eller aldrig læser en
bog.
Den lave læseaktivitet er primært betinget af arbejdets ofte altover-
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Skema 1. De 20 mest udlånte bøger i Vind Sognebibliotek
ca. 1955-1965.
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gribende karakter i landbruget, hvorfor det er svært at afgrænse en
egentlig fritid, ikke mindst i det arbejdsintensive sommerhalvår. På
denne baggrund kan man derfor forvente, at bibliotekslånerne i Vind
i 50’erne og 60’eme har været særligt interesserede i det kulturelle liv.
Den meget udlånte litteratur siger således især noget om den fælles
værdihorisont blandt de kulturelt aktive i sognet.
Et karakteristisk træk ved de 20 mest udlånte bøger (skema 1) er, at
hovedparten af forfatterne er danske, og at de er født i de sidste årtier
af 1800-tallet og derfor vanskeligt kan opfattes som udpræget dagsak
tuelle i 50’eme og 60’eme. Det er næppe et litterært nyhedskrav, der
har drevet lånerne til de pågældende forfattere, men snarere et hold
ningsmæssigt fællesskab. Et andet karakteristisk træk er den vægt,
hvormed den brede folkelige realisme fra århundredets begyndelse
fremstår blandt de mest udlånte bøger. Johan Skjoldborg og Jeppe
Aakjær lægger historisk set grunden som repræsentanter for århun
dredskiftets bondeforfattere, mens Morten Korch og Sigurd Elkjær
tilhører mellemkrigstidens mere idyllisk hjemstavnsskildrende udlø
bere af denne tradition. Også Peter Hansen Skovmoes og Richard
Holm er nært forbundet med denne bondelivsskildrende litteratur,
men har et mere åbenlyst kristent sigte med deres litteratur (jvf. de to
forfatters forlag). En vis forbindelse til denne danske tradition har
endvidere svenskeren Viktor Myrén, hvis roman De gode fodspor
(1939, del af trilogi) netop skildrer de folkelige bevægelsers virke, her
under også de religiøse, i hans hjemegn Dalsland, og nordmanden Jo
han Falkberget, der især inden for rammerne af et kristent livssyn
skildrer grubearbejderes og fjeldbønders hårde liv.
For en samlet betragtning står den bondelivsskildrende litteratur
med rødder tilbage til århundredskiftet således meget stærkt blandt
de mest udlånte bøger. Den ny litteratur i Vind i 50’eme og begyndel
sen af 60’erne har været romaner med skildringer af livet på landet (i
mellemkrigstiden) af Richard Holm, Peter Hansen Skovmoes og
Morten Korch, hvilket yderligere bekræftes af disse tre forfatterska
bers repræsentation blandt bøger med mindre end 17 udlån (13).
Grundlaget for de fremdragne tendenser i bogudlånet er ikke samt
lige bøger, som Vindboeme kunne låne på biblioteket ca. 1955-1965.
Af de 560 skønlitterære bogtitler, der blev anskaffet 1950-64, stod
således kun 223 (40 pct.) på bibliotekets hylder i 1983 (14). Meget ta
ler dog for, at den tendens, der er blevet afdækket i udlånet, ikke ville
have haft en væsentlig anderledes karakter, selv om det havde været
muligt at inddrage samtlige udlån i tidsrummet. Undersøger man
f.eks. via de årlige anskaffelseslister, hvilke skønlitterære bøger Vind-
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Skema 2.Vind Sognebiblioteks indkøb af forfatterskaber med mindst
5 titler 1950-1964.
Forfatter

Niels Anesen
Niels Aage Barfoed
J. Bech Nygaard
Marie Bregendahl
Pearl S. Buck
Mazo de la Roche
A. Ehrencron-Kidde
Sigurd Elkjær
Carit Etlar
Carl Ewald
Johan Falkberget
Graham Greene
Gudrun Gregersen
Gunnar Gunnarsson
Axel Hambræus
P. Hansen Skovmoes
Richard Holm
Morten Korch
Thomas Olesen Løkken
H. Pontoppidan
Johan Skjoldborg
Poul Ørum
Karen Aabye

Antal
titler
8
8
8
8
8
15
6
7
11
6
5
6
5
5
6
7
5
13
13
5
5
5
7

Anskaffelses
periode
1951-63
1950-64
1952-63
1953-62
1950-63
1950-61
1954-57
1953-63
1954-57
1954-57
1951-63
1950-63
1950-63
1954-63
1956-63
1950-60
1952-60
1952-64
1953-57
1954-55
1950-56
1957-63
1951-63

Antal titler
opstillet 1983
1
3
4
4
3
1
4
1
4
3
4
2
2
6
6
4
6
5
2
2
1
3

(Kilde: Indberetninger til Statens Bibliotekstilsyn 1950-1964. Statens Bibliotekstilsyns
Arkiv).

boerne overhovedet havde adgang til på biblioteket, og hvilke af disse
der i særlig grad blev prioriteret gennem bibliotekets indkøb af
skønlitteratur 1950-64, genfinder man således stort set den samme
tendens, som gør sig gældende i udlånet.
Fortsat anskaffelse af bøger inden for et forfatterskab kan ses som
udtryk for en interesse for det pågældende forfatterskab. I skema 2 er
anført de forfatterskaber, hvoraf der 1950-64 blev anskaffet mindst
5 bogtitler. Heraf fremgår for det første, at hovedparten af disse for
fatterskaber er blevet indkøbt jævnt gennem hele tidsrummet, hvilket
tyder på en stabil interesse. Undtagelser herfra er indkøbene af bøger
af Carit Etlar, Carl Ewald, Astrid Ehrencron-Kidde, Thomas Olesen
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Løkke og Henrik Pontoppidan, som snarere har karakter af samlede
indkøb af populære forfatterskaber. For det andet genfindes den bondelivsskildrende og ofte slægtshistoriske litteratur fra århundredskif
tet og mellemkrigstiden, foruden hos de allerede nævnte, i Marie Bregendahls fortællinger om Sødalsfolket, Thomas Olesen Løkkens
romaner, bl.a. Niels Hald-serien, Niels Anesens slægtshistoriske ro
maner, Karen Aabyes Martine-serie om vestjyske bønders udvan
dring til USA, og i Gudrun Gregersens bonderomaner. For det tredje
genfindes den religiøse litteratur, foruden den allerede nævnte, i Niels
Aage Barfoeds religiøse historiske romaner om bl.a. H. A. Brorson og
Hans Tausen, Axel Hambræus’ religiøse bonderomaner.
For det fjerde og som et nyt moment i forhold til de registrerede
udlån bemærkes anskaffelsen af bøger af J. Bech Nygaard, Poul Ørum
og af international bestsellerlitteratur (Mazo de la Roche, Pearl S.
Buck, Graham Greene). Mazo de la Roches canadiske familieroman,
Jalna-serien (15), og Pearl S. Bucks romaner om kinesiske bønder og
deres binding til jorden har imidlertid - til trods for deres umiddel
bart eksotiske præg - tematisk store berøringsflader med den danske
hjemstavnslitteratur. Det er samtidig betegnende for Vindlæsekulturens tidshorisont, at de internationale bestsellerforfattere, der når
Vind 1955-65, havde deres gennembrud i 1930’me. I modsætning til
disse bestsellerforfattere peger J. Bech Nygaards, Poul Ørums og Gra
ham Greenes romaner frem mod en reel overskridelse af den ellers
dominerende skønlitterære hjemstavnshorisont, mod en foruroligelse
over og en moralsk engageret bearbejdning af det moderne liv - det
være sig opdragelses- og ægteskabsproblemer, eller storbyens vold og
forbrydelser - men langt hen under fastholdelse af en fortolknings
ramme, hvor troen, familiemæssige traditionsværdier og medmennes
kelig ansvarlighed er genkommende træk. For de læsere, der ved si
den af de mere ensidigt traditionsbekræftende bondelivsskildringer
også læste romaner af f.eks. J. Bech Nygaard eller Graham Greene,
har den »moderne« litteratur givetvis fungeret som en åbning mod li
vet uden for sognehorisonten - dog uden at læserne har hengivet sig
til dette liv endsige i deres læsning er blevet radikalt anfægtet i deres
tiltro til sognehorisontens værdinormer. Karakterisk er det da også, at
Poul Ørums første romaner er historiske romaner, der i deres anlæg
kan minde om de historiske bonderomaner, og at Bech Nygaard, hvis
sociale (sentimentale) problemromaner har træk til fælles med f.eks.
religiøse problemromaner, synes at have været den mest udlånte af
det tre nævnte forfattere (Vejen (1954) udlånt 14 gange; Nåleøjet
(1960) udlånt 10 gange). De af Poul Ørums og Graham Greenes ro-
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maner, der fandtes i biblioteket i 1983, har derimod ikke været
udlånt mere end 6-8 gange.
Ved at supplere tendensen i de udlånte bøger med tendensen i de
indkøbte bøger får man da den opfattelse bestyrket, at Vindboerne i
et tiår, hvor ændringerne af livet på landet pressede sig på, i deres lit
teraturlæsning søgte ind mod nogle af de værdier, som det i takt med
moderniseringen af livsvilkårene på landet blev stadig mere vanske
ligt at tilskrive reel gyldighed. Denne opfattelse bekræftes yderligere
af, at bøger af aktuelle forfattere i 50’eme som Martin A. Hansen, Ka
ren Blixen, Tage Skou Hansen, Tarjei Vesaas er meget lidt udlånt
(Martin A. Hansen Løgneren (1950), der først blev anskaffet så sent
som 1959/60, har således kun været udlånt 6 gange), og at bøger af
60’er-modernisteme (f.eks. Klaus Rifbjerg, Leif Panduro) slet ikke er
blevet anskaffet.
Litteraturforbruget i Vind Sogn ca. 1955-65 kaster et tankevæk
kende sidelys ind over den kulturpolitik, der fra midten af 60’erne
blev ført i den nærmeste større by, Holstebro. Ud fra en erkendelse af
at en aktiv kulturpolitik var et centralt omdrejningspunkt i forvand
lingen af Holstebro fra en industrielt tilbagestående og kulturelt set
stillestående vestjysk udkantsby, satsede man fra lokalpolitisk hold
(med borgmester K.K. Nielsen og kommunaldirektør J. Johansen i
spidsen) på at fremme initiativer inden for kunst-, teater- og musikli
vet. Købet af Giacomettis skulptur »Kvinde på Kærre« i 1965, Odinteatrets etablering på en gård ved Holstebro i 1966, ansættelsen af
stadskomponisten Jørgen Plaetner i 1967 og etableringen af et kunst
museum i 1965 hørte til de mere iøjnefaldende og meget omdebatte
rede dele af kommunens kulturprogram (16).
Holstebros borgmester og kommunaldirektør havde givetvis fat i
den lange ende i betoningen af industrialiseringen og moderniserin
gen som en kulturel omformningsproces. Men med Vind i baghove
det - og dermed den kulturelle horisont hos hovedparten af byens til
flyttede ufaglærte arbejdere - kan man diskutere, om ikke de
kulturpolitiske initiativer i for høj grad var orienteret mod overmo
derniserede finkulturelle udtryksformer.

Læsning i Vind - et ekstremt tilfælde?
De litterære interesser i Vind er nok temmelig egenartede men ikke
derfor nødvendigvis utypiske for bogudlånet i mindre sognebibliote
ker i udkantsområder og landdistrikter (17). Det noget større biblio
tek i Ringkøbing synes f.eks. ikke, hvad bogudlån angår, at have
været afgørende forskelligt fra Vind Sognebibliotek. Den mest efter-

90

spurgte forfatter på Ringkøbing Bibliotek i årene op til 1954 var Mor
ten Korch:

Men det er aabenbart ikke specielt Morten Korchs omdiskuterede
Navn, Interessen samler sig om, men snarere en hel »litterær Ret
ning« - <.. .>. Flere beslægtede Forfattere hører nemlig ligeledes til
de mest efterspurgte, bl.a. Johanne Korch og Lars Nielsen, Brande.
Bøger, der præges af Forfatterens kristne Overbevisning, søges ogsaa i stort Omfang. Blandt de mest læste Bøger af kristeligt Indhold
er Svenskeren Leonard Strømbergs Romaner.
<. ..>
Det helt høj litterære og det »ubegribelige« moderne har ikke i
egentlig Forstand noget Publikum paa Ringkjøbing Folkebogsam
ling. (Børge Visby Sørensen: »Litteratur-Kritikken - og den jævne
Læsers Dom’ IN Ringkøbing Amts Dagblad 22.03.1954).

Det, der aftegner sig i denne karakteristik, er omridset af en særlig
landkulturel læsekultur. Også i Ungdomskommissionens undersøgel
se i 1946 af bl.a. ungdommens læsevaner stikker den litterære land
kultur hovedet frem, idet det viser sig, at unge fra landet hovedsagelig
læste bøger svarende til de mest udlånte i Vind og Ringkøbing i 50’eme (18). Københavnerungdommen læste derimod internationale
underholdningsromaner, mens de to tendenser blandedes i provins
byungdommens læsning (19).
Det påtrængende spørgsmål er da, i hvilket omfang og hvor længe
den særlige landlæsekultur evnede at gøre sig gældende. Masselæsnin
gens voksende orientering mod international bestsellerlitteratur kan
som generel udviklingstendens næppe anfægtes. Bestsellerlister fra
1950-55 (20) viser, hvorledes denne litteratur vandt frem, og den
landsdækkende undersøgelse fra 1964 af befolkningens læsevaner pe
ger - omend væsentlig mindre entydigt - i samme retning. Den min
dre entydige orientering i 64-undersøgelsen kan dog i første omgang
give anledning til at betvivle bestsellerlisterne som udtryk for læser
forventninger blandt læsere uden for København og de større pro
vinsbyer.
Sammenligner man læsningen i Vind med 64-undersøgelsen er det
dog fortsat påfaldende, hvor få overensstemmelser der er m.h.t. for
fatternavne (jf. skema 3). De eneste overensstemmelser blandt danske
forfattere er Morten Korch, J. Bech Nygaard og Herman Bang, men
Lars Nielsens forfatterskab, som forunderligt nok ikke læses i Vind,
er nært beslægtet med hovedstrømmen i den læste skønlitteratur i
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Skema 3. De 10 mest læste danske og oversatte forfattere 1964
Danske forfattere
Morten Korch
Sven Hazel
J. Bech Nygaard
Leif Panduro
Johs. V. Jensen
Ib Henrik Cavling
Lars Nielsen
Martin A. Hansen
Herman Bang
Hans Scherfig

Oversatte forfattere
Nevil Shute
John Steinbeck
Hans Martin
Margit Søderholm
Erich Maria Remarque
A.J. Cronin
Pearl S. Buck
Sigrid Undset
Sigurd Hoel
Aksel Sandemose

Kilde: B.V. Elberling og Inger Bruhns: Læste bøger. Kbh. 1967. s. 39-40)

Vind. Hovedindtrykket er dog, at Vind i forhold til læsningen på
landsplan indtager en mere ensartet position, som ikke reflekterer
den brydning mellem bondelivsorienteret litteratur (Morten Korch,
Lars Nielsen, Martin A. Hansen) og en mere moderne spændings- og
underholdningsbetonet og bylivsorienteret litteratur (Svend Hazel, Ib
Henrik Cavling, Leif Panduro), der endnu på landsplan i 1964 kan
spores i de 10 mest læste danske forfattere.
Brydningen i 1964-undersøgelsen er dog givetvis kraftigere, idet
den statistiske udjævning på landsplan ikke tager højde for land/byog provins/center-forskelle, hvilket kan betyde, at læsningen i Vind
måske er mindre særegen i forhold til landet/provinsen som helhed
end i forhold til Danmark som helhed. Det er imidlertid ikke muligt
at forfølge dette synspunkt i 1964-undersøgelsen p.g.a. dens ringe
detaljeringsgrad. En fornemmelse af, at synspunktet måske alligevel
har sin berettigelse, kan man få ved at se på, hvilken skønlitteratur
der var gangbar blandt et københavnsk bibliotekspublikum 1950-60
(21).
I 50’eme svigtede det københavnske bibliotekspublikum den folke
lige eller sociale realisme fra århundredskiftet (Martin Andersen
Nexø) og mellemkrigstiden (de svenske autodidakter, Johan Falkberget, Harald Herdal, Leck Fischer). Det virker, som om koldkrigsstem
ningen (der åbenbart gjorde større indtryk i byerne?) overskærer for
bindelsen til, hvad der for et bylæsepublikum må svare til Vind
læsernes optagethed af historiske og aktuelle bondelivsskildringer.
I takt med denne afmatning vinder en broget skare af udenlandske
(især amerikanske og engelske) forfattere frem, bla. Steinbeck, Mot-
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ley, James Jones, Irwin Shaw, Richard Wright, Hemingway, Graham
Greene, Francoise Sagan, og af danske forfattere er Martin A. Han
sen, William Heinesen, Poul Ørum, Willy August Linnemann, Karen
Blixen de foretrukne hos det københavnske bibliotekspublikum i
50’erne.
Hvis de nævnte tendenser i biblioteksudlånet ikke kun har gyldig
hed for et enkelt københavnsk bibliotek, men for København som
helhed og for de største provinsbyer, så understøtter de fornemmelsen
af, at den landsdækkende undersøgelse fra 1964 udjævner regionale
forskelle. I hvert fald indtil begyndelsen af 50’eme var den danske lit
teratur m.h.t. forfatterrekruttering og forlagsmæssigt i høj grad decen
traliseret, hvilket indebar en geografisk og ideologisk mangfoldighed
(22). I løbet af 50’erne undergik omgangen med litteratur imidlertid
på en lang række niveauer spændende fra produktion til formidling
en professionalisering og centralisering, hvorved skellet mellem den
såkaldte finlitteratur og en bredere folkelig læsekultur for alvor blev
synligt:

Desværre synes der stadig at blive færre og færre læsere, som er vir
kelig paa bølgelængde med de nyere danske forfattere. <.. .>
En af grundene til, at læserne fjerner sig fra »den alvorlige digt
ning«, er vel nok den kendsgerning, at litteraturen i de senere aar i
stigende grad er blevet forpagtet af bestemte akademiske kliker.
<...> En art intellektuel overklasse er ved at erobre litteraturen to
talt. Maaske netop et tegn paa - rent aandeligt - at noget er ved at
være forbi, og noget helt andet undervejs. (Hans Bjerregaard: »Aka
demikerne har erobret litteraturen« IN B.T 22.07.1959).

I denne situation ser Hans Bjerregaard hos litteraturlæserne dels en
orientering mod ældre, sikre forfatternavne, dels en orientering mod
»den allerbilligste kulørte litteratur«, der har fået »en magt som ingen
sinde tidligere i vort kulturliv«. Netop denne modsætningsfyldte
orientering tenderer mod at blive harmoniseret ud af 1964-undersøgelsen, hvorfor det forkommer mere rimeligt at opfatte litteraturlæs
ningen frem til begyndelsen af 60’eme som mere uensartet og sam
mensat, end den generelle statistik lader ane.
Litteraturlæsningen i Vind er et konkret eksempel på, hvor forskel
ligt et lokalt læsemiljø kan være fra det billede af det danske littera
turmiljø, man kan finde i diverse litteraturhistorier. Som et sådant lo-
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kalt læsemiljø er læsningen i Vind ca. 1955-65 karakteriseret ved
dels den folkelige bondelivsskildrende realisme fra århundredskiftet,
dels en kristen tendens som grundlæggende værdinormer. I sig selv
bør eksistensen af et sådant læsemiljø med egenartede værdinormer
ikke give anledning til undren. Det bør imidlertid det forhold, at den
ne læsekultur synes at eksistere næsten uden mediemæssig forvaltning
og på tværs af den dominerende mediemæssige forvaltning af littera
turen, idet den litterære kritik og diverse former for folkeoplysning i
stigende grad i efterkrigstiden orienteres mod København og et intel
lektuelt mellemlags værdier (jf. Elberling-citatet s. xx). I sin anmeldel
se af de første bind af samleværket Danske digtere i det 20. århun
drede gjorde Morten Bredsdorff i Højskolebladet opmærksom på
dette misforhold, idet han oplevede en tilsidesættelse af den folkelige
realismes forfattere:

... man <slutter> læsningen af dette omfangsrige, men særdeles uens
artede værk med en stærk fornemmelse af en voksende afstand
mellem ægte folkelig digtning og en specielt københavnsk præget
litteratur, der for tiden synes ligefrem at sætte en ære i en vis formel
utilgængelighed, og hvis problemstilling ogsaa synes ret særegen.
(Højskolebladet 11. 1952. s. 109).
Og videre hedder det om værkets prioriteringer:

Man forbigaar et saa ægte folkeligt forfatterskab som Marie Bregendahls <.. .> Naar Harry Søiberg er glemt, Johs. Buchholtz er udeladt
og Marcus Lauesen end ikke nævnes, maa det skyldes, dels en alt
for kommercielt betonet interesse for det flygtigt aktuelle, dels en
københavnsk horisont, der som bekendt ofte ikke rækker hinsides
Søndermarken, i hvert fald naar det gælder danske forhold, (ibid.,
s. 110).

En enkelt svale gør ingen sommer, og Morten Bredsdorffs opregning
af problemet affødte ikke et alternativt forvaltningssystem - endsige
anfægtede den dominerende Københavns- og storbyorienterede litte
ratur- og kulturforvaltning (23). Bl.a. derfor er de lokale læsekulturer
på landet blevet forbigået i tavshed og dermed blevet gjort til en blind
plet i den kulturelle overlevering.
Først med fjernsynets udbredelse i løbet af 60’erne, brydes der for
alvor mediemæssigt med den bondekulturelle sognehorisont. Først da
bliver den moderne verden, det 20. århundrede, et uafviseligt vilkår i
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den enkelte families stue, og netop derfor bliver de kulturelle og poli
tiske modsætninger så tilspidsede i løbet af 60’erne og 70’erne (jf.
Kunstfonddebatten i 1965, Fremskridtspartiets kultursyn, Kristeligt
Folkepartis kultursyn).
I en vis forstand virker det, som om bondekulturen springer fra en
sejlivet traditionsbefæstethed og direkte ind i en moderne mediefor
midlet masseunderholdningsindustri, dvs. bag om/udenom den
»høje«/»fine« kunst og kultur. Dette spring var ikke uden omkostnin
ger, men det var af en anden karakter end den forestilling om en dyb
»kulturkløft« mellem en »høj« og »elitær« kultur overfor en »lav«
»masse« kultur, der blev udviklet især i forbindelse med Kunstfond
debatten. De psykiske koks, som dette uformidlede spring afsatte,
kan man bl. a. læse om i de nye bondeforfatteres litteratur fra midten
af 70’erne og fremefter. Jeg tænker på bl.a. Grete Stenbæk Jensen,
Ragnhild Agger, Tove Pilgaard, Knud Sørensen, Anne Marie Lønn,
Arthur Krasilnikoff, som gennem erindringens bakspejl skildrer de
psykiske eftervirkninger af det uformidlede spring, den åndelige egns
udvikling.

Noter:
1 Højskolebladet og ugebladet Landet indeholder op gennem 1950’erne et righoldigt
materiale til belysning af, hvorledes diskussioner om landbrugets situation, skolefor
hold og landsbyernes ud/afvikling næsten uvægerligt slår over i en frisætning af og et
forsvar for landlivsformens særegne karakter.
2 Roar Skovmand: Lys over landet
Kbh. 1949. s. 166.
3 Oluf Abitz: »H.O. Langes foredrag i 1909 om bibliotekssagen
udenfor København og dets aktualitet« IN Bogens Verden 1959. s. 244.
4 Se Biblio
teksårbog 1960/61. s, 91-151.
5 Desværre foreligger der ikke en samlet fremstilling
om efterkrigstidens landsognsbiblioteker. I Landet 1950-57 findes følgende artikler om
biblioteksforhold på landet: Niels Anesen: »Læren og Sognet« IN Landet 2. 1950. s.
5-6; Jens Bondesen: »Degnen skabte Landsbyens Bibliotek« IN Landet 12. 1951, s. 5;
Vagn Heiselberg: »Nordens mest moderne Landsbybibliotek« IN Landet 48. 1953. s.
16—17; Tove Meyer Hægstad: »Helst en spændende Bog, Tak ...«IN Landet 9. 1955. s.
16-17. En debat mellem Poul Dam, Jørgen Mågård og Volmer Dissing om bl.a. biblio
tekernes litteraturformidling findes i Højskolebladet 25-28. 33. 1958. Peter Riemann:
»De små sognebiblioteker på landet« IN Højskolebladet 49. 1960, afføder en debat om
sognebibliotekemes vilkår (Højskolebladet 3, 5,7. 1961). Endelig har jeg læst flg. avisar
tikler om biblioteker på landet, Mogens Kragh Müller: »Det lille sognebibliotek - en
oase« IN Demokraten 08.06.1955; Mogens Kragh-Müller: »Bog og traktor« IN Social
demokraten 09.06.1956; S.B. Andersen: »De nye skoler og bibliotekerne« IN Fyns Ti
dende 02.11.1956; Hans Andersen: »Bibliotekerne på landet« IN Fyns Tidende
02.11.1958; Mogens Kragh-Müller: »Læsevaner på landet« IN Dagens Nyheder
18.12.1958; Mogens Kragh-Müller: »Status i sognebiblioteket« IN Dagens Nyheder
22.10.1960; Ejvind Larsen: »De små sognebibliotekers tid er ved at være forbi« IN In
formation 19.-20.11.1960.
6 Brev 07.03.1941 fra Holstebro Centralbibliotek til Sta
tens Bibliotekstilsyn.
7 Brev 11.11.1953 fra Statens Bibliotekstilsyn til lærer J. Berg
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Jensen.
8 Brev 02.05.1955 fra Statens Bibliotekstilsyn til Vinding-Vind sog
neråd.
9 Trap. Bd. VI. 2. udg. Kbh. 1879. s. 384-85.
10 Information 19.20.11.1960.
11 Ejnar Muiich: »Digtningens Betydning for Bonden« IN Dansk Udsyn
1934. s. 253.
12 P.-H. Kühl og Jens Kristian Munk: Folkebiblioteket og befolkningen.
Kbh. 1979.
13 Richard Holms romaner Hedeblomsten (1958) og De våde veje (1960)
er blevet lånt henholdsvis 12 og 8 gange. Peter Hansen Skovmoes’ romaner Hjemmet i
skoven (1959) og Ind gennem Porten (1957) er blevet lånt henholdsvis 12 og 9 gange. Af
Morten Korch rummer biblioteket 5 bøger, der er udlånt 5-9 gange.
14 Oplysninger
ne om Vind Sognebiblioteks bogindkøb 1950-64 stammer fra bibliotekets årlige indbe
retning til Statens Bibliotekstilsyn. Disse indberetninger, der med titelangivelser angi
ver hvad der er blevet købt af fag- og skønlitteratur, findes i Statens Bibliotekstilsyns
arkiv.
75 Jalna-serien har givetvis været meget udlånt. Adspurgt om udlånets karak
ter er det således de bøger, dén daværende bibliotekars kone, Viktorya Berg, først kom
mer i tanke om: »Der var alle de her Jalna-bøger om hele familien, og jeg kan ikke hus
ke, hvad forfatteren hed. Der var jo sådan en hel stribe. De gik jo rask allesammen. Og
der var selvfølgelig også både Morten Korch og alle de her ...« (interview
30.10.1987).
76 Fremstillinger af Holstebro Kommunes kulturpolitik i 1960’eme
findes i Anne Marie Kastrup og Ivar Lærkesen: Rindalismen. Kbh. 1979. s. 65-71, og
Ingvar Holm m.fl.: Kulturmodel Holstebro. Kbh. 1977 s. 11-26.
77 De sparsomme
oplysninger i Læ æ ^/-artiklerne (se note 5) antyder visse fællestræk, men i svært gen
nemskuelige formuleringer om, at lånerne gerne vil læse »Bondelitteratur og andre gode
Bøger«.
18 Se Peter Larsens gennemgang af Ungdomskommissionens litteraturlæs
ningsundersøgelse i Danmarks litteraturhistorie. Bd. 8. Kbh. 1985. s. 165-168.
19 10
år senere er det de samme tendenser, der viser sig i boglån blandt soldater fra henholds
vis land og by, jf. Else Lindgaard: »Det nye kasernebibliotek på Hvorup Kaserne« IN
Bogens Verden 1955. s. 85.
20 Bestsellerlisterne blev offentliggjort hver måned i
tidsskriftet Bog-Anmelderen fra 1950 til 1955.
27 Drude Lange: »Læseinteresse og
læsevaner hos et københavnsk bibliotekspublikum i perioden 1935-60« IN Bogens Ver
den 1961.
22 Jf. Hans Hertel: »Handlingen foregår i Danmark« IN Danske digtere i
det 20. århundrede Bd. III. Kbh. 1981. s. 60. Et eksempel på en lokal litterær kultur er
fremdraget i Esben Graugaard: »Jul paa Egegaard«. Hjemstavnsskuespil som bondekul
tur i 1930’ernes og 40’ernes Danmark« IN Folk og kultur 1981.
23 Morten Bredsdorffs anmeldelse fik et efterspil. Ved udgivelsen af bd. III af Danske digtere i det 20.
århundrede så Morten Bredsdorff dettes indhold (bl. a. en artikel om Marie Bregendahl)
som en indrømmelse i forhold til den tidligere fremførte kritik. Han stillede sig dog ikke
tilfreds: »Bogen slutter med en blændende vittig portrættering af vor tids litteraturhisto
rikere og kritikere, og en fyldig oversigt over litterære og kulturelle tidsskrifter, der som
skibsvrag dækker havbunden. Mærkværdigvis har forfatteren, Peter Rohde, ikke fået
øje på en sejler som Dansk Üdsyn. Men den har jo heller ikke hjemsted ved Langeli
nie«. (Højskolebladet 16. 1956. s. 165).

Summary
Popular reading in the period of intellectual regional
development
Taking its point of origin in an investigation of libarary loans from a Weat Jutland rural pa
rish library from approx. 1955-65 an attempt has been made at describing the reading inter
ests prevalent in rural districts at that time.
In the 1950s the Danish public lending library system had not yet been totally established.
The investigation into conditions in Vind Parish illustrates how difficult it was to establish a
well-functioning public lending library in a small rural parish. In the 1940s public libraries
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had a virtually semi-public status and were administered unprofessionally. Only after the li
brary was sited at the newly established central school (1953) was the library service given a
fixed framework.
The literature which particularly drew the attention of the borrowers was not the current
Danish literature or modem best-sellers which were being read in the larger towns and cities
at that time. What interested the readers in Vind were books dealing with the popular rural
realism from approximately 1900 (Johan Skjoldborg, Jeppe Aakjær) or books which in some
way or other were related to this tradition (Morten Korch, Peter Hansen Skovmoes, Richard
Holm). This invlination towards literature which is not espevially current reflects the way in
which the rural population in Denmark maintained a close connection to cultural traditions
with roots going back to approximately 1900 - at a time when the rural way of life was in a
state of radical change. Cultural traditions which, in the course of the 1960s, were confronted
with a culture borne by the mass media.

97

Dansk folkekultur 1988
EN SELEKTIV BIBLIOGRAFI
Af Else Marie Kofod

Redaktionen afsluttet 1. februar 1989

Bibliografien er udarbejdet ud fra Dansk Bogfortegnelse og ud fra følgende tidsskrif
ter og årbøger:
Arkiv 11, nr. 4 og 12 nr. 1-2, Arv 42-43 (1986-1987), Arv og Eje 1988, Ask 1-2
(1984-1985) og 4-9 (1986-1988), Bol og By 1987 bd. 1-2, Bornholmske Samlinger
III rk. 2 (1988), Buks 9 (nov. 1987), Bygd 19 nr. 1-4, Dansk årbog for musikforskning
XVI 1985 (1988), Danske Folkemål 30 (1988), Danske Studier 83 (1988), Den Jyske Hi
storiker 40-41 (1987), Erhvervshistorisk Årbog 1986-1987, Ethnologia Europaea
XVIII nr. 1-2 (1988), Ethnologia Scandinavica 1988, Fabrik og Bolig 1987, Folk 30
(1988), Folk og Forskning 1987 nr. 1-4, Folk og Kultur 1988, Folkeminder 1988 nr.
1-4, Fortid og Nutid XXXV nr. 1-4 (1988), Fra Als og Sundeved 65-66 (1987-1988),
Fra Kvangård til Humlekule 18 (1988), Fra Himmerland og Kjær Herred 1988, Fra
Holbæk Amt 1988, Fra Ribe Amt XXIV-2 (1988), Fra Viborg Amt 1988, FRAM 1988,
Fund og Forskning XXVIII 1988, Fynske Årbøger 1988, Haderslevsamfundets
Årsskrift 1988, Hardsyssels Årbog 22 (1988), Historie. Jyske Samlinger 17 nr. 2-3
(1988), Historiske Meddelelser om København 1988, Historisk Samfund for Præstø
Amt. Årbog 1988, Historisk Tidsskrift 88 nr. 1-2 (1988), Historisk Aarbog for Randers
Amt LXXXII (1988), Historisk Årbog for Thy og Vester Hanherred 1988, Hjemstavnsliv
1988 nr. 1-12, Humaniora 2 nr. 1-2 (1988), Jordens Folk 1988 nr. 1-4, Kirkehistoriske
Samlinger 1988, Kritik 83-86 (1988), Kulturen 1988, Københavns Folkemusikhus Nyt
nr. 88-109 (1987-1988), Købstadsmuseet »Den gamle by«. Årbog 1987, Lokalhisto
risk Journal 17 nr. 1-4 (1988), Lolland-Falster 76 (1988), Lolland-Falsters Stiftsmu
seum 1988, Lyngbybogen 1988, Magasin 3, nr. 1-3 (1988), Meddelelser fra Dansk
Dansehistorisk Arkiv 7 (1988), Modspil 39-42 (1988-1989), Musik og Forskning 13
(1988), Nationalmuseets Arbejdsmark 1988, Nefa Information febr. 1989, NifNewsletter 1988 nr. 1.-4, Nordisk Arkivnyt 1988 nr. 1, Nord Nytt 32-35 (1988), Nord
slesvigske Museer 15 (1988), Norveg 31 (1988), Nyt fra Stationsbyen 12-13 (1988),
Ord og Sag 8 (1988), Rig 71 nr. 1-4 (1988), Siden Saxo 5 nr. 1-4 (1988), Skalk 1987
nr. 6 og 1988 nr. 1-6, Skivebogen 79 (1988), Sumlen 1987, Søllerødbogen 1988,
Sønderjysk Månedsskrift 1988 nr. 1-12, Sønderjyske Årbøger 1988, Temenos 24
(1988), Theriaca XXIII (1988), Tools & Tillage V nr. 4 (1988), Tradisjon 18 (1988), Tu
ristårbogen 1988, Tåsinge Årbog 1988, Unifol Årsberetning 1987 (1988), Vejle Amts
Årbog 1988, Vendsyssel Nu & Da 1987, Vendsyssel Årbog 1988, Vestfynsk Hjem
stavn 1988, Vore Kirkegårde 1988, Østjysk Hjemstavn 53 (1988), Aalborgbogen 1988,
Årbog. Historisk Samfund for Sorø Amt 1988, Årbog for Svendborg & Omegns Mu
seum 1987, Årsskrift. Udg. af Historisk Forening for Værløse Kommune 40 (1988).
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Ill

Anmeldelser

Erindringsserien »Folk fortæller« 1-21
Udgivet af Foreningen Danmarks Folke
minder. Medlemspris kr. 28-50,-, andre
kr. 40-90,-.

Sagen er jo, skriver Per Højholt i »Bo
gens Verden«, 4, 1985, at det sgu ikke er
til at få en skæbne i dag, når man også
skal passe sit arbejde!
Har han ret? Er livet blevet for hurtigt
til skæbner? Spreder vi os så meget, at
vi ikke kan samle vores liv i erindringens
linse? Standser vi oplevelsen af tid ved
hjælp af fotos og fortællinger om det
usædvanlige i stedet for at fokusere på
de gentagelser, rutiner og vaner, som ti
den er gjort af?
Erindringsserien »Folk fortæller« giver
ikke noget klart svar på disse spørgsmål
- og det er seriens styrke. Den er ikke til
at sætte på fællesnævner. Den giver
læseren adgang til meget forskellige liv
og meget forskellige fortællinger. Det er
ikke kun historie set »nedefra«, som der
står i en af udgivernes indledninger. Det
er historien set i frøperspektiv, i fugle
perspektiv, i lange linjer og i små glimt.
Det er bitre, muntre, dvælende, sprin
gende, selvforglemmende og selvfølgelig
også selvoptagede fortællinger.
Nogle af fortællerne definerer direkte
sig selv som typer, som repræsentanter
for en gruppe. Gerhardt Klindt skriver
som »Baggårdsbarn i tyvernes Køben
havn«, mens Viggo Klausen skriver
»Sådan var det på landet i tyverne«.
Begge opfatter sig som del af et vi, og
begge beskriver underklasseliv, men det
er næsten ikke til at forstå, at de beskri
ver det samme Danmark, tyvernes Dan
mark:
Viggo Klausens landliv er udmarvende
hårdt, uden virkeligt fællesskab, uden
det overskud, som gør livet værd at leve.
Hans erindringer slutter med at illustrere
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påstanden om, at begravelse og ilde
brand er landlivets eneste fornøjelser: En
dag manden og konen skulle til begravel
se, sagde konen ved middagsbordet:
»Nu skal vi da køre i god tid, så vi kan få
en ordentlig plads, ellers er der ingen
fornøjelse ved det.«
Gerhardt Klindts byliv blandt arbej
dere, håndværkere, ludere og originaler
er derimod fra første færd præget af
overskud og spillende liv. Allerede be
skrivelsen af hans fødsel, af jordemoderens arbejde med at »hive ham i land«, gi
ver tonen: »Det var en hel international
forestilling, der her udspilledes. Jordemoderen var nemlig Polak og jeg af tysk
afstamning - født med engelsk syge gul som en Kineser, og hjælpeplejersken,
som fremover skulle tilse mig var Sven
sker og mor pæredansk.«
Det er spændende at læse »folkemin
der« fra det 20. århundredes København.
Man fornemmer en anden tone, en an
den mentalitet, men registrerer samtidig,
at den moderne massekultur lige så vel
er en folkekultur som ringridning og an
dre landlige skikke. Hos Gerhardt Klindt
og især hos Sigurd Jonassen i »Vejen
gaar min Tro over Vesterbro« er der fine
skildringer af denne folkelige massekul
tur, af oplevelser og »omgangsformer« i
biografen.
Både »folkekultur« og »massekultur« er
imidlertid abstraktioner, der let kan
spærre blikket for de individuelle forskel
le. I flere af erindringerne er det det loka
le, undertiden det meget lokale, som står
i centrum. Agnes Schülein skildrer »Fa
sangården - husket af en fasankylling«;
Dagmar Rasmussen skriver »Barndoms
minder fra Vejleådalen« - hvor det dog
noteres, at jernbanen nu (1910’erne) var
en livsnerve i dalen ligesom åen; og Erik
Kroman fortæller i sin næsten eksotiske
beretning om »Dagligt liv i Marstal og på

på Ærø omkring år 1900«, at man dér le
vede uhyre isoleret - selv besøgte han
først øens vestlige del, da han var blevet
voksen!
En indre isolation beskrives i Børge
Nielsens »Det skete i de dage«, den nok
mest gribende af erindringsbøgerne.
Den handler om en opvæskt i det værste
københavnske slum, et kolonihavehus,
en barak, en lejekaserne, og et liv som
klunser, som ansat på et omrejsende Ti
voli, senere som havnearbejder. Børge
Nielsens erindringer har noget af den
samme kontante tone som i andre
»københavner-erindringer«, men her er
udgangspunktet, at et langt livs lidelser
og ydmygelser havde hobet sig sådan op
hos fortællleren, at han en dag i 1973
pludselig blev overmandet af en ubetvin
gelig gråd, der hverken kunne standses
med en brandert eller en glødende revo
lutionær sang. I erindringerne er gråden
kommet under kontrol ved sprogets og
skriftens hjælp.
Sammenligner man den ene erin
dringsbog fra før århundredeskiftet - Ja
cob Peter Petersens »Beskrivelse over
min Reise til Amerika 1862-66« - med de
øvrige erindringsbøger, så er det i øvrigt
slående, som evnen til at mestre det
skriftlige sprog er vokset. Der er noget
spontant, men også ufrivilligt pudsigt
over den meget mundtlige beretning om
slagsmål, indianere, New York og søsy
ge, der giver »en slem Dunst og relihed i
det hele«.
I Ingolf Vrejlevs bidske »På valsen« om 1930’rnes Danmark set fra en
børstes synsvinkel - er mundtligheden
snarere en særlig litterær kvalitet, en be
vidst markering i forhold til de fine og for
nemme. Om den hysteriske førstelærer
står der lakonisk: »Jeg fik klø den første
dag jeg var i skole, og fik det rundt reg
net også de andre dage.«
Det er ikke til at få en skæbne, når
man også skal passe sit arbejde, hævde
de Per Højholt. Ingolf Vrejlev valgte da
også at gå på valsen, at forlade den ene
tjeneste efter den anden, for ikke at bøje
sig for arbejdet, endsige arbejdsgiverne.
Hans tørre beretning om de underdanige
karle på »Stegeflæskegården« kan slutte
denne alt for korte karakteristik af den

nyere Danmarkshistore set fra en snes
forskellige synsvinkler:
Efter 4 til 5 år kom jeg en dag cyklende
forbi »Stegeflæskegården«. En af karlene
kørte en radrenser, og jeg stoppede ham
og spurgte, om de stadig fik stegeflæsk!
Karlen svarede, at det fik de næsten hver
dag. - »Bor I stadig i de samme kamre,
hvor det sneer ind, når det er snevejr?« »Der har jo været karlekammer i mange
år, det bliver nok aldrig anderledes,« sva
rede karlen. - »Er der intet nyt sket på
gården?« - »Jo,« svarede karlen. »Man
den, altså bonden, har lige købt en ny
bil!«
Der var nogle, der talte om gradvis indvoksen i socialisme.
Martin Zerlang

Portrætter af dansk fiskeri.
Dansk Fiskeriforening 1887-1987
Redaktion Henning Hecht og Torben A.
Vestergaard.
Dansk
Fiskeriforening
1987. 166 s., ill. Kr. 100,-. ISBN 87982490-1-0.
Portrætter af dansk fiskeri er en artikel
samling bestående af 14 fiskerinterviews
fra Nissum Fjord, Limfjorden, den jyske
østkyst, Storebælt og områderne øst
herfor. Næsten alle interviews er foreta
get af Torben A. Westergaard og Poul H.
Moustgaard.
Perioden for de 14 interviews er nye
ste tid samt mands minde. Fra perioden
1887-1934, da de vestjyske havfiskere
var med i hovedorganisationen, er der
således intet. I nogle af interviewene
gengives arbejdets gang ved en årscy
klus fordelt på op til tre perioder, andre
afsnit er helt uden angivelse af årscyklus.
Når der ses bort fra de historiske indled
ningsafsnit, er det medlemmernes egne
ord om fiskeriudviklingen og de dermed
forbundne oplevelser, der gengives.
Bogen indledes med en organisations
historisk redegørelse (17 sider), der fort
sætter i en skildring af dansk fiskeri i 100
år med en velillustreret gennemgang af
fangstmetoder og redskaber og en rede
gørelse for udviklingen frem til 1987 (i alt
14 sider). Hovedorganisationen blev dan
net i 1888 ved en sammenslutning af
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Foreningen til Fiskeriernes Fremme i
Danmark og Bilande og Dansk Fiskerisel
skab.
Den historisk-teknologiske redegørel
se for redskaberne er kortfattet, men
ganske dækkende. Når det dog oplyses
om snurrevoddet, at det blev udviklet
omkring 1860 af en lokal vodtype, tør da
teringen dog bero på en trykfejl. Snurre
voddet blev udviklet i 1848 og omtales
ved navn i 1853 (se A. Hjorth Rasmus
sen: Vejen til Nordsøen, Hirtshals 1984,
s. 73).
Uagtet, at fiskerinterviewene stammer
fra Dansk Fiskeriforenings område, er
Nordsøfiskeriet dog ikke uomtalt. Det
skildres således som en del af Frederiks
havner-fiskernes geografiske arbejdsom
råde, ligesom Skagens-interviewet om
handler snurrevodsfiskeriet på England
samt forholdene for de mange danske
fiskere i England under 2. verdenskrig.
Bogen udfylder et tomrum og en man
gel i dansk fiskerihistorie. Den er velskre
vet og godt dækkende for hovedområ
dets farvandsafsnit og fiskeriformer.
Netop på grund af sin opdeling i temati
ske afsnit og interviews kunne bogen
med fordel have været forsynet med et
sagregister. Bogen bringer billeder af de
enkelte meddelere, og næsten alle afsnit
er herudover forsynet med billeder, der
ikke tidligere har været offentliggjort.
Hjemstedet for fiskerinterviewene er an
givet på et kort. På tre oversigtskort er
Dansk Fiskeriforenings medlemstal, for
delt på enkeltlokaliteter, gengivet for
1916, 1946 og 1986.
Alan Hjorth Rasmussen

Bente Rösenbeck: Kvindekøn
Den moderne kvindeligheds historie
1880-1980. Gyldendal 1987. 354 s., ill.
Kr. 248,-. ISBN 87-00-19384-4.
Siden 70’erne er der skrevet og debatte
ret meget om kvinder og kvindeproble
mer ikke mindst af de kvinder, der selv
var aktive i den nye kvindebevægelse.
Bente Rösenbeck, forfatteren til »Kvin
dekøn«, har da også sin baggrund i
Rødstrømpebevægelsen, som hun til
sluttede sig i bevægelsens første dage,
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da hun var historiestuderende. Siden har
hun som historiker forsket i kvindepro
blematikken i forskellige sammenhænge
bl.a. ved Institut for Samfundsudvikling,
Ålborg universitet og ved Center for
Kvindeforskning, København. Det er fra
denne forskning, det store materiale
stammer, som bogen bygger på. Forfat
teren har ønsket at vise, hvordan kvinder
er blevet socialiseret ind i en bestemt
kvindeopfattelse, gennem en analyse af
hvorledes kvindeligheden, moderlighe
den og husmoderligheden er blevet kon
strueret og udformet i en historisk pro
ces. Inden for historieforskningen har
der næsten frem til nutiden været foku
seret på enten den politiske historie eller
mændenes historie. I den almindelige hi
storie har kvinderne været usynlige og
kun ved at gøre dagliglivet og privatlivet
historisk kan kvinderne blive synliggjort.
Bogen handler derfor om kvinder, mødre
og husmødre set ud fra mange traditio
nelle og især utraditionelle synsvinkler.
Herudover har forfatteren benyttet sig
selv og sine formødre tilbage til olde
mødrene som konkrete eksempler på pe
riodens kvinder og derved fået de »usyn
lige« til at fremtræde på en meget
nærværende måde.
Bogen er disponeret i fire dele, der
hver behandler væsentlige sider af opfat
telsen af kvindeligheden. Første del er en
oversigt, der præsenterer formødrene og
kvindespørgsmålet bl.a. som det har
været formuleret af den gamle og den
nye kvindebevægelse. Rødstrømperne
satte kønsrollerne til debat ved at hæv
de, at de ikke er naturskabte, men kul
turskabte. I de følgende dele om kvinde
ligheden, moderskabet og husmoderen
er det denne tese, der søges doku
menteret. Gennem bogen viser forfatte
ren, at de egenskaber, der normalt har
været tolket som kvinders natur og der
med været uforanderlige, har ændret
sig gennem tiden. Ikke mindst demogra
fiske undersøgelser viser forandringerne,
f.eks., at kvinderne med den faldende
spædbørnsdødelighed i forrige århun
drede selv søgte at styre børnetallet, og
det længe før familieplanlægning blev
moderne. Med demografien søger forfat
teren også at vise, at de store årgange

undfanget bag mørkelægningsgardiner
ne ikke skyldtes disse, men at der blev
født flere børn, fordi flere kvinder blev
gift. Eksempler som disse anvendes dels
til at belyse ændringerne, dels til at vise
at andre kvinder har kunnet sætte
grænser og selv være med til at påvirke
udviklingen. På mange andre områder
har kvinderne dog været underlagt den
sociale og videnskabelige opfattelse af
kvindeligheden, som først efterkrigsdøtrene har været i stand til at ændre.
Det er først og fremmest lægeviden
skaben, der har været den store skurk i
kvindernes historie. Lægerne nøjedes
ikke kun med at helbrede, de tolkede og
forkyndte også, som tidligere gejstlighe
den. De sygeliggjorde kvinden og var
herved med til at bestemme den moder
ne kvindelighed. I 1800-tallet var kvinde
lighed identisk med reproduktivitet, se
nere med moderskab og husmoderlighed
i forbindelse med at arbejdsdelingen i
det agrare samfund ophørte og kvinder
ne fik hjemmet som domæne, og samti
dig med at sundhed og renlighed blev
prioriteret højt fra lægevidenskabens
side. Intuition og moderinstinkt var frem
til 1950’erne medfødte kvindelige køns
træk, der også indebar at kvinder betrag
tedes som dummere og mere følsomme
end mænd og ikke egnede sig til skaben
de og intellektuelt arbejde. Selv kvindeli
ge akademikere var af den opfattelse så
sent som i 20’rne. Har man således ikke
tidligere været overbevist om, at kvinder
har været undertrykt, så bliver man det
her. Det er en spændende og klar tolk
ning af især det store lægevidenskabeli
ge materiale med dets biologiske syn på
kvinden.
Derimod er husmoderdelen ikke helt
så overbevisende. Den bygger på kultur
historisk stof, som anskues ud fra en
kvindepolitisk synsvinkel. Jeg er dog helt
uenig med forfatteren i, at kvinder også
her er usynlige. Specielt fordi mange kul
turhistoriske undersøgelser og beskrivel
ser netop beskæftiger sig med familien
og dagliglivet. Det fremhæves, at selv
om kvinder var mere ligeværdige under
den agrare arbejdsdeling, så stod de alli
gevel nederst i hierarkiet. Det belyses
bl.a. med eksemplet på, at kvinder stod

op og spiste, for at kunne servere for
mændene. Men at det i denne periode
ikke var så almindeligt mere, samt at det
i visse egne af landet aldrig har været al
mindeligt, omtales ikke. Fænomenet iso
leres fra sin kulturhistoriske sammen
hæng. Et andet eksempel på undertryk
kelse er, at kvinder hjalp til i marken bl.a.
i høsttiden. Men netop høsttiden, med
dens arbejde og fest i det fri, var noget
begge køn så hen til med forventning,
fordi det gav mulighed for at være sam
men, og det er antagelig ikke blevet opfatttet som mindre ligeværdigt af kvin
derne. Dette dog kun for at sige, at man
nok skal passe på ikke at se alt med den
moderne kvindebevidstheds briller, men
ikke for at underkende denne meget
spændende fremstilling af kvindelighe
dens historie.
Nok handler bogen om kvindelighe
den, men den er samtidig en gennem
gang af mange andre »historier«, lægevi
denskabens, sygeplejerskernes, jordemødrenes, børnenes, boligens, køkke
nets, måltidernes m.fl. Alt i disse histo
rier er ikke lige kvinderelevant og under
tiden glemmer man både kvinderne og
formødrene. De mange oplysninger og
detaljer er interessante, men de svækker
undertiden den egentlige historie. Der er
fine små analyser som f.eks., at ændrin
gen af dukketyperne svarer til ændringen
af kvindeopfattelsen. Undgås kan det
dog ikke, at der sniger sig nogle fejl ind,
som at julemanden allerede i begyndel
sen af forrige århundrede kom med ga
ver til artige børn, og at faderen derved
fik adgang til børneværelset. Misvisende
er det også, at kalde det kønsopdragen
de legetøj som soldater, stalde og dukke
huse for pædagogisk legetøj. Det er nor
malt betegnelsen på vor tids mere kreati
ve legetøj. Fremhæves skal den udmær
kede kommenterede litteraturoversigt,
hvor der også nævnes forskellige syn på
stoffet. Bogen har også mange fine illu
strationer med gode tekster, blot synd at
de mange amatøroptagelser med Claudi
ne Andersen og Christine Bille først
afsløres i bogens sidste del.
Tesen om at kvindelighed er kultur
skabt og ikke naturskabt er gennem de
mange eksempler og synsvinkler blevet
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godt underbygget. Kvinderne er virkelig
blevet synlige og læseren har fået en
bedre forståelse for, hvorfor vore for
mødre ikke sagde fra over for de sam
fundsskabte normer om kvindelighed,
moderskabsfølelse og husmoderlighed.
Især har det været spændende at følge
udviklingen gennem forfatteren selv og
hendes formødre. Det har gjort historien
meget levende og vedkommende. Læse
ren kan næsten ikke undgå at sætte sig
selv og sine egne formødre i stedet. Det
er en meget fin måde at demokratisere
historien på.
Birgit Vorre

Bøndergårde i Danmark 1789-90
Byggeskik på Landboreformernes tid v.
Grith Lerche. Landbohistorisk Selskab
1987. Kr. 348,-. ISBN 87-7526-0719.
Titlen på denne bog kan - indtil man får
kigget nærmere på indholdet - nok virke
forbløffende og umiddelbart fejlinforme
rende. Da jeg så hovedtitlen, fik jeg i
hvert fald i tankerne de mange kommen
tarer, som Finn Stendal Pedersens dis
putats »Fynsk landbrug 1682«, fik med
på vejen ved udgivelsen for nogle år si
den. F.eks. »det er dog fantastisk, at
man kan skrive en hel bog om blot ét års
fynsk landbrug« - eller »vil det nu sige, at
der næste år kommer en disputats om
fynsk landbrug 1683 og så fremdeles?«
Men som der var god mening i Stendal
Pedersens titel med henvisning til markbogs-materialet til 1688-matriklen, så vil
den nysgerrige, der åbner Grith Lerches
bog, også kunne forstå henvisningen til
årene 1789-90. Der er nemlig her tale om
udgivelse af et spændende kildemateria
le skabt i nævnte år om bondegårdenes
bygninger. Vi er i landboreformernes tid,
hvor de store omlægninger går for sig
rundt i landet, og hvor centraladministra
tionen søger at styre og understøtte ud
viklingen. Opløsningen af dyrkningsfæl
lesskabet førte mange steder til udflyt
ning af bøndergårde, og til det formål
kunne der søges tilskud fra staten. 1781forordningen om jordfællesskabets op
hævelse indeholdt bestemmelser om
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tilskuddets størrelse, men det har tilsy
neladende været et problem for central
administrationen, at man faktisk ikke vid
ste nok om byggemåden og byggepriser
ne rundt i landet. Dette måtte være en
forudsætning for at vurdere bygnings
hjælpens korrekte udbetaling. For at
opnå denne viden udstedtes d. 20. juni
1789 et cirkulære til amtmændene med
det formål, at få oplysninger om den lo
kale byggemåde, dens brug af tømmer,
væg- og tækkemateriale, og specielt om
ildstedsforholdene, f.eks. skorsten og
maltkølle. Man ønskede fra centraladmi
nistrationen (Rentekammeret), at amt
mændene beskrev disse forhold og lod
udarbejde en grundplans- og profilteg
ning af en almindelig bondegård samt en
beregning over dens byggepris.
Indberetningerne fra amtmændene
omfatter et relativt stort materiale både
af breve, udfyldte skemaer samt tegnin
ger. I alt 240 foliesider samt 16 tilhøren
de tegninger. Ikke alle amter fik tillagt op
gaven, f.eks. ikke Bornholm, hvor der
som bekendt ikke var landsbyer, hvorfra
gårde skulle udflyttes. Ej heller de søn
derjyske amter, idet de ikke var under
lagt Rentekammeret, men Det tyske
Kancelli. Materialet er ikke komplet.
Grith Lerche har gennemgået alle indbe
retninger, og hvor der var mangler, søgt
ofte med held i andre arkivgrupper. Et
stort stykke detektivarbejde ligger bag
denne udgivelse.
Materialet findes på Rigsarkivet og har
af enkelte bygningshistorikere været an
vendt tidligere, bl.a. af Grith Lerche selv i
»Dagligliv i Danmark« hvor den nuværen
de anmelder første gang for en årrække
siden blev gjort opmærksom på kilden
(og måtte have den skaffet til et nærlig
gende landsarkiv!). Det er helt afgjort et
spændende kildemateriale, der indtil nu
næsten har ligget upåagtet. Medens de
ændrede marksystemer, retsforhold,
ejendomsforhold m.m. har været gjort til
genstand for mange studier, så har en
anden vigtig del af bondens produktions
apparat - bygningerne - ikke påkaldt sig
synderlig interesse i forbindelse med
kortlægning af landboreformernes tid.
Det er i lyset heraf fortjenstfuldt, at
Grith Lerche har påtaget sig det møj-

sommelige arbejde at udgive dette mate
riale, og at hun sammen med Landbohi
storisk Selskab har magtet at få produ
ceret en så gennemarbejdet og flot
udstyret bog. En fin optakt til 1788-jubilæet.
Bogen starter med en fyldig indled
ning, der fortæller om baggrunden for
indberetningerne, gengiver cirkulæret fra
20. juni 1789, amtsordningen og amtmændene samt udgivelsesprincipperne.
Herefter følger en stort set ordret gengi
velse af alle indberetningerne samt gen
givelse af såvel indsendte skemaer som
tegninger. Sidstnævnte er trykt i farver,
hvilket udgiverne skal takkes for. For at
give læserne et nærmere indtryk af, hvad
kildematerialet handler om, har Grith
Lerche været i Nationalmuseets bon
degårdsarkiv og der fundet en stribe me
get flotte fotos af bygninger og bygnings
detaljer, der i bogen er placeret i egnsvis
sammenhæng med teksten. Er selve ind
beretningerne en kildeudgivelse, ja så er
de mange fine fotos fra tidligere bonde
gårdsundersøgelser det unægtelig også.
Og dertil kommer, at billederne de fleste
steder meget fint illustrerer nævnte
fænomener, f.eks. raftetage.
Kildegengivelsen følges af en fyldig
ordforklaring, der er forsynet med meget
illustrative tegninger, ikke mindst af
maltkølle-typer rundt i landet. Herefter
følger indgående noter, der viser, at
Grith Lerche er gået systematisk til
værks. Alle personer nævnt i indberet
ninger, det være sig godsejere, landmå
lere eller andre, er sted- og tidsfæstet.
Dette grundige værk er selvfølgelig til
slut forsynet med forkortelsesliste, illu
strationsliste, litteraturliste, navneregi
ster, stedregister og sagregister - helt
igennem en grundig bog.
Når jeg i min indledning nævnte, at tit
len kan være fejlinformerende, var i mine
tanker undertitlen »Byggeskik på Land
boreformernes tid«. Grith Lerche nævner
et sted i sin bog, at indberetningerne kan
være til nytte for historikere, etnologer,
arkitekter og andre interesserede, der
bl.a. restaurerer huse. Her er jeg bange
for, at sidstnævnte gruppe - der blot ser
bogens titel, specielt undertitlen - vil føle
sig snydt. Jeg har allerede været i kon

takt med mennesker, som nu troede at
have bogen om den gamle 4-længede
bindingsværksgård i hånden. Der er her
helt klart tale om en kildeudgivelse, ikke
en bog om byggeskikken på landborefor
mernes tid. Med andre ord, denne fine
kildeudgivelse bør ikke i mange år stå
alene. Vi mangler faktisk hårdt en grun
dig bog om 1700-tallets bondegård skre
vet på baggrund af såvel kildestudier
(bl.a. i mange godsarkiver, synsforretnin
ger m.m.) som brug af Nationalmuseets
bondegårdsundersøgelser. Det forekom
mer mig, at meget af det, der skrives
herom i disse år, alene bygger - lag på
lag - på Zangenbergs og andre tidlige
bygningshistorikeres udsagn.
Ved slutningen af Grith Lerches bog
savnede jeg besvarelse af et spørgsmål,
nemlig hvordan og i hvilket omfang
blev alle disse indberetninger brugt af
Rentekammeret. Ved vi noget om det?
Grith Lerche nævner selv, at hun har op
givet at publicere resultater af en under
søgelse af byggepriserne på grund af
uensartethed. Hvordan kunne Rente
kammeret så bruge materialet. Jeg hå
ber, at Grith Lerche har mulighed for an
det sted at følge kildeudgivelsen op. Det
fortjener den.
Torben Grøngaard Jeppesen

Erland Porsmose:
De fynske landsbyers historie i dyrkningsfællesskabets tid
Odense University Studies in History and
Social Sciences. Vol. 109. Odense Uni
versitetsforlag 1987. 308 s., ill. Kr.
231,80. ISBN 87-7492-650-0.
Afhandlingen, der er forfatterens dispu
tats, sætter øvre grænse ved udskiftnin
gen og den nedre ved udformningen af
landsbybebyggelsen på overgangen mel
lem vikingetid og tidlig middelalder. Den
er resultatet af et bebyggelseshistorisk
projekt: Landsbyens Opståen og Udvik
ling, som Porsmose startede sammen
med museumsinspektør Torben Grøn
gaard Jeppesen. I afhandlingens littera
turfortegnelse figurerer begge projekt
deltagere med en omfattende række
værker som afkast af projektarbejdet.
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Meget af det, der fremlægges i disputat
sen, har således været endevendt forud.
Afhandlingens disposition falder i 8 ho
vedafsnit: Kulturlandskabet, Landsbyanlæggelserne,
Torp-tiden
1000-1300,
Ødegårdskrisen 1300-1500, Gods og
landsby 1500-1800, Gårdbrugervilkår selvejer og fæster og Landsbyfællesska
bet og godssystemets afvikling. Det er
både tidsmæssigt og emnemæssigt en
ordentlig mundfuld, som hviler både på
arkæologiske undersøgelser og et omfat
tende arkivmateriale (der i fortegnelsen
fylder 8 tryksider). Materialet afprøvedes
første gang i forfatterens afhandling
»Den regulerede landsby. Studier over
bebyggelsesudviklingen på Fyn i tiden fra
ca. 1700 til ca. 1000 e.Kr. fødsel« (1981).
I disputatsen henvises til den udførligere
bibliografi i Den regulerede landsby. Her
kan vel så Gudmund Hatts agerpublika
tioner være at finde, for man søger dem
forgæves på side 54, hvor Porsmose
drøfter digevoldingsagrene.
Det vil være halsløs gerning i en an
meldelse til Folk & Kultur at gå ind på alle
sider af den omfattende afhandling. I ste
det skal sigtes på det, som jeg finder er
et af bogens hovedemner, selve bebyg
gelsesmønstret. Det tages der fat på i
afsnittet om torptiden, hvor den traditio
nelle tolkning af torpbebyggelsen som en
nødvendig løsning på en kraftig befolk
ningsvækst refereres. Torptiden er, siger
Porsmose, »således fremfor alt landsbyanlæggelsernes fase. Overalt hvor
terræn og jordbundsforhold ikke gjorde
det umuligt, skød landsbyerne op. Af
samme grund er der hverken på slette
land eller i skovbygd anlagt landsbyer ef
ter ca. 1300. Kun kystskovbæltet og de
skovklædte småøer rummede endnu mu
ligheder ...«
Forfatteren ser torpbebyggelsen som
væsentlig i omskabelsen af kulturland
skabet »i forbindelse med en intensive
ring af driftsmåderne« (med muldfjælsploven). Den mulighed, siger han, »fore
ligger derfor, at torperne snarere var
bedre tilpassede de nye krav end de
gamle adelbyer, hvis ejerlav var konsti
tuerede allerede i oldtiden«.
I det følgende opereres med modsæt
ningen mellem - som det siges - de
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stagnationsramte slettelandskaber og de
ekspansive skovbygd- og kystlandska
ber. Kun her var der udviklingsmulighe
der. Inde i landet finder ekspansionen
udtryk i anlæggelsen af skovenestegårde
som karakteristisk for 1400-årene, men
ellers er det markante træk i senmiddel
alderen ekspansionen i kystzonen, der
fører til anlæggelsen af en række kyst
landsbyer med »en åbenbar tendens til
at placere sig i det inderste hjørne af
ejerlavet en 3 km fra kysten og i læ af
kystskovene« - og således skjult for
fjendtlige anfald fra søen. For det må
være forklaringen på, »at det organise
rede sørøveri, som først og fremmest
venderne stod bag på denne tid, simpelt
hen har bevirket, at man måtte undlade
at bebygge de små øer, hvor bebyggel
sen aldrig kunne blive omfattende nok til,
at et eget forsvar kunne organiseres«.
Først i 1500-årene blev de bebygget, »re
lativt uhæmmet af kronens og godsernes
afgiftspolitik«.
I det nævnte århundrede sker også en
udvidelse af bebyggelsen i kystzonen,
hvor »en række fiskerlejer gror frem, be
stående af løst opbyggede småbrugsko
lonier med 1/2-2 td. hartkorn pr. brug«.
Bebyggelsen sker især langs Storebæltskysten på grund af sildefiskeriet.
Nu tales der ikke blot om landsbyanlæggelser, men også om nedlæggelser.
I sin disputats nåede Gunnar Olsen frem
til 17 nedlagte fynske landsbyer (på 3
gårde og derover), Porsmose derimod
nåede til 41 (på 5-6 gårde), i begge til
fælde var hovedgårdsekspansionen ho
vedårsagen.
Til afslutning tages stilling til afviklin
gen af landsbyfællesskabet og godssy
stemet. Afviklingen kom til at betyde en
omstrukturering af bebyggelsen. Lands
byfællesskabet byggede på en blan
dingsøkonomi, hvor »landskabets vær
dier skulle udnyttes så varieret og hen
sigtsmæssigt som muligt uden spild af
selv vanskeligt tilgængelige ressourcer«.
Det benævner forfatteren et økologisk
syn. Heroverfor sættes nu med landbo
reformerne gennembruddet for en øko
nomisk opfattelse af kulturlandskabet for
»at gøre det muligt at udnytte de gunsti
ge markedsøkonomiske konjunkturer«.

Porsmose konkluderer: »Udskiftningen
betød de private territorier og de rette li
niers gennembrud i landskabet. Symbo
ler på menneskets beherskelse og un
derordning af naturen og hermed et
økonomisk natursyn.«
Holger Rasmussen

Bjarne Stoklund:
Arbejde og kønsroller på Læsø
o. 1200-1900
Læsø Museum 1988. 63 s., rigt ill.
Kr. 126,-. ISBN 87-886830-87.
Den lille, nydelige bog om kulturen på
Læsø udsendes for at markere museets
50 års beståen. Som forfatteren gør
opmærksom på i indledningen, var tek
sten oprindelig skrevet med henblik på
fagfolk, og har da også været trykt på en
gelsk i tidsskriftet Ethnologia Europaea i
1985. Såfremt forfatteren dermed ud
trykker bekymring for, at fremstilingen
skal være blevet for vanskeligt tilgænge
lig, kan han være rolig. Sproget er, som i
alt hvad han skriver, klart og udtryks
fuldt. Og her hjælpes forståelsen yderli
gere på vej ved et ødselt billedudvalg (i
alt 68, hvoraf 22 skyldes ham selv).
Det er ikke første gang, Stoklund be
skæftiger sig med øens kulturhistorie. I
litteraturoversigten opregnes 9 afhand
linger herom med skiftende indfaldsvink
ler, der i den foreliggende bog er samlet
til en syntese om øens erhvervsgrundlag,
og befolkningens deltagelse i arbejdet.
Takket være et kildemateriale, der tilla
der slutninger om forholdene på Læsø
tilbage til middelalderens udgang, og en
række gode beskrivelser af samfundet
mellem 1750 og 1880, har Stoklund kun
net opstille en række perioder fra o.
1200 til 1960. I alt drejer det sig om fire
perioder med mellemliggende omstil
lingsfaser. Ældst er saltudvindingsperio
den fra ca. 1200-1520, den næste er
tømmerhandelsperioden o. 1570-1700,
så følger forhyringsperioden o. 17501880 og sluttelig fisker- og husmandspe
rioden o. 1920-1960. Hvad der derefter
fulgte er skitseret ganske kort på s. 31:
et urentabelt landbrug, et fiskeri, der nød

godt af en rig forekomst af hummere, og
en betydelig turistinvasion.
Benævnelsen på perioderne angiver
hovedbeskæftigelsen. Hvad den betød
for øens befolkning, handler anden del af
bogen om. Det interessanteste i denne
sammenhæng er arbejdsdelingen mel
lem kønnene, der - som det skrives »afveg ikke så lidt fra det almindelige
danske landsamfund, og som derfor er
blevet bemærket og beskrevet af mange
rejsende og embedsmænd«. Det bliver
da for tiden efter 1750, at dette forhold
kan belyses gennem sådanne beskrivel
ser sammenholdt med nutidsoptegnel
ser om livet på Læsø o. 1900.
Groft sagt - og sådan så øens befolk
ning nok på det generelt - var alt det
med jorden kvindernes sag, mens mændenes arbejde lå på havet. Stoklund vi
ser, at slet så enkelt var det ikke, men
understreger samtidig, at der var arbej
der, som en almindelig mand med sø
mandsfortid (og en sådan havde jo de
fleste) godt kunne påtage sig, mens der
var andre, som han for enhver pris søgte
at undgå, og som derfor i stor udstræk
ning blev udført af indvandrende karle og
husmænd fra Jylland, de såkaldte klem
ter.
Det, som man nok især vil fæstne sig
ved, er kvindens rolle i landbruget, fordi
arbejdsprocesser og redskaber får en
særlig tilpasning, som afviger fra det
øvrige lands, og fordi kvinderne selv til
passer sig rollen. Som en prøve herpå
skal citeres et udsagn herom, som er gi
vet af distriktslæge C. Rasmussen i
1858, hvor han om Læsø-kvinderne si
ger, at deres opgaver i hjemmet med
rengøring og madlavning er begrænset
til et minimum, og at børnene i stor
udstrækning er overladt til sig selv. Det
kommer af, at kvinderne er »blevet tvun
get af forholdene til at overtage alle be
skæftigelser i hus, mark og hede, styrer
og regerer såvel ude som inde, er blevet
selvrådige og har på grund af deres ofte
svære legemsanstrengelser og upassen
de beskæftigelser, ikke lidet tabt det
sunde kvindelige i væsen og tænke
måde«.
Ved sin bemærkning om de »upassen
de beskæftigelser« røber distriktslægen,
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at på trods af, at forholdene har frem
tvunget denne rolle, kan han egentlig
ikke acceptere den. Men nu var øsam
fundet på den tid altså organiseret så
ledes, og det gør Stoklund detaljeret
rede for med skyldig hensyntagen til, at
øens historie må anskues i sammen
hæng med den omgivende verden. Men
de særlige eksistensvilkår og måden at
organisere tilværelsen på har frembragt
en særlig, ejendommelig Læsø-kultur.
Og det er den, der gør det så spænden
de at følge forfatterens fremstilling.
Holger Rasmussen

Karen Jørgensdatter-sagen:
Et dølgsmålsdrama 1764
Fra retsprotokollen i sagen imod tjene
stepige Karen Jørgensdatter. Dømt for
fødsel i dølgsmål. Museet Færgegården
1989. 119 s., ill. Kr. 98,-. ISBN 87-8934500-2.

Igennem de senere år har der, ikke
mindst i forbindelse med 200-året for
stavnsbåndets løsning, været grøde i
studiet af 1700-årenes lokalsamfund.
Navnlig er der sket meget på det lokalhi
storiske område, hvor man med særligt
held har kunnet rykke nærmere ind på li
vet af de enkelte mennesker og deres
forhold. Det er da også baggrunden for
denne udgivelse, at Museet Færgegår
den i Jægerspris har ønsket at supplere
den meget sparsomme litteratur omkring
de store landboreformer. Museet iværk
satte derfor udskrift og undersøgelser af
tingbogsmaterialet fra Jægerspris Birke
ting i sidste halvdel af 1700-årene.
Blandt de mange større og mindre sager
i dette materiale, indtog sagen mod den
31-årige tjenestepige Karen Jørgensdat
ter alene i kraft af sit omfang en særstil
ling, idet den bl.a. medførte afhøringer af
størstedelen af beboerne i landsbyen
Neder Dråby, hvor pigen tjente. Yder
mere gik retten i sine forhør meget
grundigt til værks, så man i dette mate
riale virkelig kommer tæt på dagliglivets
forhold og på landsbyfolkenes meninger
og holdninger. Det er denne sag, vi følger
i bogen, der er en ordret gengivelse af
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retsprotokollens indhold, som skriveren
nedfældede det for nu 225 år siden.
Den sørgelige historie tager sin begyn
delse i 1764, hvor Karen Jørgensdatter
stod anklaget for at have født i dølgsmål,
en meget alvorlig sag, der kunne medfø
re dødsstraf. Karen var tjenestepige på
en gård i Neder Dråby, og hendes hus
bond Ole Joensen var den, der havde be
svangret hende. Både Ole Joensen og
hans kone Marie Mortensdatter var i
øvrigt aktivt implicerede i sagens forløb.
De havde sammen med Karen planlagt,
at hun i hemmelighed skulle føde på Jordemoderhuset i København, men da Ole
og Marie kører Karen af sted, sker det
hverken værre eller bedre, end at Karen
føder i vognen undervejs. Det angiveligt
dødfødte barn, som kom til verden i bun
den af Oles vogn, blev af Marie i al hast
begravet i en mose mellem Ballerup og
Herlev - og hermed kører sagen.
De vekslende vidneudsagn giver et
spændende og kalejdoskopisk billede af
forløbet, og der er umiddelbart tale om
et drama, som bestemt ikke er for de
sarte sjæle. Efterhånden som sagen
oprulles, fremkommer meget stærke og
rystende skildringer af forhold - måske
navnlig af kvinders forhold - i datidens
bondesamfund. F.eks. er skildringen af
fødslen på den skrumplende bondevogn
og den efterfølgende begravelse af det
dødfødte (?) barn direkte hårrejsende.
Men ud over det helt elementært drama
tiske ved historien, er de righoldige
oplysninger om stort og småt uhyre
værdifulde, når det drejer sig om at få et
indtryk af, hvordan dagligdagen egentlig
formede sig for disse mennesker. Vi får
herigennem virkelig en mulighed for at
perspektivere vores opfattelse af livet i
det gamle landsbyfællesskab. Dem, der
forestiller sig fæstebønderne som en so
lidarisk gruppe, bundet sammen i fælles
skabet i front mod godset, vil blive over
raskede over den måde, man frejdigt
vidner mod de tre anklagede, som til ti
der nærmest må forsvares af retten mod
visse byfællers dårligt underbyggede og
belastende vidneudsagn. At der heller
ikke var solidaritet inden for kvindernes
rækker ses bl.a. af en tvangsundersøgel
se af Karens bryster, foranstaltet af de

andre tjenestepiger, for at fastslå, om
rygterne om hende talte sandt. Det er
knap så overraskende, at der til gengæld
var hjælp at hente inden for den nærme
ste slægt, bl.a. stod Oles broder bag
Oles flugtforsøg fra arresten, hvad der
skulle få skæbnesvangre følger for ham.
Sagens endelige udfald skal ikke afslø
res her, det skal blot nævnes, at selve
retsbehandlingen er overordentlig inter
essant, med elementer, der også efter
datidens målestok var af kontroversiel
karakter.
Bogen er forsynet med en udførlig ord
liste, en kronologisk oversigt, kort, per
son- og stedregister, praktiske oplysnin
ger samt en række illustrationer udført af
maleren Sven Okkels. Et efterskrift for
tæller, hvad der siden skete med bogens
hovedpersoner. Den originale stavemåde
er fulgt, hvad jeg synes er en meget klog
disposition. Det gør måske læsningen
noget vanskeligere, men Hans Larsen,
der på forbilledlig vis har foretaget det
møjsommelige arbejde med udskrift fra
protokollerne, har skrevet korte kom
mentarer til hver enkelt tekst, så det er
let at orientere sig. Min eneste anke er,
at de i ordlisten forklarede ord ikke er
markeret i teksten og at indholdsforteg
nelsen er placeret i slutningen, ikke be
gyndelsen, af bogen.
Det er udgivelser som denne, der
åbner datidens verden for os, og når kul
turhistorien samtidig er spændende som
en kriminalroman, kan man vist ikke for
lange mere, blot håbe, at flere af lignen
de type vil følge.
Mette Skougaard

Tyge Krogh:
Staten og de besiddelsesløse på landet
1500-1800
Odense
Universitetsforlag.
Odense,
1987. Pris kr. 183,-. ISBN 87-7492-633-0.
Det er en stor opgave, Tyge Krogh har
påtaget sig ved at ville give et bud på
statens politik over for det besiddel
sesløse lag, i Danmark, på landet igen
nem 300 år. Men det må indledningsvis
slås fast, at han gør det godt og grun
digt.

Bogen baserer sig på et historisk spe
ciale skrevet i 1983. Det synes desværre
at have bundet forfatteren mere end
godt er i struktureringen af stoffet. En
teoretisk og metodisk indledning med
indføring i faglitteraturen er vel altid på
sin plads, men for meget fordærver al
ting. Tyge Krogh har en materialistisk hi
storie-opfattelse, hvilket nok også er en
nødvendig forudsætning, hvis man vil be
handle den overordnede problemstilling:
- overgangen fra feudalisme til kapitalis
me - en i marxismen funderet problem
stilling.
Bogens første 26 sider virker næsten
som pligtstof, måske endnu mere når
de ses i forhold til den manglende, sam
lende konklusion, der skulle samle op på
flere hundrede års statspolitik over for
de besiddelsesløse. Og som bogen nu er
struktureret, gerne sat ind i en teoretisk
sammenhæng. Enten har man en grun
dig teoretisk/metodisk gennemgang,
som så benyttes igennem hele værket,
eller en kort indledning uden for mange
falbelader.
Tyge Krogh bruger lovstof som sin vig
tigste kildegruppe, og det er spænden
de. Men måske ville en mere dybtgående
gennemgang af vanskelighederne have
været mere på sin plads, også af hensyn
til læserne, end en gennemgang af det
materialistiske historiesyns fædre.
Med lovmateriale som kildegrundlag
giver det nærmest sig selv, at bogen i høj
grad omhandler administrationen af dis
se love. Inden der gives en kronologisk
gennemgang af udviklingen i lovgivnin
gen redegøres der for den befolknings
mæssige, politiske og økonomiske udvik
ling i årene 1500 til 1800. I denne lange
periode sker der først en stramning af ar
bejdskraftens frie bevægelighed; - den
skulle være, hvor feudalherrerne/godsejerne havde brug for den. Med ophæ
velsen af stavnsbåndet 1788 og foran
dringen af politivæsenet 1791 sker der
en fundamental ændring. Kapitalismen
var nu langsomt begyndt at vinde indpas,
og kravet til den løse arbejdskraft var
ikke stedbundethed, men derimod fleksi
bilitet. Arbejdskraften skulle helst kunne
flyttes derhen, hvor behovet opstod.
Staten/magthaverne måtte dog ikke
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miste kontrollen over de besiddelseslø
se, og med tiden kom en stigende stats
lig kontrol/registrering, i stedet for den
mere lemfældige kontrol godsejere ud
øvede over for deres folk. Ud fra et gods
ejer-synspunkt var det ofte blot en om
kostning, at registrere alt og alle på
deres jorder.
Tyge Krogh leverer et godt stykke ar
bejde til debatten om overgangen fra
feudalismen til kapitalismen, men den
overordnede konklusion mangler som
sagt. Læses bogen derimod »blot« som
en beskrivelse af det besiddelsesløse
lags arbejdsvilkår og retsstilling - eller
mangel på samme - er den faktisk gan
ske god.
Lisa Elsbøll

Lissy Rasmussen: Fynske egnsretter
En kulturhistorisk kogebog, illustreret af
Pia Vallø, 84 s., Odens Bys Museer,
1987. Kr. 98,-. ISBN 87-87162-25-3.
Retter fra din Oldemors Køkken
112 s, ill., Strandbergs Forlag, 1988. Kr.
68,-. ISBN 877717-018-0.

Fynske egnsretter - en kulturhistorisk
kogebog er titlen på en ny publikation
udsendt af Odense Bys Museer. Bogens
forfatter, Lissy Rasmussen, har udvalgt
en række retter, der følger årets og livets
gang. Der er afsnit om barsel, konfirma
tion, bryllup og begravelse og hver må
ned får sit kapitel, der indledes med et
par sider om skik og brug, remser og
vers, arbejde og fester, overtro og meget
andet. Læser man bogen igennem i ét
stræk, får man hurtigt for meget af al
den folklore, forstærket af de lidt sødlad
ne illustrationer. Jeg ville i de kulturhisto
riske afsnit have foretrukket noget mere
og især noget mere præcist om de føde
varer, der var tilgængelige i det fynske
køkken.
Imidlertid er bogen en kogebog og ikke
en ernæringshistorie, og som kogebog
er den redelig og fornuftig. Lissy Ras
mussen har klogeligt valgt at lægge ho
vedvægten på perioden ca. 1850-70,
altså den del af det førindustrielle bon
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desamfund, der er bedst dokumenteret.
Opskrifterne er præcise og lige til at gå
til, hvis man skulle få lyst til det, og hver
ret får kommentarer med på vejen, der
placerer dem i tid såvel som sted. Der
ved øges bogens anvendelighed som kil
deskrift.
Retter fra din Oldemors Køkken er titlen
på en bog, der er udsendt af Strand
bergs Forlag. Det er et genoptryk af en
kogebog fra 1868 med et glimrende for
ord af Inge Adriansen, der placerer bo
gen i den danske kogebogslitteratur. Det
er alt sammen godt nok. Det er nyttigt at
få gjort kilderne til kogebogens historie
tilgængelige. Blot synes jeg, at der var
kogebøger fra forrige århundrede, der
mere fortjente en genudgivelse, end den
foreliggende.
Else Marie Boyhus

Harald llsøe:
555 danske Selvbiografier og
Erindringer
Udgivet af Det danske Sprog- og Litte
raturselskab hos C. A. Reitzels Forlag,
1987. 274 sider. Kr. 244,-. ISBN 87-7421547-7.
Harald llsøes »555 danske Selvbiografier
og Erindringer. En kronologisk fører med
referater til trykte selvbiografier forfattet
af personer født før 1790« er en indby
dende appetitvækker for de mennesker,
og det er flere og flere, både læge og
lærde, der interesserer sig for erindrin
ger. Her kan man møde Leonora Christi
ne, Otto Sperling, Rasmus Æreboe, Hol
berg og mange flere kendte navne. Men
man kan også møde bondesønnen Mads
Mikkelsen fra Høm ved Ribe, som var
med i Trediveårskrigen. Efter hjemkom
sten forsøgte han sig som kræmmer i
Ribe, blev studedriver, brolægger,
sprang soldat for en anden, deltog i det
danske felttog mod Bremen 1657, und
veg fra fangenskab i Lybeck, kom retur til
Ribe, men kunne ikke klare skatterne og
blev røgter hos sin onkel, pastor Mads
Prom i Sørbymagle, der efter Mikkelsens
død refererer hans selvbiografi i kirkebo
gen.

Ilsøe har bestræbt sig på ikke blot at
pege på erindringer af præster, officerer,
adelsfolk og andre, hvem embedet havde
stukket en pen i hånden. Han har også,
som i Mads Mikkelsens tilfælde, plukket
fra Ole Højrups udgave af kirkebogen i
Sørbymagle, andre han han fundet i
Hans Worsøes udgave af pastor Rüdes
kirkebog fra Vonsild. Derved har han fået
fat i erindringer af såkaldt almindelige
mennesker, og hver af disse erindringer
viser sig at være et dementi af betegnel
sen »almindelige mennesker«.
Ilsøes bog åbner for en rigdom af
kulturhistorisk oplysning og menneske
kundskab og for mange slags skrive
kunst. Den, som én gang har læst Johan
Monrads fortryllende, naive, selvoptagne
og synsforelskede erindringer, glemmer
ikke hans glimt fra barndommen i Ribe peblingenes tranedans i engene, eventyrfortællersken Cathrine Daviddatter,
de små haver han plantede i baggården,
de to mænd med de blanke knipper af
fisk og Maren Hønsekones enarmede
søn, der malede de dejligste billeder med
vandfarve. Hvor ville man gerne have set
de vandfarvebilleder! Men nu har vi i al
fald Monrads glimt, der er yndefulde som
billeder malet på porcelæn.
Ilsøes bog er veloplagt, han holder af
sit emne. Referaterne er korte, forbilled
ligt korte; men ofte fanger de alligevel
det bestemmende og krydres ikke sjæl
dent med et velvalgt citat. I en fyldig ind
ledning drøfter han de forskellige erin
dringstyper, han har med at gøre, og
bogen bliver således også et udmærket
bidrag til den voksende litteratur om
erindringernes teori og historie.
Det er med andre ord en bog, der både
vil gavne og fornøje. Det eneste under
lige i den ellers omhyggeligt udarbejdede
bog jeg har fundet er, at han i stykket om
H. A. Brorson placerer dennes fødested
Randerup ved Husum. Det havde dog
været mere nærliggende at placere det
ved Tønder, med mindre der menes den
lille nabolandsby Husum, som er en del
af den mere eller mindre sammenhæn
gende bebyggelse Harknag, Husum,
Bådsbøl og Ballum. Men det er der ingen
ide i.
Eske K. Mathiesen

Historikergruppen Fempas
(Tommy P. Christensen, Lisa Elsbøll,
Grethe Hamborg, Anne Severin, Torben
Svendrup og Arne Nielsen):
Det arbejdende folks kulturhistorie, l-ll
315 og 418 sider, ill. Udgivet af SID/
Fremad, 1987-88. Kr. 225,- pr. bind.
ISBN 87-557-1373-4 (bind I), ISBN 87557-1376-9 (bind II), ISBN 87-557-13785 (bind I og II samlet).
Historikergruppen Fempas’ populærhi
storiske tobindsværk »Det arbejdende
folks kulturhistorie« slutter sjovt, nemlig
med fotografier af Jørn Hjorting og Anker
Jørgensen, med rosende ord om den sid
stes forrædderi mod sine SID-kammerater ved at gå ind for EF, og med nogle
bemærkninger om, at det jo heller ikke
gik så galt for Danmark i EF, som mod
standerne spåede. Man tænker: Det var
da alligevel påfaldende, at Danmarkshi
storien foreløbig skulle få så socialdemo
kratisk og relativt lykkelig en ende! Men
ens undren får en anden ende, når man
ser, hvem der har betalt værket, det har
SID, og man kan vel ikke - når man ser
forfatterne hylder en klassisk materiali
stisk tankegang - bebrejde dem, der har
betalt orkestret, at de også vil være med
til at bestemme, hvilken musik der skal
spilles.
Det må understreges, at forfatterne
heller ikke leger objektive. De ved, at hi
storie altid er historie til fordel for nogen.
»Historie er en moralsk fortælling om for
tiden, der skal bruges til at forme fremti
den.« Underforstået i socialdemokratisk
retning. Dog er det ikke hele værket
igennem, at der spilles socialdemokra
tisk for fuld udblæsning, for det meste
bruges sordin.
De to bind er kronologisk lagt an, af
brudt af kapitler, hvor man behandler
følgende temaer: Slaver, Den antikke
arv, Arbejde, Kommunikation, Kvinder og
arbejdsmiljø. Det er en pædagogisk set
klog disposition, og sammen med littera
turhenvisningerne (hvor den socialdemo
kratiske linie er bastant), lægges der op
til undervisningssammenhæng. I øvrigt
er fremstillingen læselig, talesprogspræ
get, men med en hang til det lidt mono
tone og resumerende.
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Forfatterne kalder deres Danmarkshi
storie for en kulturhistorie, men i den
programmatiske indledning tales der om
at »genskabe det arbejdende folks hu
kommelse«. Der ligger med andre ord
ikke nogen afklaret ide bag brugen af or
det kulturhistorie, i alle tilfælde ikke mere
afklaret end den postulatoriske og pole
miske, som Hartvig Frisch (hvem forfat
terne sætter umådelig stor pris på) for
kyndte med udtrykket: »Kultur er vaner«.
Gad vide, om man ikke på jævnt dansk
kan sige, at forfatterne har villet fortælle
nogle historier om arbejderes og hånd
værkeres kulturelle indsats og vilkår i
Danmarkshistorien med det formål at
gøre både indsatsen og vilkårene tyde
lige.
Det formål udmøntes, når det gælder
indsatsen, f.eks. i præciseringer af, at
der stod flere håndværkere bag de store
værker, som enkelte personer senere
har fået æren for alene. Man beskriver
f.eks. kirkekunstneren Bernt Notkes
værksted og fortæller om de håndværke
re, han havde ansat. Men mener forfat
terne, at man dermed kan nærme sig det
interessante problem: Hvor stammer
koncepterne til de store værker fra? Er
de alene bestillernes og Notkes, eller er
håndværkerne også med her? Og i hvil
ken grad?
Det undrer lidt, at forfatterne ikke har
gjort mere ved folks egen kultur, folkekul
turen, ikke alene som den kommer til ud
tryk i arbejdet, men også i andre dele af
livet. Der blev troet, overtroet, fortalt,
sunget og gjort sig tanker om, hvad
tilværelsen var for noget, der blev danset
og leget og talt fordækt. Sådanne ting
hører i høj grad med til kulturhistorien.
Forfatterne tangerer da også nogle af de
nævnte ting, men det virker som om de
ikke rigtig kender eller har lyst til at bru
ge de store folkloristiske kildesamlinger,
f.eks. Evald Tang Kristensens forfatter
skab. Heri ville den interesserede histori
ker ellers have haft mulighed for at
nærme sig noget af det centrale i kultur
historien: Hvordan opfatter folk sig selv
og deres tilværelse? Man ville også, med
afsæt heri, have kunnet nærme sig dette
vigtige spørgsmål: Kan man tale om, at
det såkaldt arbejdende folk har haft en
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selvstændig kultur, væsensforskellig fra
overklassens, med helt andre normer og
vurderingssæt? Eller skal folkekulturen
altid forstås i et dialektisk forhold til over
klassens kultur på grund af den økono
miske afhængighed?
Nu talen er om kilderne: Hvorfor har
forfatterne ikke brugt skønlitteraturen?
Den er en pragtfuld kilde, levende, pole
misk, fuld af mellemtoner, både snedig
og ligefrem. Jeg ved godt, at den indta
ger en inferiør plads i historikernes kilde
hierarki, men det siger altså mere om hi
storikerne end om skønlitteraturens
værdi som kilde.
Værkets udstyr og illustrering er et ka
pitel for sig. Det er farvestrålende som
en reklametryksag fra et supermarked,
og kun i ganske få tilfælde er billederne
brugt til at argumentere og forklare med,
som oftest er de bare pynt - og ikke en
gang altid særlig pyntelige. De forklaren
de billedtekster, som ganske upraktisk er
samlet bag i bind II, er lidet oplysende og
demonstrerer absolut ingen lyst til at gå i
detaljer med billederne. Et fragment af
den dejlige kalkmalerfortælling om sæ
deunderet i Keldby kirke på Møn forbliver
i læserens bevidsthed en skildring af en
»soldat der spørger en fæstebonde om
vej«. For det første er det forkert, han
spørger om noget helt andet; for det an
det svarer det til at tage et fotografi af
Myrons diskoskaster bagfra og sige, at
her har vi en bar røv fra oldtiden.
Når der endelig står noget mere i en
billedtekst kan det ligefrem være vrøvl. I
forbindelse med et kalkmaleri fra Smø
rum kirke står der, at der blev drukket ri
geligt, når man spillede kirkespil i middel
alderen. Som dokumentation for denne
påstand anfører man et kalkmaleriudsnit
forestillende en herre, der rækker tunge
og forretter sin nødtørft. Jeg begriber
ikke, hvor man har sammenkoblingen af
dette billede og drikkeriet ved kirkespil
fra?
Og noget andet er, at hvis man tog alle
de »uartige« og fjollede billeder, der fin
des i danske senmiddelalderlige kalkma
lerier for deres umiddelbare pålydende,
så ville man sandelig komme frem til
interessante reportager af, hvad der fo
regik blandt folk i middelalderen. I Tåge-

rup kirke på Lolland er der f.eks. ét, hvor
en mand - vistnok fra Skåne - måske er
ved at give en kat sko på. Ville forfatte
ren mon have taget dette billede som et
bevis på, at katte i middelalderen gik
med sko? - Disse narre, drillepinde og
dyrplagere som nu og da optræder i de
senmiddelalderlige kalkmalerier må selv
følgelig ses i deres sammenhæng, dvs.
ligesom disse malerier er prædikener på
kirkevæggen, så er de underlige billeder
også dele af disse prædikener og munke
teksterne blev sent i middelalderen godt
fyldt med mange slags eksempler, æsopiske historier, fabler, platheder og ord
sprog. Det er en spændende historie
med de mange stemmer, der får mæle,
og mere interessant end en påstand om,
at man drak, når man spillede kirkespil.
Det kan da godt være, man har gjort det,
men at man ligefrem har lavet reportager
deraf på kirkevæggen, tvivler jeg på.
Det er også mærkeligt, at man i værket
bruger fotografier af pænt restaurerede
museumshuse, redskabsopstillinger og
udstoppede folk, når man selv ironiserer
over det indtryk Frilandsmuseet gør:
»Det indtryk et museum som Frilandsmu
seet efterlader af pænhed skjuler totalt,
at den tids bønder hostede lungerne op
af tuberkulose. Det skjuler lugten fra eks
krementer og dyr, ligesom fattigdommen
og fornedrelsen forties. Det ville jo heller
ikke være så pænt at vise - vel!« Men
det er lige præcis det indtryk, illustrerin
gen af dette værk efterlader!
Det undrer én, at forlaget Fremad og
SID, der udgiver Fagbladet, accepterer
sådan en kedsommelig omgang med bil
leder. Netop i lange serier i Fagbladet og
i bøger hos Fremad har Broby Johansen
på uforglemmelig måde vist, hvordan
man kan fortælle kulturhistorie med bille
der. En utydelig litteraturhenvisning til
Brobys kunstvejvisere viser at forfatterne
kender manden af navn, men af gavn
kender de ham bestemt ikke!
Disse kritiske bemærkninger skal ikke
helt tilsløre, at værket på mange måder
er et godt bud på en Danmarkshistorie
set fra samfundets nedre lag. Og dermed
er værket også en korrektur til overklas
sens og borgerskabets historieskrivning.
Men det er ikke værket om det arbejden

de folks kulturhistorie, dertil er man for
utryg ved det.
Eske K. Mathiesen

PS: På min anmodning har inkvisitionsog hekseforskeren dr. phil. Gustav Hen
ningsen venligst læst værkets afsnit om
hekseforfølgelserne igennem (II, 78ff).
Henningsen stiller i den forbindelse nog
le spørgsmål. Hvilke belæg har forfatter
ne for, at der var »enkelte hekseforfølgel
ser før reformationen i Danmark? Hvilke
belæg er der for, at der blev brændt hek
se i alle danske byer, som forfatterne
skriver? Forfatterne skriver, at tortur
blev brugt som bevismiddel; men det var
forbudt i Danmark, tortur måtte først
bruges efter domfældelsen. Der bringes
et fotografi af et torturredskab, en så
kaldt kagerulle, fra Lybæk. Den blev ikke
brugt i det egentlige Danmark, her brug
tes pinebænken. Beskrivelsen af den
såkaldte vandprøve, der skulle vise, om
en anklaget person var heks eller ej, er
forkert. Den anklagede blev ikke, som
forfatterne skriver, puttet i en sæk, men
fik hænder og fødder bundet sammen.
Hvorfra ved forfatterne, at det var så al
mindeligt, at det var kloge koner, der
blev brændt som hekse? Gustav Hen
ningsen mener, det drejer sig om ca. 10
procent. Forfatternes tal for henrettede
hekse i Europa er for højt. De anfører ale
ne for Tysklands vedkommende op imod
en million. Henningsen anfører for Euro
pa ca. 50.000.
Det er vigtigt at forarges over et vanvid
som hekseforfølgelserne. Men det er
også vigtigt, så vidt muligt, at måle van
viddets præcise omfang.

J. Prytz-Johan sen:
Religionshistorikeren Vilhelm Grønbech
Gyldendal, 1987. 200 sider. Kr. 198,-.
ISBN 87-00-08344-5.
Vilhelm Grønbechs forfatterskab vil altid
være en torn i foden på den etnolog, et
nograf, folkelivsforsker eller religionshi
storiker, der har tænkt sig at springe let
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hen over forståelsen af den indre sam
menhæng i den kultur han eller hun un
dersøger. Det, Grønbech ville have fat i,
var »kulturens inderste stræben«. Han
ville opleve kulturen indefra, og det var
lige meget om kulturen betød et enkelt
menneske eller et samfund. Halsløs ger
ning, vrissede adskillige forskere; det
kan man ikke, det bliver løgn og digt.
Men Grønbech demonstrerede igen og
igen, at han kunne komme utrolig langt
med solid filologisk metode, gode sed
delkartoteker og en indlevelsesevne, der
nærmer sig tilbøjelighed for åbenbarin
ger. Dog: Han er svær at kigge i kortene.
Tidligere professor i religionshistorie
ved Københavns universitet J. PrytzJohansens bog »Religionshistorikeren
Vilhelm Grønbech« har i ikke ringe grad
karakter af at være et forsvarsskrift for
Grønbechs forfatterskab, eller i alle
tilfælde et forklaringsskrift. Prytz-Johansen var elev af Grønbech og kendte ham
godt, hvilket giver ham fordele i forhold
til P. M. Mitchell (»Vilhelm Grønbech. En
Indføring«, 1970) og Ejvind Riisgård (»Vil
helm Grønbechs Kulturopgør«, 1974).
Prytz-Johansens bog erstatter imidlertid
ikke disse, i alle tilfælde ikke Riisgårds
store, grundige værk.
Værdien i Prytz-Johansens bog ligger i
de mange levende billeder, der tegnes af
Grønbech, i en udmærket klargørende
gennemgang af værkerne og i den sær
deles loyale skildring af Grønbechs ar
bejdsform, eller rettere forsøg på en skil
dring, for det er så morsomt: Hver gang
Prytz-Johansen lægger op til en mere
omhyggelig redegørelse for Grønbechs
metoder, kommer der en skildring af, i
hvor høj grad de er flettet sammen med
hans liv, først og fremmest med Grøn
bechs evne til at give slip på sit eget jeg
og dets begrænsning. Prytz-Johansen
kalder dette at kunne give slip på sit eget
lille jeg og indleve sig i en anden kultur
for en fuldkommengørelse af relegionshistorikerens holdning. Prytz-Johansen op
summerer det således: »Alt dette, hans
psykologiske erfaringer og instinkt for
virkeligheden, gjorde ham til den fødte
religionshistoriker, men det, der fuldend
te billedet, var hans sjældne gaver som
sprogforsker og filolog. Det er ikke
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mindst dem, der giver hans værker deres
høje videnskabelige værdi.«
Prytz-Johansen gør i sin bog også
opmærksom på Grønbechs selvbiogra
fiske roman fra 1940 »Sejersen fra Varia
ger«. Jeg kan tilføje: Den bog bør være et
vademecum for folklorister og andre kul
turforskere også i dag. I min artikel »Den
latterlige folkemindesamler. Om folke
mindesamleren i V. Grønbechs bog Se
jersen fra Variager« (i Ebbe Schön [red.]:
»Folklore och litteratur i Norden«. NIF
Publications No. 17. Stockholm 1987)
har jeg nøje prøvet at forklare hvorfor.
Kort kan jeg sige, at i denne bogs skil
dring af et sammengroet provinssam
fund, der er ved at gå op i fugerne, og i
portrætterne af de gribbe, der følger
med opløsningsprocessen - antikvitets
handlerne, turisterne og mundheldsfor
skerne - vil det ikke volde læseren be
svær at indpasse den moderne folkemin
devidenskab. løvrigt er denne morsom
me og rige bog ikke den ringeste intro
duktion til Grønbechs forfatterskab. I
»Sejersen fra Variager« spejles både Hel
las og Hellenismen, både Sokrates og Je
sus, både mystikerne og Grønbech selv
med samt hele hans bornholmske slægt.
Eske K. Mathiesen

Tage Aabech: Spillemandsmusikken
på Hindsholm i 200 år
160 s., ill. Kjerteminde Avis’ forlag 1987.
Kr. 85,-. ISBN 87-88703-05-3.
Tage Aabech bor selv på Hindsholm,
den fynske halvø nord for Kerteminde, og
den foreliggende bog kan godt betegnes
som en slags musikalsk hjemstavnsbe
skrivelse.
Det var i forbindelse med 1960’ernes
folkesangsbølge, at Tage Aabech be
gyndte at interessere sig for spille
mandsmusikken og selv startede på
at spille efter de noder, der var til at
skaffe.
På et tidspunkt fandt han ud af, at der
også på Hindsholm boede gamle spillemænd. Han begyndte at opsøge dem

og fik dem dels til at fortælle om sig selv
og andre spillemænd, de havde kendt el
ler fået fortalt om, og dels til at låne sig
deres gamle nodebøger til fotokopiering.
Det er resultatet af denne indsamling,
han fremlægger i sin bog.
Han kan fortælle om knap en snes mu
sikere, der har spillet til bal rundt om på
halvøen fra begyndelsen af 1800-tallet
og frem til midten af vort århundrede.
Foruden de nøgterne fakta om deres lev
nedsløb får vi en række godt fortalte
anekdoter om dem, som karakteriserer
deres væremåde og deres spil.
Bogen er levende og engageret skre
vet, men ind imellem savner man en
sammentrængning af materialet. Denne
kunne måske være skaffet til veje ved
hjælp af en oversigt over de omtalte mu
sikere med angivelse af deres musiker
periode og deres bopæl og på samme
måde en oversigt over de ca. 20 spille
mandsbøger, som bogen fortæller om.
Dette havde givet en klarere oversigt
over stoffet.
Til gengæld er det spændende og nyt
tigt at få de første takter til alle de melo
dier som findes i en enkelt af spille
mandsbøgerne (Måle-Smedens, der er
skrevet i perioden 1870’erne frem til
1930’rne), og det er ligeledes nyttigt at
få udgivet et eksempel på et orkesterar
rangement lavet af en af balmusikerne
selv. Her drejer det sig om Lars Olsens
arrangement af polkaen »Den go’e« fra
1894.
Tage Aabech henvender sig på samme
tid til to personkredse: Hindsholmboer
ne, der er interesserede i lokal-oplysningerne, og en bredere kreds, der er inter
esseret i spillemandsmusikken, og dette
har sat sit stærke præg på bogens op
stilling. Alt, der ikke menes at være af
interesse for de lokal-interesserede, er
sat med en mindre skrift. Dette er ikke
nødvendigvis en dårlig idé, men her gav
ner det ikke overskueligheden.
Tage Aabechs bog er resultatet af et
imponerende indsamlingsarbejde, og
den skal hilses velkommen som det
første værk herhjemme, der grundigt gi
ver os et indblik i spillemandsmiljøet på
en hel egn.
Svend Nielsen

Else Marie Kofod: Chefens sekretær
Og andre beske kommentarer til hverda
gens
fortrædeligheder.
Schønberg,
1988. Kr. 59,-. ISBN 87-570-1360-8.
Else Marie Kofod har siden sommeren
1986 indsamlet »kopifitier« - en særlig
form for kontorfolklore, hvis udbredelse
er nært forbundet med kopimaskinernes.
Det drejer sig om anonyme, humoristiske
eller satiriske tekster, der med eller uden
tegninger lanceres via opslagstavler
m.v., og derfra kopieres videre og går fra
hånd til hånd, som aktuelle kommentarer
til fænomener og situationer i det moder
ne samfundsliv. Således som det udspil
ler sig fortrinsvis i byerne.
I USA kaldes kopifitierne »Xerox-lore«,
i Tyskland »Bürofolklore« og i Sverige
»traditionelle kopier«. EMK har imidlertid
valgt at konstruere en ny betegnelse ved
sammentrækning af »kopi« og »graffiti«
(der betyder indridsninger på italiensk).
Personligt finder jeg den lidt søgt og me
ner, at »traditionel kopi« burde være fyl
destgørende. Så meget desto mere, som
EMK i sin instruktive efterskrift også gi
ver et rids af kopifitiernes fortid. For
snart 100 år siden gjorde folkeminde
samleren Evald Tang Kristensen op
mærksom på en traditionel folkelig gen
re, som de akademiske forskere i vidt
omfang har forbigået, nemlig »noget der
kan give Bidrag til at vise Folkelunet,
nemlig lystige Indfald og vittig Tale«. In
den for denne genre falder bl.a. frierbre
ve og satirer over auktionsplakater, ind
bydelser, stævninger og efterlysninger,
som har cirkuleret i skillingstryk, aviser
og afskrifter.
Der er her tale om en skriftlig folkelig
tradition, der senere i dette århundrede
er fortsat som maskinskrevne, duplike
rede breve eller skrivelser, i 1950’erne
fra f.eks. »Forsyningsministeriet« eller
fra »Statskrematoriet«. Og fra 1960’erne
drejer det sig om fotokopier eller »kopifi
tier«. Spøgefuld brug af edb-teknikken er
foreløbigt sidste skud på denne stamme,
men dette falder uden for denne bogs
rammer.
EMK har fået tilsendt ca. 800 kopifi
tier, hvoraf ca. halvdelen har forskellige
motiver. Indsamlingen er hovedsagelig
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foregået ved hjælp af dags- og fagpres
se. De erotiske kopifitier udgør den
største materialegruppe, og EMK karak
teriserer den således: »manden eller
»hannen« fremstilles som den udfarende
kraft, den aktive, den overlegne; det er
ham, der bestemmer, og i de erotiske ko
pifitier, hvor han er fremstillet med sit
store lem, er magten så at sige legem
liggjort.«
Andre kopifitier er satirer over arbejds
pladsvilkår og -rutiner, f.eks.:
»Om dette at mødes.
Et møde er en sammenkomst
af mennesker, som er samlede
for at lære, hvordan man skal
gøre ting, som de allerede
ved, hvordan de skal gøre,
men som de ikke har haft
tid til at gøre, fordi de
har haft for mange møder,
de var nødt til at deltage i.«
Eller:
»NEJ TAK
til 35 timers arbejdsuge.
Lad os beholde de 20 vi har!«
Ud af det store materiale på over 800 ko
pifitier har EMK valgt at publicere et min
dre udvalg på ca. 70 eksempler, der både
form- og emnemæssigt spænder meget
vidt. Mange af disse anonyme tilkendegi
velser er tydeligvis lanceret af arbejdsta
gerne, mens enkelte må stamme fra ar
bejdsgiverside.
Humoren og satiren er »de undertryk
tes« våben. I dette danske materiale sav
nes imidlertid eksempler på den politiske
satire, som f.eks. Østeuropa er så rig på
i nutidig mundtlig tradition. Derimod er
der store og varierede mængder af ar
bejdspladssatire i de danske kopifitier.
Det er måske her, at danskerne først og
fremmest føler sig undertrykte og util
fredse?
EMK har skrevet en god bog - den
første om dette emne ud fra et dansk
indsamlet materiale - og med en grundig
og velskrevet indledning, som karakteri
serer genren og placerer den i tid, rum
og socialt miljø.
Karsten Biering
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Bent Blüdnikow:
Sladder og satire. Københavnerliv i
1780’erne
Gyldendal, 1988. 181 s., ill. Pris kr. 225,-.
ISBN 87-00-23962-3.
»Løst og fast om 1780’erne« kunne man
kalde denne bog. Det er et bestillingsar
bejde fra foreningen »Borgervennen af
1788«, der har villet fejre sit 200 års jubi
læum. Arkivar ved Rigsarkivet Bent Blüd
nikow har påtaget sig arbejdet. Han har
tidligere i andre publikationer beskæfti
get sig med denne periode.
Bogen tager udgangspunkt i 135 kob
berstik og folkelige træsnit fra 1780’er
ne. De gengives og kommenteres i 16 te
matisk inddelte kapitler. Temaerne er
ikke særlig systematisk opstillet, og de
overlapper hinanden. Nogle kapitler
handler om enkeltpersoner som »ildebrandsforfatteren«, »en krigsgal kron
prins?« og »Sigvart Lyche«, andre om »vi
ser« og »satiriske stik«, mens endnu
andre tematiserer på tværs om bl.a. »sexualmoral«, »landboreformer«, »politi og
kriminalitet« og »dramatik og forlystel
ser«. Kapitlet »udenrigspolitik« handler
først og fremmest om uoverensstemmel
serne med Sverige i 1788. Af samtidige
kilder trækker Blüdnikow især på de
utrykte »efterretninger«, som embeds
manden J. P. K. Rosenstand-Goiske
sendte til sine venner på De vestindiske
Øer for at holde dem underrettet om
tilværelsen i København. Billederne har
han især fundet gennem F. C. Krohns be
skrivende fortegnelse over »Danske Kob
berstik, Raderinger, Illustrationer m.m.«
fra 1889, men der er også fremkommet
en række billeder under arbejdet, som
Krohn ikke har med. Blüdnikows bog af
sluttes med noter og et personregister.
Begunstiget af Struenses trykkefrihed
myldrede det frem med mere eller min
dre folkelige pjecer, skillingsviser og sati
riske stik i 1770’erne, 80’erne og 90’erne. Gengivelsen af billederne er bogens
største plus, mange af dem publiceres
for første gang siden 1780’erne. Det er
en broget og fascinerende billedverden,
der oprulles - fra Abildgaards og de
mens’ kendte stik til de grove, anonyme
træsnit. Billederne er ofte svære at tolke,

idet de kan være allegoriske, satiren kan
være meget indforstået og symbolerne
uforståelige. Blüdnikow har i sin tekst
trukket den konkrete baggrund for de en
kelte billeder udmærket frem. Her kan
han trække på arkivmateriale fra Danske
Kancelli og Politiretten (i Rigsarkivet og
Landsarkivet for Sjælland), og derved bli
ver mange ukendte begivenheder og per
soner hevet frem i dagens lys. Retssager
om kritiske skillingsviser f.eks. Som da
de københavnske spækhøkere i 1786 an
lagde sag mod trykkeren af en vise, der
kritiserede det dyre og sparsomme
smør. Eller da politiet i 1785 lagde sag an
mod trykker Horrekbow for et »forarge
ligt og meget liderligt« billede, der viste
prostitution i teltene på Dyrehavsbakken.
Kapitlet om 1780’ernes litterære enfant
terrible, Sigvart Lyche, der skrev for
både høj og lav, er bestemt heller ikke
kedeligt.
I bogen savner jeg imidlertid en bedre
karakteristik af billederne og deres virke
midler. Der mangler elementære oplys
ninger som format, trykkested og trykke
teknik (kobberstik, radering, træsnit
osv.). Det oplyses ikke, at en del af tryk
kene er beskåret. Og der er stort set in
gen karakterisering af folkekunstens
særlige virkemidler som ornamentik, fla
deudfyldning, særligt perspektiv, samspil
mellem tekst og billede m.m. Blüdnikow
kunne med fordel have trukket mere på
den kunsthistoriske faglitteratur, især
Nils-Arvid Bringéus’ og V. E. Clausens ar
bejder. Side 22 gengiver Blüdnikow et sa
tirisk stik, der angiveligt forestiller ilde
brand sfo rfatte ren C. Fr. Reiser til hest,
og tolker det ud fra Frederik V’s rytter
statue på Kongens Nytorv. V. E. Clausen
kan imidlertid oplyse, at billedet er trykt
af J. H. Thiele med en stok, som denne i
1772 benyttede til at forestille Struense!
(Det folkelige danske træsnit i etbladstryk 1565-1884«, nr. 301).
Der står flere nye ting om skillingsviser i
bogen, men viserne behandles alt for
unuanceret som blotte tekster. »Melo
dierne var tidens kendte schlagere« er
stort set det eneste, der står om menig
mands sangkultur. Og det er en lidt tvivl
som påstand - for hvad er »kendte schla
gere« i 1780’erne? Skillingsvisernes me

lodihenvisninger strækker sig fra »Mel.
efter Klaveer-Noder« og til traditionelle
folkeviser og åndelige sange, og alene
dét sætter spørgsmålstegn ved, hvor ho
mogen brugergruppen var, og hvor ens
visernes funktion har været. Her savnes
en bredere musiksociologisk tilgangsvin
kel. Der er ikke så meget litteratur om
emnet - men den findes.
Bogen formål er at give »... et indblik i
den virkelighed, som optog datidens al
mindelige mennesker, og den kultur, der
var deres«. Et indblik giver den, men skil
dringen bliver for diffus, synes jeg. Bo
gen ville have vundet ved en mere afkla
ret holdning til, hvad begrebet almindeli
ge mennesker egentlig dækker. Det er
vel ikke Rosenstand-Goiskes omgangs
kreds? Og alle kobberstik og skillingsvi
ser blev vel ikke købt og brugt af kun én
befolkningsgruppe? Bogen ville ligeledes
have vundet ved en klargøring af kultur
begrebet og ved en mere systematisk
disposition.
På trods af denne kritik er det en sjov
og appetitvækkende bog. Blüdnikow har
efterhånden gode forudsætninger for at
skrive en større og mere forpligtende
skildring af dagliglivet i Danmark o. 1800
- det være han hermed opfordret til!
Jens Henrik Koudal
Svend Aage Andersen:
Havnearbejderne i Arhus før containernes tid
En undersøgelse af deres livsform og er
faringsverden ca. 1880-1960. Århus by
historiske udvalg 1988, 247 s., ill. Kr.
203,75. ISBN 87-7288-185-2.

Mange bøger har så fantasifulde titler, at
man kun kan gætte på, hvad de indehol
der. Sådan er det ikke med den her an
meldte, hvor Svend Aage Andersen med
titel og undertitel giver prisværdig god
besked.
Bogen er en værdifuld undersøgelse af
en ofte overset erhvervsgruppe, som i
mange henseender har levet »på ran
den«, ofte forbigået i både søfartslittera
tur og byhistorier. Selv i fremstillinger af
havnens historie er tyngdepunktet som
regel at finde i teknologien.
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Undersøgelsens
tidsmæssige
af
grænsning er også vel valgt, således at
den omfatter havnearbejdernes stor
hedstid fra de dyre dampskibe nødven
diggjorde korte havneophold, og indtil
»containerrevolutionen«s mekanisering
på helt afgørende vis ændrede indholdet
af arbejdet på havnen.
Grundstammen i værkets kildemate
riale er 40 interviews med havnearbej
dere og deres koner (alle født i tidsrum
met 1898-1924), og i første note gengi
ves den »huskeseddel«, som har været
udgangspunkt for de i øvrigt frie samta
ler. På arkivsiden har Havnearbejdernes
Fagforening ikke sat sig mange spor,
men arkiverne fra havnens arbejdsgivere
og Århus Havnevæsen er udnyttet og
suppleret med oplysninger fra folketæl
lingslisterne fra 1901.
Svend Aage Andersens teoretiske ud
gangspunkt er det noget upræcist defi
nerede begreb arbejderkultur. Forfatte
ren kommer s. 176-177 frem til, at
havnearbejderkultur er en erhvervskultur
- og sådanne er der flere af inden for be
grebet arbejderkultur. De teoretiske
overvejelser i såvel indledning som i det
afsluttende kapitel ville have vundet ved
lidt mere afklaring.
Disse bemærkninger skal dog ikke
skygge for den kendsgerning, at bogen
på levende og udmærket vis giver en
fremstilling af havnearbejdernes livs
form, der var præget af den ufaglærte
løsarbejders usikre beskæftigelsesfor
hold, et arbejde med lav mekaninseringsgrad, en stærk »vi-følelse«, vedligeholdt
af såvel arbejdskollektivets sammenhold
som omverdenens tagen afstand fra de
»vilde« og »uordentlige« havnearbejdere.
Hvis det tilsvarende emne var blevet ta
get op for en snes år siden, ville de orga
nisatoriske synsvinkler nok have domine
ret. Svend Aage Andersen har lykkeligvis
valgt anderledes, så der er plads til både
arbejde og fritid, familie og kolleger,
holdninger og helheder.
Efter indledningen, hvor der bl.a. gives
en nyttig litteraturoversigt, kombineres
velvalgte citater fra interviews med kom
mentarer og perspektiverende overvejel
ser i kapitlerne: Rammebetingelserne,
Herkomst og Sammensætning, Arbejde,
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Arbejdskampe, Bolig- og Familiesituation
og til sidst Havnearbejderkulturen.
Omkring 50 gode fotografier beriger
fremstillingen.
Bogen er det første synlige resultat af
et projekt om »Den ’anden’ arbejderkul
tur i Århus 1890-1940«. Uanset at denne
titel måske er lidt kryptisk for den uind
viede, så er der tydeligvis god grund til at
glæde sig til fortsættelsen.
Hans Jeppesen

Peter Dragsbo:
Forstæder i Esbjerg 1900-1960
Esbjerg Museum, 1988, ill. Kr. 50,-. ISBN
87-980366-6-1.

Med Peter Dragsbos »Forstæder i Es
bjerg 1900-1960« har Esbjerg Museum
udgivet 3 registranter, hvori kommunens
bevaringsværdige bygninger er gennem
gået.
Forstæderne har ikke været meget i
søgelyset som forskningsområde hidtil.
Det skyldes måske den lidt nedladende
holdning til forstadsområder, som især
har præget 1960’erne og 70’erne. I ind
ledningen til bogen gør Dragsbo rede for,
hvordan holdningen til forstæderne har
skiftet fra de første forstæder så dagens
lys i England under den begyndende in
dustrialisme i slutningen af 1700-tallet.
På den tid var det den velstående mid
delklasse, der flygtede uden for byerne
for at undgå industriplagerne, røg, støj
og møg. Samtidig vandt den romantiske
»tilbage til naturen«-ideologi indpas,
hvorfor det at bo i forstad blev betragtet
som noget dejligt og eftertragtelsesvær
digt.
Samme historie gentager sig herhjem
me i midten af forrige århundrede, hvor
bl.a. kunstnerne slog sig ned på Øster
bro ved København. Forstaden blev dog
først et statistisk begreb med folketæl
lingen 1911, hvor forstadsbefolkningen
var steget betydeligt. Den nedladende
holdning er dog et fænomen, knyttet til
de utallige »sovebyområder«, som især
karakteriserer 1960’erne. Dette negative
syn har måske været årsagen til, at
bygningsregistreringer i bevaringsøje-

med ikke er foretaget i forstadsområder
ne i større omfang. Som en af de invol
verede i Københavns Amtsmuseumsråds
oversigter over forstædernes kulturelle
udvikling synes jeg selvfølgelig, at emnet
kulturhistorisk er spændende.
At det er Peter Dragsbo, der som den
første har foretaget en omfattende regi
strering som denne bog, hvor ikke alene
enkelte huse og kvarterer beskrives, men
hvor kvartersdannelsen sættes ind i en
større kulturhistorisk, arkitektonisk og
politisk-økonomisk helhed, kan ikke un
dre. Allerede i specialet, publiceret som
»Huse i Aabenraa«, havde han øjnene
åbne for emnet og kunne med sin etnolo
giske beskrivelse og sine smukke tegnin
ger gøre stoffet spændende.
Denne registrant er også blevet spæn
dende læsning. Man kunne have frygtet,
at en systematisk registrering ville blive
en kedelig gennemgang af det ene kvar
ter efter det andet. Men her slår forfat
terens store viden igennem, så det bliver
en »historie«, man læser, krydret med
Dragsbos morsomme, rammende og til
tider ironiske bemærkninger, der gør ka
rakteristikken af huse og kvarterer leven
de. Bogen er bygget godt op pædago
gisk.
I indledningen gives som nævnt en
oversigt over forstadsbegrebet historisk
og over de skiftende holdninger til at bo i
forstaden. Næste afsnit indeholder en
kort historik over byen Esbjergs udvik
ling, med vægt på bl.a. en beskrivelse af
den tidlige byplanlægnings historie. Det
te afsnit viser klart, hvor stor en viden
forfatteren har på området. Det kan
være vanskeligt at få de mange faktorer,
som spiller ind på byudvikling og plan
lægning, til at indgå i beskrivelsen, uden
at læseren kører træt eller kommer til at
kede sig. Men det mestrer Dragsbo.
Efter disse generelle beskrivelser, hvor
Esbjergs byudvikling er sat ind i en større
sammenhæng, følger beskrivelsen af
byens kvarterer, pædagogisk illustreret
ved kort, så man ved, hvor man befinder
sig, og med mange dejlige fotografier af
huse og kvarterer. Disse afsnit kan an
vendes som opslag, hvor f.eks. beboer
ne i de forskellige kvarterer kan tage på
byvandring i eget og andre kvarterer, og

man behøver ikke at læse dem i kronolo
gisk rækkefølge for at få glæde af dem.
Dragsbo undgår behændigt, at denne
kvartersgennemgang bliver en gentagel
se, hvilket kan være vanskeligt, da man
ge kvarterer jo rummer bygninger fra
samme perioder. Men med forfatterens
store viden får hvert afsnit en ny historie
beskrevet.
I en sammenfatning, side 109, vover
Dragsbo det ene øje. Han inddeler huse
ne i kategorier efter, hvor bevaringsvær
dige de må antages at være. Det er en
vanskelig sag at opstille kriterier for en
sådan opdeling i kategorier. Som etnolog
står man ofte i det dilemma, at huse,
som efter en strikt arkitektonisk vurde
ring ikke kan betragtes som særlig beva
ringsværdige, ud fra en etnologisk vurde
ring har fortælleværdi. Og hvad gør man
så? Gennem hele bogen har Dragsbo
dog ikke lagt skjul på egne vurderinger,
og det kommer tydeligt frem, når et hus
er blevet maltrakteret gennem forandrin
ger, der ikke er helt i overensstemmelse
med dets arkitektoniske intentioner. Men
er det helt etnologisk at gennemføre
denne vurderingsmåde?
Bogen afsluttes med en fyldig litte
raturliste over emneområdet samt en
adresseliste over de i bogen beskrevne
og fotodokumenterede huse.
Det må være en utrolig tilfredsstillelse
at have fået gennemført en sådan ud
tømmende og fyldig registrering ud fra
en etnologisk og kulturhistorisk synsvin
kel. Da bogen er så systematisk, kan den
anvendes som metodebog og forhåbent
lig mane andre til at gøre ligeså.
Min kritik går mere på bogens udstyr
end på selve indholdet. Jeg synes, den
skulle have haft en bogform, ikke denne
hæfteform. Den er trods de mange gode
billeder ikke rigtig »lækker« at have i
hånden, og det er synd. Et andet meget
væsentligt kritikpunkt er kortene i bogen.
Selv med mine splinternye briller er jeg
ikke i stand til at tyde de gnidrede
småtegn, der jo nok skal angive vejnav
ne, det gælder næsten alt kortmateri
alet. Det er for ringe og irriterende under
læsningen, fordi kortene jo netop skulle
være vejledende. Her burde man ikke
have sparet.
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Bogen er en anbefalelsesværdig regi
strant med stor værdi for det kulturhisto
riske bevaringsarbejde for nyere tid. Som
metodebog er den også god, og den le
vende skrivestil gør den til spændende
læsning også uden for fagkredse.
Ena Hvidberg

Inger Støtt:
Bølgeblik, mink og mennesker
Skagenstudier 2, Skagen Fortidsminder,
1988. 72 s., ill. Pris kr. 78,-. ISBN 8788940-03-9, ISSN 0902-8013.
I en tid, hvor flere og flere museer synes
forblændede af turismens nutidige fjællebodsløjer og deres løfter om indtægter
og publikum, er det glædeligt at træffe
på institutioner, der tør holde fast ved
deres kulturhistoriske og dokumentari
ske forpligtelser. Et sådant museum er
Skagen Fortidsminder, der for andet år i
træk har udsendt en publikation bygget
på indsamling og undersøgelse af karak
teristiske fænomener i lokalsamfundet.
Senest har museets medarbejder Inger
Støtt og fotografen Leif Nielsen gen
nemført en registrering af de mange
minkfarme i Skagen kommune suppleret
med en undersøgelse af pelsdyravlens
historiske udvikling i området.
I »Bølgeblik, mink og mennesker« præ
senteres noget af materialet om dette
erhverv, der skønt temmelig upåagtet af
det øvrige samfund både har haft stor lo
kal- og nationaløkonomisk betydning.
Interessant er det at se, hvordan pels
dyravlen i starten kom ind som et bi
erhverv for landbrugere og bundgarnsfi
skere. Begge havde arealer til anlæg af
bure og ledig arbejdskapacitet på de
årstider, hvor minkene krævede det. For
bundgarnsfiskerne kunne der yderligere
være tale om at bruge dele af fangsten
som foder.
Efterhånden som minkenes skind
fandt vej til flere og flere fashionable
kvindeskuldre i det store udland blev
pelsdyravlen en selvstændig levevej med
tilhørende følgeindustrier såsom foder
centraler og udstyrsleverandører. Alene i
Skagen bliver der her sidst i 80’erne pro
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duceret omkring 220 tusind minkskind
årligt.
Om alt dette og om pelsdyravlernes
bestandige konflikter med de kommuna
le bygge- og miljømyndigheder fortæller
Inger Støtt udførligt. Den sidste del af
bogen gengiver i fotografier og tekst en
reportage fra arbejdet på en minkfarm i
Ålbæk gennem et helt år. Billederne er
gode og instruktive, og de giver en fin
afrunding af dette prisværdige eksempel
på et stykke museal samtidsdokumenta
tion.
Poul H. Moustgaard

Nord nytt 31. Tema: Arbejderkultur
Viborg, 1987. III. Kr. 80,-. ISSN 00081345

Nord nytt 32. Tema: Folkekultur og
massekultur
Viborg, 1988. ill. Kr. 80,-. ISSN 0008'-1345.
Unifol 85. Tema: Arbejderkultur
Kbh 1986. Kr. 140,-. ISBN 87-7421-5035.

Unifol 86. Tema:
Folkevise og Folkesang
Kbh 1987. Kr. 90,-. ISBN 87-7421-555-8.
Unifol 87: Tema: Arbejdererindringer
Kbh 1988. Kr. 110,-. ISBN 87-7421-609-0.

Den interesse, der de sidste 20 år har
været for arbejderklassens historie, har
været båret af meget forskelligartede
interesser. Der har været politiske inter
esser i at hente erfaringer ud fra forti
dens kampe. Der har været kønspolitiske
i at beskæftige sig med arbejderkvinder.
Der har været demokratiske i at give
mæle til underprivilegerede grupper.
Osv. Men der har også været forskellige
fagpolitiske interesser blandt de forske
re, der har løftet opgaven. Historikere,
sociologer, psykologer, litterater, etnolo
ger og folklorister har haft deres forskel
lige aktier i sagen. Og set i retrospekt,
har der også været skiftende accenter i
konjunkturen for hvad der var »spænden
de«. Ret beset handler hele denne udvik
ling om, at udforskningen af arbejderklas-

sens historie og kultur stiller nogle udfor
dringer til forskningen, som ikke lader sig
løse inden for rammerne af en enkelt af
de eksisterende videnskaber. En kultur
forskning, der kan indfri udfordringen, er
med nødvendighed såvel historisk som
sociologisk, den optager såvel den ob
jektive som den subjektive side af sagen,
den interesserer sig for hele livsspektret
i såvel typiske som unikke manifestatio
ner. Den må med nødvendighed have en
meget bred faglighed på tværs af de re
lativt tilfældige grænser, inden for hvilke
akademisk dannelse i dag foregår.
En sådan programerklæring føler jeg
trang til efter at have læst ovennævnte
fem publikationer. De repræsenterer i
hovedsagen en etnologisk/folkloristisk
tilgang til studiet af arbejderkulturen og
dermed en udvidelse af såvel arbejdsfelt
som -metoder i forhold til historikere og
sociologer. Men samtidig også tit en
forbløffende indsnævring af perspektivet
for forskningen. Det er jo vigtigt at sætte
fokus på dagliglivserfaringer. Men det fo
rekommer mig, at områder som politik,
strejker, organisationer, kampen for et
andet samfund og lignende næsten er ik
ke-eksisterende dimensioner i artiklerne i
disse 5 tidsskrifter. Som om dét var hi
storikernes bord! Som om etnologer og
folklorister ikke også må omstille deres
metodiske tilgang til stoffet ved overgan
gen fra bondekulturen til arbejderkultu
ren!
Nord nytt nr. 31 fra 1987 har arbejder
kultur som tema.
Susanne Lundin har en god lille artikel
om typografernes selvfølelse, og hvor
dan den har ændret sig langs den tekno
logiske udvikling som parameter. Det er
erfaringer fra Lund hun bygger på, men
konklusionerne holder sikkert generelt,
nemlig at den tekniske udvikling integre
rede typografen i arbejderklassen og
tendentielt opløste faget.
Pekka Leimu bidrager med nummerets
mest spændende artikel om et feltarbej
de i tekstilbyen Forssa i Sydfinland. Her
påpeges det, at den helt afgørende fak
tor ved ændringerne i familien under ka
pitalismen er den, at kvinderne kan
ernære sig selv. Analyseret på dette ma
teriale bliver forholdene tydeligere, fordi

tendenserne fremtræder i Forssa før de
gør det i det øvrige samfund. Artiklen er
et eksempel på den svære tværfaglig
heds kunst. Leimu overskrider grænser
ne for sin egen faglighed og kan på dette
grundlag indfange stoffets særtræk.
Svend Aage Andersen skriver om »Er
indring og litteratur« og tilføjer den
væsentlige dimension til diskussionen
om kilderne til studiet af arbejderkultu
ren, at skønlitteraturen kan indeholde in
formationer, som ellers ikke kan tilveje
bringes. Ikke mindst de ømtålelige infor
mationer om intimsfæren. Der er mange
gode overvejelser over erindringernes
status og brugbarhed og han demonstre
rer, at tekstanalyse oplagt er et redskab,
forskning i arbejderkultur ikke kan give
afkald på.
Jørgen Burchardt bidrager med en arti
kel om arbejdstøj. Og det er både rigtigt
og godt, det der står. Men den kunne lige
så godt handle om alt muligt andet. Tøjet
fremstår blot som de genstande, etnolo
gen katalogiserer. Der foretages en mi
nutiøs registrering af forskellige typer kit
ler. Til hvilket formål spørger man sig
selv?
Nord nytt 31 indeholder også to mere
teoretiske artikler.
Gösta Arvastson plæderer således i
»Den mätbara människan« for, at ikke
mindst adfærdsvidenskaberne har redu
ceret arbejderne til statistiske data. Han
ser dette som en konsekvens af taylorismen og andre rationaliseringsinstrumen
ter. Men dette endelige menneske eksi
sterer ikke i virkeligheden. Han påpeger,
at selvom mennesket forsøges reduceret
til et vedhæng til maskinen, eksisterer
det stadig og insisterer på sig selv. Med
eksempler fra Volvo peger han på en
mere subversiv forskningspraksis.
Lissie Åstrom kritiserer i en artikel den
fænomenologiske kulturanalyse. Den har
sit teoretiske bagland hos Edmund Hus
serl og har en vis udbredelse i Sverige.
Især vender hun sig mod de fænomeno
logiske tolkningers pålidelighed.
Nummeret indeholder også en over
sigtsartikel over de norske arbejdermu
seer og et udmærket referat af det inter
nationale symposium om »Working Class
Culture«, der blev afholdt i Norrköping i
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september 1986. Hertil kommer en stor
og vægtig anmeldelsessektion.
Nord nytt 32 handler om »Folkekultur
og massekultur«. Det er en inspirerende
modstilling af centrale termer. Er folket
måske ikke masse? Og folkekultur ikke
en massekultur? Eller er det sådan,
at den moderne massekultur ikke er en
folkekultur? Disse spørgsmål diskuteres
ud fra de positioner, som i øvrigt har
præget massekommunikationsforsknin
gens mere spændende dele i mange år.
Men arbejderkulturforskning handler det
ikke specielt om. Bortset fra en artikel af
Antti Metsänkylä og Svend Aage Ander
sen, som er et referat af den 4. arbejdskonference i Deutsche Gesellschaft für
Volkskunde i april-maj 1987. Den havde
»Den museale fremstilling af arbejderkul
tur« som hovedtema, men der var også
plads til andre temaer inden for området
arbejderkultur.
I 1982 oprettedes forsøgsvis et Center
for arbejderkulturstudier ved Køben
havns Universitet. I 1986 udsendte folke
ne bag projektet en rapport om de
forløbne år. Rapporten er udsendt som
årsberetning for Institut for Folkeminde
videnskab 1985. Her kan man læse for
skellige fagligt betingede tilgange til stu
diet af arbejderkultur, som samtidig teg
ner de oprindelige aktiehavere i Centret.
Niels Finn Christiansen og Karl Chri
stian Lammers viser hvordan sagerne ta
ger sig ud set fra historievidenskaben.
De fremhæver solidariteten som det vig
tigste ved arbejderkulturen og at orga
niseringen af og på denne solidaritet
følgelig bliver det mest centrale. Arbej
derkulturen ses som rummende et mere
materielt kulturbegreb end den borgerli
ge kultur.
Flemming Hemmersam tager sit ud
gangspunkt i folkloristikken og mener at
den og etnologien er bedst egnede som
grundlag for en videnskab om arbejder
kulturen, fordi disse videnskaber traditio
nelt nærmer sig problemerne »fra ne
den«, mens historie og litteraturviden
skab traditionelt gør det »fra oven«. I
øvrigt er hans ambition at tegne omrid
sene af en videnskab om arbejderkultur
af næsten encyklopædisk omfang.
Helt ned på jorden kommer vi i Annet
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te Vasströms artikel om et tværfagligt
undervisningsprojekt hun i 1984/85 var
med til at lave ved centret. Projektet var
ikke uden vanskeligheder: tværfaglighed
er svær. Men i hendes beskrivelse er der
alligevel så mange konkrete oplysninger
om forløbet, at man kan se omridsene af
et nyt forløb. Vel at mærke efter de invol
verede lærere havde flyttet sig som følge
af de indsigter, artiklen lægger op til.
Leif Hansen lægger i »Tekstanalyse og
arbejdererindringer« op til at tekstanaly
sen, som i litteraturvidenskaben er udvik
let på litterære tekster, med fordel kan
anvendes på erindringerne. De er også i
en vis udstrækning fiktion. De er i hvert
fald i første række fortælling. Det synes
indlysende, at fortælle-synsvinklen er be
tydelig mere givtig end en kildekritisk be
handling af erindringerne.
I forlængelse heraf har Karsten Biering
en god lille artikel om et konkret erin
dringsindsamlingsprojekt, nemlig i for
bindelse med Teglværksprojektet i Søn
derjylland. Han kommer ikke mindst ind
på en række af de tekniske sider af ind
samlings- og optagearbejdet.
Mette Iversen skriver om udforsknin
gen af den kvindelige del af arbejderkul
turen. Hendes slående pointe er, at fordi
kvinderne har udviklet en forskningsprak
sis, der er specielt rettet mod et »usynliggjort« objekt, er den et særligt vigtigt
bidrag til arbejderkulturforskningen. I en
efterfølgende artikel beskæftiger hun sig
med forholdet mellem arbejderkultur og
den industrielle massekultur. Der er
næppe nogen tvivl om, at udviklingen af
massekulturen i 50’erne (»amerikani
seringen«, som det dengang hed) var en
afgørende udfordring til arbejderkultu
ren.
Et særligt aspekt i sammenhæng med
denne problematik tager John KofoedMeyerop i en artikel om arbejderidræt. I
skitseform viser han udviklingen i arbej
deridrætten og dens forhold til samfun
dets legemskultur i øvrigt. Samtidig med
at arbejderidrætten døde ud, dyrkede ar
bejderne i efterkrigstiden sport som al
drig før. Sporten ses meget givende som
en historisk bestemt form for legemskul
tur nøje knyttet til industrikulturen.
Peter Kemp beskæftiger sig i »Det frie

arbejde eller arbejdets frigørelse« med
den mere filosofiske debat om arbejds
begrebet, som har været oppe i 80’erne.
Det er folk som Robert Havemann og
André Gorz, der især har leveret skytset i
debatten, men også Michael Husen og
Cato Wadel. Lidt firkantet kan man sige,
at spørgsmålet drejer sig om, hvorvidt
80’ernes arbejdsløshed er en almindelig
teknologisk betinget arbejdsløshed, eller
om introduktionen af den nye teknologi
afgørende ændrer arbejdsbegrebet.
Leif Hansen tager i en artikel om frem
tidens folkeoplysning ligeledes afsæt i
den nye teknologi og peger på fremti
dens store behov for voksenpædagogik.
Fremtidens pædagogik må imødese en
forskydning mod en større vægt på vok
senundervisning. Med de mange ar
bejdsløse akademikere var det så ikke en
god idé at starte fremtiden allerede nu?
Unifol 1985 indeholder andre ting, som
ikke alle kan nævnes her, bortset fra en
udmærket bibliografi over afhandlinger
inden for området arbejderkultur ved Kø
benhavns Universitets humanistiske fa
kultet 1980-86. En forbløffende omfat
tende oversigt.
I Unifol 1986 følger Flemming Hemmersam en interesse op, han også skrev
om i 85-årsberetningen, nemlig symboler
i arbejderkulturen. I 85-beretningen dre
jede det sig om symboler på faner, her
drejer det sig om symboler i 1. maj
sange 1890-1924. Det er spændende og
meget grundigt. Men det forekommer
mig, at sangene næsten bliver væk i
symboler og sangenes budskab næsten
bliver identiske med symbolernes arkæo
logi.
Et projekt, som Hemmersam skitse
rede allerede i 85-beretningen opfylder
næsten hele Unifol for 1987, nemlig et
konkret projekt med indsamling af arbej
dererindringer sammen med LO Faglige
Pensionister og Efterlønsmodtagere i
København. Indsamlingen løb i årene
1985-88 og omfatter 41 mennesker, som
jævnligt samledes til diskussion og fæl
les opmuntring med Hemmersam som
vejleder. Han kalder sin metode for kol
lektiv i modsætning til de hidtil anvendte,
hvor man udsender spørgeskemaer eller
interviewere, hvor affatningen altså er in

dividuel. Den kollektive metode har den
store fordel, at fortællerne får meget
mere ud af det. Fortællingen bliver til i og
med den bearbejdes i et fællesskab, som
kan nedbryde begrænsninger for erin
dringen. Der er et klart terapeutisk ele
ment i denne metode, som med fordel
kan anvendes som studiekredsarbejde i
et hvilket som helst aftenskole-regi.
Hemmersam giver en oversigt over forlø
bet og formidler en evaluering foretaget
af deltagerne. Derudover får vi 69 ek
sempler fra erindringerne samt nogle
overvejelser over, hvad det er for et stof,
der er kommet frem. Et smukt og eksem
plarisk arbejde.
Unifol 1987 indeholder ligeledes en ar
tikel af Lene I. Jørgensen om National
museets indsamling af håndværker- og
arbejdererindringer (IHA) 1951-56. Det
er jo den største af de danske indsamlin
ger og følger efter den tilsvarende sven
ske og samtidig med den norske. Ind
samlingen adskiller sig i principper og
omfang fra de to andre. Der kom mellem
3- og 4.000 erindringer ind. Når det ikke
vides præcist, skyldes det, at registre
ringsarbejdet måtte stoppes på grund af
manglende bevillinger. Artiklen er kort.
Det er til gengæld også det eneste, man
kan indvende imod den. Det er en gedi
gen sag.
Tværfaglighed er svært. Men det er
også skægt, og man bliver klog af det.
Samtidig er det den eneste vej frem for
arbejderkulturstudier.
Morten Thing
Ebbe Schön (red.):
Folklore och litteratur i Norden
Studier i samspelet mellan folktradition
och konstdiktning. Stockholm, Carlsons,
1987. 304 s. NIF Publications No. 17.
ISBN 91-7798-120-0.
I 1982 tog Nordisk Institut for Folkedigt
ning (NIF), som for tiden har hjemsted i
Åbo, initiativet til et fællesnordisk forsk
ningsprojekt om forholdet mellem folklo
re og litteratur. Det skete i realistisk er
kendelse af, at studiet af den gensidige
afhængighed mellem den mundtlige tra
dition og skønlitteraturen var et i nordisk
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forskning stærkt forsømt område. Siden
begyndelsen af dette århundrede harfolketraditionsforskere og litteraturforskere
i stigende grad arbejdet i fagligt og insti
tutionelt adskilte båse, med hver deres
opgaver og metoder. De mange forbin
delseslinier mellem de to traditionsfor
mer har derfor for en stor del henligget
upåagtede i et uvejsomt grænseområde,
som kun få forskere har vovet sig ud i.
Sådan var det ikke i den tidlige nordiske
nationalromantiske folkemindeforskning
og filologi i det 19. århundrede, og i man
ge lande uden for Norden har det aldrig
været sådan.
Hvis nogle af de mange forbindelsesli
nier skulle efterspores, krævede det i
Norden samarbejde mellem de adskilte
faggrupper. NIF inviterede derfor en
række folklorister og litteraturforskere
fra Danmark, Finland, Island, Norge og
Sverige til at indgå i et arbejdsfælles
skab. Der blev holdt en del møder, de
første med diskussion af helheden og af
de udvalgte områder, de senere med
gennemgang af manuskripter. Og i 1987
forelå så bogen »Folklore och litteratur i
Norden«. Bogen afspejler i den for
stand et vellykket samarbejde, at den
ikke er skæmmet af de fagskel, som end
nu i 60’erne og 70’erne måtte synes
uoverstigelige. I en anden - og urimeligt
krævende - forstand kan samarbejdet
synes mindre vellykket: fælles metodisk
afklaring og enighed om afgrænsning er
ikke nået. De enkelte bidragydere synes i
det store og hele at skrive, som de er
vant til, og om hvad de har lyst til. Bogen
er langt fra at være en systematisk gennemstruktureret lærebog i emnet. En
sådan ville nok ikke kunne skrives på
nuværende tidspunkt. Bogen må snarest
karakteriseres som en antologi af prøve
stykker, forskellige mulige emner og me
toder. Den er et sympatisk pionerarbej
de, som når så langt, det her i 80’erne
har været muligt. Forhåbentlig vil den bli
ve fulgt af andre undersøgelser og i ti
dens fylde af synteser.
Ud over redaktørens instruktive indle
dende overblik over problemfeltet findes
i bogen seks studier over forskellige fortrinsvis nordiske - forfattere som
bærere og formidlere af folketradition, to
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undersøgelser af stof, som er vandret fra
skrevne kilder ud i den mundtlige tradi
tion og endelig en præsentation og dis
kussion af et eksempel på folkeminde
samleren selv som parodisk litterær fi
gur.
Satu Apo har i Aleksis Kivis berømte
realistiske og humoristiske roman »Syv
brødre« undersøgt skildringen af forhol
dene mellem kønnene i et landbrugsom
råde i Nyland i midten af det 19. århun
drede. Romanens billeder heraf har han
derefter sammenholdt med de - ret be
grænsede - resultater vedrørende sam
me emne, som folkelivsforskerne er nået
til. Den sydfinske bondekultur er både Ki
vis baggrund og genstanden for hans
skildring. Apo påviser, at Kivi nøje gengi
ver miljøets normsystem, og at bogen
også giver informationer, som ellers er
vanskelige at finde. Også til studiet af
mere generelle forhold, som f.eks. det
folkelige verdensbillede, rummer roma
nen værdifuldt stof.
Hallfredur Örn Einksson behandler
portrætterne af traditionsbærere i to is
landske romaner Jon Thoroddsens
»Mand og kvinde« (udg. posthumt 1876)
og Halldor Laxness’ »Frie mænd« (1934).
I den første roman optræder som biper
son en gammel fattig kone, bundur, som
er synsk, tror på gengangere, beretter
sagn og reciterer bønner overleveret fra
katolsk tid. Også i Laxness’ roman er en
gammel kone, Hallbera, den betydeligste
traditionsbærer med evner og mundtligt
overleveret viden svarende til jxjndurs.
Hallfredur Örn Einksson underbygger det
synspunkt, at disse kloge gamle koner i
litteraturen ikke bare er et fast litterært
inventar, men afspejler virkeligheden. At
netop ældre kvinder har været tradi
tionsbærere sættes i forbindelse med
deres ansvar for børnenes traditionelle
opdragelse, sprogligt og emotionelt. Tra
ditionsstoffets historiske perspektiv er
forudsætning for børnenes tilpasning til
samfundet.
Den norske landmålslyriker og folke
mindesamler Olav Aukrusts (1883-1929)
forhold til folkedigtningen analyseres på
flere niveauer i Ørnulf Hodnes bidrag.
Aukrust bruger ikke blot det folkloristiske
stof realistisk, men også symbolsk og al-

legorisk. Stoffet indgår for Aukrust i en
historisk årsagssammenhæng og en na
tional kontinuitet. Sagnene bliver til gam
le hemmeligheder i sindet, som kan væk
kes til virkelighedserkendelse. Hodne
påpeger en sandsynlig sammenhæng
mellem Aukrusts opfattelse og Moltke
Moes gamle kloge afhandling om »Det
mytiske tankesæt« (foredrag 1888, trykt
1909): »Vi staar overfor en egen tanke
form, en ubevidst eller halvbevidst
aandsvirksomhet, hvor forstand og fan
tasi endnu ikke har skilt sig ut fra hinan
den, men virker sammen i udelt enhed,
men hvor netop derfor det sanselig
billedlige er fremherskende, ganske som
i sprogets røtter.« Det er ikke besynder
ligt, hvis folkemindeforskeren her har
kunnet inspirere digteren til at frigøre ny
skaberkraft fra de gamle kilder.
Bengt af Klintberg behandler de lit
terære eftervirkninger af folkeeventyret
om kvinden, som ikke ville have børn.
Eventyret har givet anledning til seks
forskellige litterære udformninger, og
det søges påvist, hvordan eventyret er
nået frem til den enkelte forfatter, og
hvilke forhold, der har bestemt de for
skellige litterære udformninger og forfat
ternes forskellige holdninger til kvinden.
Undersøgelsen påviser overraskende
veje og identificerer en lang række ak
tører i dette smukke eksempel på intereuropæisk kulturudveksling
At det ikke blot er til ældre litteratur,
folketraditionen kan åbne vigtige indgan
ge, fremgår af Henning Sehmsdorfs ana
lyse af den norske dramatiker Peder W.
Cappelens skuespil »Tornerose, den so
vende skjønnhet« (1968). Skuespillet be
gynder, hvor eventyret slutter, nemlig da
Tornerose vækkes til nyt liv af prinsens
forløsende kys. Konflikten mellem på den
ene side eros og logos og på den anden
side følelseskulde og manglende skaber
evne bestemmer stykkets tema og stil.
Sehmsdorf samler overbevisende tolk
ningen i Aristoteles’ ord: det er myten,
som giver poetisk form til stoffet.
Også i Ebbe Schöns studie af det folk
loristiske stofs funktion i Velhelm
Mobergs betydningsfulde historiske ro
man »Rid i natt« (1941), som foregår
1650, men som også har tydelig adresse

til de svenske magthavere under Anden
Verdenskrig, afdækkes folklorens tidløse
magt. Det aktuelle gives ved hjælp af
folkloren mytisk karakter. Folkloren bliver
brugt til at skabe mening og sam
menhæng i tilværelsen og i den aktuelle
politiske situation til at skabe forbindelse
mellem modstandsviljen og dybe folkeli
ge instinkter.
Mens alle de nævnte undersøgelser på
forskellig måde belyser brugen af mundt
ligt traditionsstof i skreven litteratur, har
Gun Herranen udnyttet en usædvanlig
mulighed for et detaljeret studium af et
eksempel på det modsatte forhold. Hun
studerer materiale i mundtlig tradition,
som går tilbage til trykte kilder. Det er
den art af traditionsstof, den såkaldte
»booklore«, som ældre folklorister på jagt
efter det, som de anså for den ægte folketradition, ikke ønskede at befatte sig
med. Gun Herranen arbejder med det
eventyrrepertoire, som i begyndelsen af
århundredet er optegnet efter den blinde
fortæller Berndt Strömberg fra Ekenäs i
det sydligste Finland. En del af Ström
bergs eventyr blev af udgiverne af de fin
landssvenske folkeeventyr kasseret, for
di det var tekster, som Strömberg havde
fået læst højt af skoledrenge mange år
før. Hertil hører Strömbergs version af
H. C. Andersens »Ib og lille Christine«.
Da optegnelsen af dette eventyr efter
Strömberg er bevaret, har Gun Herranen
kunnet sammenligne Strömbergs tekst
med H. C. Andersens, og hun har derved
kunnet gennemføre en detaljeret un
dersøgelse af en litterær teksts transfor
mation fra skriftlig til mundtlig tradition,
med et fagligt udtryk: tekstens folklorisering. Under denne transformationspro
ces sker reduktion og afpoetisering, men
også addition og konkretisering. Teksten
får sine egne kvaliteter.
Læsebøger og øvebøger til sprogun
dervisning er et meget gammelt og end
nu alt for dårligt udforsket medium for
vekselvirkningen mellem mundtlig og
skriftlig tradition. Dette emne behandles
af Reimund Kvideland. Stof fra såvel den
mundtlige som den skriftlige tradition
indgår i disse bøger, og i nogen udstræk
ning spredes det derfra igen ud i den
mundtlige tradition. Men de færreste fol-
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ketraditionsoptegnere ønskede at med
tage stof, som de genkendte fra sådanne
trykte kilder. Stoffet ansås for uægte.
Dertil kommer, at meddelere med læn
gere skolegang som oftest blev undgået
af optegnerne. Kvideland kan påvise fle
re eksempler på, at den samme historie
findes i både lærebøgerne og i den
mundtlige tradition. Men det er svært at
afgøre, hvilken vej påvirkningen er gået.
Der savnes detaljerede undersøgelser
for at kunne klarlægge sammenhængen.
Mindst tre strømninger eksisterer: stof
er kommet fra den mundtlige tradition
ind i lærebøgerne, stof er kommet fra
lærebøgerne ud i den mundtlige tradi
tion, og stof har hele tiden levet i den
mundtlige tradition og uafhængigt af læ
rebøgerne. Problemet er i konkrete til
fælde at afgøre, hvilken af modellerne,
der er den rigtige. Overvejelse fortjener
den citerede opfattelse hos gamle Albert
Wesselski, at folkdigtningen var afhæn
gig af med mellemrum at skriftfæstes for
overhovedet at kunne overleve.
For folketraditionsforskere har Eske K.
Mathiesen sidst i bogen ophængt et
troldspejl, hvori fejl straks bemærkes.
Spejlet er Vilhelm Grønbechs skønlit
terære bog fra 1940 »Sejersen fra Varia
ger« med den vigtige biperson folkemin
desamleren kaldet Stakkelsen. Han hæn
ges ud som den videnskabelige turist,
der ikke kan se det virkelige liv. Stakkel
sen mangler helt oplevelsen af sam
menhængen, erkendelsen af kulturens
helhed. »Ord var til for at bruge og ikke til
at pille i,« belærer forfatteren. De tradi
tionelle værdier skal forvaltes og for
vandles for også i en ny tid at blive ska
bende tradition. Det er Grønbechs bud
skab med sin bog.
Og det er også i den overordnede
forstand, som i øjeblikket er den eneste
mulige, syntesen af disse ni nutidige nor
diske forskeres pionerarbejde. Desuden
er afhandlingerne som helhed en over
bevisende illustration af, at de etable
rede skotter mellem mundtlig tradition
og skriftlig tradition og mellem folklo
rister og litteraturforskere har hindret
indsigt i og udøvelse af frugtbar veksel
virkning.
Iver Kjær
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Reimund Kvideland &
Henning K. Sehmsdorf (udg):
Scandinavian Folk Belief and Legend
Minneapolis, University of Minnesota
Press, 1988 (The Nordic Series vol. 15).
xxii+430 s. $29,-.
Asbjørnsen & Moes berømte »Norske
Folkeeventyr« (1841-44) er oversat til
mange sprog, men ellers er det småt
med internationale oversættelser af
skandinavisk folkedigtning. Udvalg af vi
ser, eventyr og sagn findes på engelsk
og tysk, men dermed er også næsten alt
sagt. Desuden er de i nogle tilfælde gam
le og kildemæssigt upålidelige, og ende
lig skal tilføjes, at af de skandinaviske
sprogområder er det danske absolut rin
gest repræsenteret i oversættelser til
hovedsprogene. Det er tydeligvis vor
egen skyld. Der skal både selvbevidsthed
og energisk PR-arbejde til for at »sælge«
den hjemlige kultur på det internationale
marked, et forhold som de store lande er
sig meget bevidst. Også en del mindre
lande maser ufortrødent på, finnerne har
været særdeles aktive gennem mange
år, efterhånden er nordmændene og især
svenskerne ved at komme godt med,
mens vi - som sædvanlig, sukker man er langt bagud. Er dansk folkekultur ikke
værdifuld og interessant, ikke værd at
gøre en international indsats for?
Nu kan vi så i det mindste glæde os
over en håndsrækning fra en nordmand
og en tysk-amerikaner. Kvideland (Ber
gen) har i perioder undervist i USA og
Sehmsdorf er tilknyttet Scandinavian De
partment i Seattle, Washington. Begge
har førstehåndserfaring i netop den un
dervisning i »Scandinavian Folklore«,
som udvalget skal tjene, så der er ikke
tale om noget tilfældigt con amorearbejde.
Kulturområdet, bogen behandler, er
den skandinavisk-talende verden, der
interesserer mange amerikanere, ikke
mindst fordi en del af dem nedstammer
fra skandinaviske emigranter. Emneom
rådet er sagn og folketro i bred forstand,
og perioden er den, man har professio
nelle førstehåndsoptegnelser fra, altså
19.-20. årh. Ældre tiders og naboområ
ders traditioner strejfes kun lejlighedsvis.

Tekstudvalget består af 430 tekster
udvalgt nogenlunde ligeligt fra hvert af
de skandinavisk-talende områder, men
blandet således at materialet er organi
seret efter emner, ikke efter områder.
Den underliggende antagelse er at skan
dinaverne i store træk har fælles tradi
tion, og det er nok rigtigt; men særtræk
findes nu også, f.eks. er danske og nor
ske trolde ret forskellige, varulvetroen
har særudvikling i Østdanmark og Syd
vestsverige osv. Regionale forskellighe
der er der ikke så få af, og nogle af dem
er også undersøgt og kortlagt f.eks. i
»Atlas over svensk folkkultur«. Alligevel
må man medgive, at der ved sammenlig
ning med andre folks traditioner mærkes
tydelige skandinaviske fællestræk, så
ordningen skal ikke anfægtes.
Når man i et eneste bind skal præsen
tere en optegnelsesmasse, som ville
kunne fylde et pænt provinsbibliotek, har
man en hård kamp at bestå med repræ
sentativitetsproblemet, som er uløseligt.
Her har udgiverne valgt at satse på gode
(i betydningen »informationsrige« og
»godt repræsenterede«) tekster, meget
ofte sådan, at blot en eller to tekster må
bære byrden at dække en hel temakreds.
Den kyndige læser vil uundgåeligt savne
en del; men jeg har ikke fundet eksem
pler på tekster, der kunne have været
udeladt!
Eneste mulighed for at imødegå den
hårde begrænsning, som selve omfanget
kræver, er at supplere ad bibliografisk
vej, og den vej har udgiverne ikke alene
betrådt, men gjort til en hovedfærdsels
åre (dog mest for dem der læser de
skandinaviske sprog). De har gjort en
meget stor indsats for at henvise til litte
ratur, der sætter de 430 tekster i relief.
Alene for bibliografiens skyld vil bogen
fremover være til stor gavn også for
skandinavisk folkloristisk.
Da jeg i 1985 underviste i »Scandina
vian Folklore« i Californien, kunne jeg
takket være udgivernes imødekommen
hed benytte manuskriptet til den nu ud
givne bog. Jeg kan derfor bevidne, at den
er velegnet til sit formål, at introducere
den skandinaviske sagn- og folketrosver
den for et udenlandsk publikum (hvad
der er af betydning ikke mindst for for

ståelsen af den skandinaviske litteratur,
som henter meget fra folketraditionen).
Men er det ikke påfaldende, hvor lidt ak
tive vi danske selv er på dette felt?
Bengt Holbek
Inger-Lise Hjordt-Vetlesen:
En skrivende bondepige
På sporet af kvinden i Helene Stranges
liv og værk. Odense 1988, 224 s., illu
streret. Kr. 188,-. ISBN 87-7492-675-6

Endelig er personen Helene Strange og
hendes forfatterskab blevet taget under
kyndig behandling og underkastet en se
riøs analyse - næsten et halvt århun
drede efter hendes død.
En af årsagerne hertil kan være, at
denne opgave ikke er så ligetil. Et
livsværks flittige virke med indsamling af
levn og oplysninger om fortid og samtid
har nemlig efterladt sig meget få og
konkrete oplysninger om den myreflit
tige og bemærkelsesværdige person
som stod bag, når det drejer sig om for
fatteren og folkemindesamleren Helene
Strange.
»På sporet af kvinden i Helene Stran
ges liv og værk« har Inger-Lise HjordtVetlesen også rammende brugt som un
dertitel til sin bog. Og det er meget
betegnende for forfatteren, at hun benyt
ter alle til rådighed værende midler og
kilder til at tegne et billede af og finde
identiteten hos den kvinde, der viede
sine »manddomsår« til at blive »et offent
ligt kendt fruentimmer...«, og hvis »appel
beroede for en stor del på, at hun var
det, som alle andre også var - hun var
det bare i stort format.« (p. 7).
Litteraturhistorikeren Inger-Lise HjordtVetlesen, lektor ved Nordisk Institut på
Odense Universitet, har med en beun
dringsværdig grundighed arbejdet sig
igennem og gennemarbejdet H. S.s sam
lede produktion, publiceret såvel som
upubliceret. Med udgangspunkt i dette
forfatterskab opleder l.-L. Hjordt-Vetlesen personen H. S., eller som hun selv
udtrykker det i det indledende kapitel:
»Den følgende fremstilling drejer sig om
konflikten mellem den uforløste kvinde
og den officielle, skribenten, foredrags-
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holderen og igangsætteren. Ved at sam
menholde konfliktmønstre i værkerne
med knudepunkter i Helene Stranges liv
vil jeg forsøge at indkredse det psyko
drama, som gemmer sig bag bøgernes
facade og det velgennemførte livsværk.«
(p. 12).
Med en præcis og rammende karak
teristik af Helene Strange præsenterer
forfatteren straks sit offer for læseren,
og man fornemmer fra det første kapitel,
at den »skrivende bondepige« ikke blot er
et produkt af tid og sted men i høj grad
også af sin arv samt bevistheden om,
hvilken forpligtelse hun var denne skyl
dig.
Men hvem var så denne Helene Stran
ge?
For en generation siden vidste vel alle
på Falster, hvem denne usædvanlige,
særprægede kvinde (der levede fra
1874-1943) var.
Med sine meningers mod tog hun en
gageret del i mange sider af samfunds
debatten spændede fra religion til kvin
desags- og partipolitik - altid dybt for
ankret i en historisk og kulturhistorisk
bevisthed. Men først og fremmest var
hun den, der i sine slægtstromaner og
folkelivsskildringer skulle iklæde den
nordfalsterske bondekultur »Kød og
Blod«. Og det er som forfatter, at navnet
Helene Strange først og fremmest har
overlevet.
Hun var født ind i et nordfalstersk land
bomiljø i 1874, men på grund af moder
ens tidlige død opvoksede Helene til sit
14. år hos sin mormor i Vester Kippinge
- i omgivelser præget af gammeldags,
kvindedomineret husholdning, hvor »ar
bejde og vækst, indsats og belønning
hang sammen« (p. 14). Herefter skønne
des pigebarnet tilstrækkeligt udlært til at
være husbestyrer på faderens gård i en
årrække, inden hun tog ud at tjene hos
fremmede. Den livsbane, der således tid
ligt blev afstukket, skulle H. S. i en mo
den alder vide at frigøre sig fysisk fra,
men til gengæld bevare mindet om den
og udnytte den som databank for sit se
nere åndens og tankens arbejde.
Via en for tiden og kønnet atypisk løbe
bane skulle H. S. i en moden alder se sit
ønske om at leve af sin pen og sin tunge
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(skribent- og foredragsvirksomhed) op
fyldt. Men inden da havde hun da også
rejst den halve verden rundt, været på
højskoleophold og engageret sig i utalli
ge samfundsrelevante gøremål.
Efter den indledende præsentation af
H. S. har forfatteren opbygget sin bog
strengt kronologisk, således at de
følgende kapitler beskriver H. S.s virke
og gerninger, og sideløbende relaterer
disse til indholdet i hendes samtidige for
fatterskab.
For hvert enkelt værks vedkommende
gives en analyse og karakteristik af hand
ling og personer. Der gives vurderinger samtidens og forfatterens egen - af H.
S.s stilistiske kvaliteter som forfatter. H.
S. nød i 1937 officiel anerkendelse ved
optagelse på finansloven med en årlig
ydelse på 600 kr.
Forfatteren påviser, at de konflikter,
der fører handlingen frem i H. S.s tidlige
værker, er et spejlbillede af de kampe, H.
S. selv måtte kæmpe for at afklare sig sit
religiøse standpunkt og for at få placeret
den moderne kvinde i det mandsdomi
nerede verdensbillede.
Med de to følgende værker »Oluf Ru
der« og »Skærlunde Kro« er hovedtemaet
konflikten og magtkampen mellem de to
køn, og der må H. S. ubetinget tildele al
magten til sine idealiserede og dog fysisk
deformerede heltinder, mens mændene
er handlingens skurke, der efter fortjene
ste må vælte sig i den værste søle. Disse
groft tegnede personer finder deres færdigudviklede sjæl og krop i de senere
slægtsromaner om henholdsvis Priergaardsslægten og Sværkerne.
Det er da naturligt nok også forfatte
rens overvejelser om disse hovedværker
- folkelivsskildrende slægtsromaner på
henholdsvis 4 og 9 bind, der i tid
strækker sig over henholdsvis fire gene
rationer og 200 år - som udgør næsten
halvdelen af bogen.
Og der er utroligt oplysende og
spændende at lade l.-L. Hjordt-Vetlesen
lede sig igennem H. S.s forfatterskab, il
lustreret med talrige citater.
Jævnsides hermed fortolkes person
galleriets handlen og gøren ud fra Stran
ges personlige bevidstliggørelse både
som forfatter og ikke mindst som sam-

fundsborger. Der spores en udvikling fra
Priergaardens kvindelige univers til
Sværke-bøgernes langt mere nuance
rede og brogede billede af det nordfal
sterske bondeliv. Men der ligger blandt
meget andet også H. S.s anden rejse til
USA imellem. Dog er det grundlæggende
historiesyn ikke ændret: Individet skaber
sin egen og samfundets historie, »... hi
storiens udvikling er stadig lagt i hæn
derne på det særligt fremragende og
fremsynede individ. I Sværke-bøgerne er
det imidlertid ikke en kvinde, der i begyn
delsen er anbragt i denne position, men
en mand«, (p. 118).
Også H. S.s egne overvejelser bliver
vi gjort bekendt med via citater fra de
sparsomme kilder, hun har efterladt
om sig selv, fortrinsvis i form af korre
spondance bl.a. med Marie Bregendahl,
som i faglige anliggender var hendes for
trolige.
Envidere giver forfatteren H. S. lejlig
hed til selv at udtale: »Personer og Hand
ling er fri fantasi«, en nyttig kendsgerning
at få slået fast, da mange læsere opfat
ter H. S.s stærke indlevelsesevne og
nøjagtige beskrivelser indtil mindste de
talje som udtryk for, at den skildrede
slægtshistorie er taget ud af det virkelige
liv.
Til gengæld kan forfatteren konkludere
efter at have opsporet og analyseret sit
kildemateriale om multimennesket H. S.:
»Når Strange nu var så almindelig og
alligevel fik en så ualmindelig stor
betydning i sin samtid, var det fordi hun
gennemførte afkaldet i en grad, som
kun de færreste var i stand til det.
Stranges skikkelse var gennemsigtig,
enhver kunne forvisse sig om, at der ikke
var noget bag ved, og den helstøbthed
der var over hende gjorde indtryk. Hun
så sig ikke tilbage, lod sig ikke forstyrre
af sine genfærd, men iscenesatte i ste
det for en virkelighed, hvor kroppen var
forvandlet til form, kønnet til udvendig
ornamentering af figuren. Og hvad der
var en kunstnerisk svaghed blev en so
cial styrke.
Hun erobrede faderens sprog, hans
skriveborde og hans talerstol og bragte
derved en frugtbar forvirring ind i begre
berne om mandligt og kvindeligt. Gen

nem sit eget eksempel viste hun, at
kønnet ikke var en skæbne men en social
fiktion, som kunne fortælles på en anden
måde. Helene Strange skrev kvindehisto
rie, idet hun gjorde sit eget liv til en histo
rie, hun selv havde skrevet.« (p. 189).
Bogen er veldokumenteret med et ud
bygget noteapparat, der fungerer som
kildehenvisning, og hvortil forfatteren
henlægger mere spidsfindige litteratur
historiske overvejelser. Fra fortegnelsen
over kilder og litteratur skal fremhæves
oversigten over H. S.s privat-arkiv på
museet Falster Minder. Her bemærkes
også den skærende kontrast mellem om
fanget på fortegnelsen over Helene
Stranges produktion og litteraturen om
Helene Strange. Med det her foreliggen
de værk skulle der være rådet bod på
dette misforhold.
Liselotte Mygh
Lars-Henrik Schmidt &
Jens Erik Kristensen:
Lys, luft og renlighed
Den moderne socialhygiejnes fødsel.
København 1986. 215 sider ill. Kr. 178,-.
ISBN 87-500-2640-2
Lad det være sagt med det samme. For
fatterne kalder selv deres undersøgelse
en idehistorisk fremstilling, som hverken
er filosofihistorisk eller videnskabshisto
risk, videnskabssociologisk eller hverdagssociologisk. Læsere som interesse
rer sig for bogens emne bør dog nok
være særdeles fortrolige med begrebs
dannelsen inden for samtlige retninger og lidt til - hvis de ikke alene vil prøve at
forstå fremstillingen, men også vurdere,
hvornår de mange fine ord blandet med
fornøjelige eksempler og mundtlige hver
dagsudtryk står for spændende overve
jelser, usammenhængende argumenter
eller helt forvrænge proklamationer.
Kulturforskere vil undre sig over at der
kun henvises til en af Mary Douglas tidli
ge undesøgelser 1966 og ikke til hendes
senere lige så relevante arbejder fra
70’erne og 80’erne. Jeg savner også hen
visninger til Den kultiverede människan
fra 1979 af Jonas Frykman og Orvar Löf-
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gren eller nyere arbejder af disse forfat
tere.
Men forfatterne er filosoffer som vil
skrive kulturhistorie. Så vidt jeg kan se
sætter de sig mellem flere stole og det er
synd, for de ved noget og har noget
spændende på hjerte. De savner tilsyne
ladende forståelse for kildekritik og kul
turanalyse.
60’ernes ungdomsoprør ophøjes henimod bogens slutning (kapitel 7) til DEN
afgørende begivenhed som førte til det
»historiske oprør mod den vesterlandske
ordensformation og dens skiftende
transformation... ikke fordi det har fået
den store verdenshistoriske effekt, men
fordi det i sin grundtone var et oprør mod
ordensprojektet og dets moderniserings
form«. (185). Der oplyses ikke noget om,
hvordan det videnskabelige arbejde med
grundtoner foregår.
Forfatterne fortsætter herefter: »Det
var et oprør mod et system, som havde
formet sig omkring lys, luft og renlighed
(ro, orden og regelmæssighed). Det ville,
omend diffust, på én gang gøre op med
både den systematiske bevægelighed og
den individualiseringsproces, den antitaktile distance og æstetiseringen af det
synlige«. (185). Dette er nok bogens
sprogligt mest lettilgængelige »konklu
sion« eller rettere sagt tese, fordi bogen
slutter med nogle afrundende bemærk
ninger uden videre analyse.
Bogen følger en vis historisk linie fra
stikord til den antikke Hygieia frem til i
dag. Kapitel 2 handler om ordensmag
ten, i overensstemmelse med følgende
indledningspostulat: »Historisk set admi
nistreres den moderne verdens ordens
projekt af staten og dennes ordensmagt.
Ved overgangen til den moderne verden
er politiet agent for ordensprojektet og i
1756 bestemmer den førende tyske
statsteoretiker ...« (25). Unægtelig en
tankevækkende argumentationskæde,
som nok kunne fortjene en uddybning.
I de følgende kapitler gennemgås ud
valgte temaer i forbindelse med såkaldte
ordensprojekt, bl.a. antiseptik, race
hygiejne, kønsdrift, og det der kaldes
»projekt husmoder«. Kilderne er hvad
som helst. Hovedlinier i sundhedsopfat
telsen præsenteres f.eks via »Sundheds

142

bladet« uden at det på noget tidspunkt
nævnes, at bladet var knyttet til kred
sen af adventister. Hovedlinier i projekt
husmoder præsenteres f.eks. via »Hus
moderens blad«, som udgives »Under
Medvirkning af fremragende faglige
Kræfter«, nemlig højtuddannede mænd
og kendte fruer. Bladenes navne lyder så
almene ...
Ud fra en kulturanalytisk synsvinkel
udgør kapitel 6 om projekt husmoder
måske den største misforståelse. Forfat
terne har forlæst sig på takt-og-tonebøger, og andre opdragende værker. Re
klamer og offentlige debatudtalelser an
vendes i flæng uden særlige overvejel
ser, selv om de afspejler holdninger og
ikke sikre facts fra vidt forskellige kredse.
Selv siger de at nu bliver undersøgel
sen »konkret«: »Vi vil forsøge at beskrive
den diskursive iscenesættelse af en be
stemt historisk »operation husmoder«,
nemlig den danske.« Det mere grundlæg
gende problem er imidlertid at de lige
som i de andre afsnit netop kun beskri
ver ud fra en færdig forudindtaget me
ning. De kender åbenbart grundtonen på
forhånd. Hvorfra? Måske fra ungdoms
oprøret, som »var præcis ikke et faderop
rør, men et oprør mod moderen - et
oprør mod projekt husmoder«. (185)
»Hvor diffust dette oprør end var i sine
mål og midler, så var det på den bag
grund vi har fremanalyseret et frontalt
angreb på den vesterlandske civilisations
kardinalværdier.« (188).
Teknikken med den omvendte række
følge karakteriserer også kapitel 6 hvor
det er i indledningen og ikke i afslutnin
gen, at vi præsenteres for forfatternes
billede af husmoderen: »Husmoderen er
en sådan ny formel konstruktion; hun er
ikke bestemt ved sin substans, men ved
sin funktion; hun er så at sige et produkt
af sine funktioner og eksisterer ikke tidli
gere - og det til trods for, at retorikken
og ideologien forsøger at naturalisere
hendes projekt som et naturligt kald, der
substantielt tilhører kvindekønnet. Hun
skabes som konvergenspunkt mellem en
række tendenser og som diskusivt objekt
i et omfattende opdragelsesprojekt. Hun
er altså produceret af en bestemt viden,
som peger på hende som agent for in-

stallationen af en generel renlighed, der
via hende skal udfoldes til hele det socia
le legeme.« (115). Forstå det hvo der
kan: Først en konklusion fyldt med ind
skudte sætninger, billedord og faglig jar
gon, og så bagefter et kapitel med ek
sempler.
Bogen er imidlertid ikke een stor tragi
komisk fejltagelse. Den er fyldt med
interessante, ja ligefrem nye oplysninger
og den peger hvor den er bedst på sam
menhænge som er særdeles tankevæk
kende. Der er rige muligheder for idehi
storiske undersøgelser. Men kulturanaly
se er ikke nogen let sag. Det er ikke nok
at have noget spændende på hjerte. Der
er et håndværk og en videnskab til for
skel.
Birgitte Rørbye
Ed. Peter Elsass & Kirsten Hastrup:
Sygdomsbilleder
Medicinsk antropologi og psykologi.
København 1986. 271 sider. Kr. 200,-.
ISBN 87-01-54842-5

Sygdomsbilleder er en antologi, som be
står af en indledning og tre hovedafsnit:
1. »Sygdomsbegreber i fremmede kul
turer - enkeltstudier« med 7 bidrag, 2.
»Behandlingsmåder i Danmark - sam
menligninger« med 5 bidrag, samt 3.
»Patient- og behandleroplevelser« med 2
bidrag. Forfatterskaren omfatter antro
pologer, psykologer og psykiatere, som
lægger op til en debat om sygdomsbe
grebet ud fra vidt forskellige forsknings
erfaringer.
Antologiens formål er at synliggøre
nogle alternative faglige og videnskabeli
ge positioner til den klassiske lægevi
denskab, den biomedicinske tænkemåde
og det naturvidenskabelige paradigme
for at bruge nogle af indledningens egne
ord. Redaktørerne pointerer forskellen
mellem den oplevede lidelse (illness) og
den kategoriserede sygdom (disease) i
overensstemmelse med almindelig forsk
ningstradition inden for den internationa
le kulturforskning. Antologien handler
derfor ikke om eet sygdomsbegreb, men
tegner konturerne af en hel række syg
domsbilleder, hvor relationerne mellem

patienter, pårørende og behandlere
sættes i relief. Bogens titel er godt
valgt.
I anatologiens flimrende række af syg
domsbilleder kan jeg øjne et gennemgå
ende træk: forfatterkredsen doku
menterer med stor styrke, at studiet af
sygdomme må vedrøre ikke alene dis
ease men også illness. Den oplevede li
delse udgør ikke noget ligegyldigt, privat
eller tilfældigt, når den sættes ind i en
kulturel sammenhæng. Men hvor mange
læger er egentlig uenige i det?
Antologien viser hvor vanskeligt det
kan være at etablere et forum for en
sammenhængende videnskabelig dialog
selv inden for en mindre kreds. Jo flere af
artiklerne man læser, jo mere interes
sant bliver de enkelte forfatteres forskel
lige faglige positioner. Når formålet med
bogen netop var at yde et bidrag til de
batten om sygdomsbegrebet, kunne dia
logen lige så godt være startet inden for
antologiens egne rammer. Bogen savner
en afsluttende diskussion forsynet med
almene litteraturhenvisninger, som kun
ne udrede og afrunde de meget brogede
billeder.
De enkelte bidrag afdækker unægtelig
temmelig forskellige dimensioner i for
bindelse med det, der inden for de enkel
te kulturer fremtræder som sygdom og
lidelse. Nogle undersøgelser eksemplifi
cerer og beskriver på et spinkelt grund
lag, medens andre bygger på omfatten
de empiriske, teoretiske og forsknings
historiske forudsætninger. Nogle går me
get tæt på de enkelte mennesker og
situationer, medens andre holder sig til
generelle almenmenneskelige træk.
De bidrag, som ud fra klassiske antro
pologiske forskningstraditioner hviler på
et omfattende feltarbejde og en indle
vende analyse, hæver sig over gennem
snittet og betyder at bogens tyngde ikke
alene kvantitativt, men navnlig kvalitativt
er at finde i første del af bogen.
De to andre hovedafsnit lever derimod
slet ikke op til de samme forventninger.
Hvordan kan det gå til at redaktørerne
helt overser den etnomedicinske forsk
ning inden for etnologi og folkloristik?
Selv om et historisk perspektiv rettet
mod fortiden ofte indgår i en række af
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disse undersøgelser, findes der også en
omfattende nutidsforskning og for den
sags skyld fremtidsforskning, som hviler
på feltarbejde og kulturanalyse.
De enkelte bidrag i bogens andet ho
vedafsnit, som ifølge titlen gennemgår
danske forhold, er for så vidt udmærkede
og flere er særdeles interessante, men
nogen helhed eller sammenhæng er det
svært at finde. Netop derfor undrer det
mig, at redaktørerne har sammensat
kredsen så snævert. Det går ud over den
faglige dybde, den empiriske bredde og
det alsidige engagement, som lyste ud af
artikler som Susan Whytes og Lise
Østergaards i første hovedafsnit.
Samme kritik må rettes mod tredje ho
vedafsnit, som hedder »Patient- og be
handleroplevelser«. Trods titlen består
afsnittet kun af to - ligeledes meget
spændende - artikler, som har det til
fælles at de er udarbejdet af redaktører
ne, og at de begge tager udgangspunkt i
siger og skriver een persons erfaringer.
Der må vel være en pointe. Men hvilken?
Hos visse af antologiens forfattere an
vendes ord og argumentationsformer
temmelig overfladisk. Som et eksempel
kan nævnes begreber som »vesten« og
»vestlig tankegang« som hverken udgør
letforståelige eller veldefinerede faglige
termer. Den ukritiske begrebsdannelse
vidner ikke alene om manglende empi
risk indsigt i den hjemlige folkekultur
både i fortid og nutid, men også om en
grad af forenkling, som er tvivlsom i for
bindelse med de verdensbilleder, som
har sat deres spor inden for det offentli
ge liv.
Skyldes tilsidesættelsen af den medi
cinske folkloristik og etnologi uvidenhed
eller utilstrækkelig vilje? Spørgsmålet må
stilles, fordi det muligvis bliver besvaret
af den ene redaktør i bogen, selv om det
ikke står mig helt klart, om det er folklori
ster i almindelighed eller en enkelt dansk
folkloristisk hekseforsker - »arkivaren«,
som han kaldes - i særdelsehed, som
må stå for skud.
Under alle omstændigheder undrer jeg
mig fagligt over Kirsten Hastrups to bi
drag. Det første bidrag hviler på en an
dens forskningsarbejde - en interessant
undersøgelse af heksetro i Sydfrankrig -
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medens det andet bidrag giver nogle ord
med på vejen til en enkeltstående meget
selvstændigt tolkende patientberetning,
som nok lige så godt kunne have stået
alene.
Men Kirsten Hastrup vil ikke alene teg
ne et par sygdomsbilleder. Hun er ude i
et større ærinde, fordi hun vil vise at den
antropologiske forskningsposition udgør
en nødvendig tilgang, som lægeviden
skaben har brug for i forbindelse med et
fagligt udviklingsarbejde. Jeg deler Kir
sten Hastrups synspunkt. Behovet for in
tensiveret samarbejde på et videnskabe
ligt grundlag mellem kulturforskning,
sundheds- og socialsektorer udgør en
nødvendig forudsætning for en mere
hensigtsmæssig planlægning af fremti
den.
For at tydeliggøre antropologiens rige
muligheder sætter Kirsten Hastrup imid
lertid antropologens rolle i modsætning
til folkloristens rolle. Antropologen gøres
til den engagerede feltarbejder. »Hvor
antropologen går ind, og investerer sin
person i feltarbejdet ... så bliver folklori
sten udenfor.« Synspunket holder slet
ikke for en nærmere vurdering. Både an
tropologer og folklorister arbejder med
feltarbejde og analyse. Men ikke nødven
digvis samtidig. Begge fag karakteriseres
ligeledes af konkurrerende, men ikke
nødvendigvis fjendtlige paradigmer. Det
er en fejltagelse at tro, at folkloristik »pr.
definition« kun undersøger »kulturer, der
anses for at være både mere oprindelige
og uforanderlige end bykulturens forfron
ter«. Hvornår har Kirsten Hastrup sidst
læst folkloristiske studieordninger, spe
cialer eller andre forskningsarbejder?
Det kan selvfølgelig undre en lidt, at
Kirsten Hastrup fremhæver selvstæn
digt, engageret feltarbejde som det cen
trale ved antropologien, når hendes egne
bidrag netop ikke lever op til dette krav.
Med de beskrivelser hun giver af folklori
stens rolle tvivler jeg dog på, at det er
her hun føler sig hjemme. Som folklorist
har jeg også svært ved at genkende mig
selv og mine kolleger.
Folkloristen udnævnes til »dokumentator«. »Som akademiker står han naturlig
vis uden for folkekulturen.« »Arkivaren
kan sove roligt.« Til gengæld har vi åben-

bart altid travlt om dagen, for »de gamle,
der ved noget er altid lige ved at uddø«.
»Han arkiverer en forsvindende folkekul
tur.«
Vi angribes for at have studeret hekse
ri som »et element, der tilhører en noget
tilbagestående og hastigt uddøende ka
tegori af baglandsmennesker. Hvad
mere er, ved at studere det som folketro
har folkloristerne, måske ufrivilligt men
nok så slagkraftigt, bidraget til at under
strege mangelen på virkelighed i de rap
porterede fænomener. I næste runde har
begge disse forhold bidraget til bønder
nes tavshed om det hekseri, der for dem
var alt for virkeligt«, (fremhævningerne er
KHs).
Det er altså ikke småting folkloristerne
får skyld for. Først har vi forvrænget hele
sagen og bagefter spoleret det for andre.
Eller hvis nogen tør læse indledningen til
note 3: »Meningen er naturligvis ikke
hverken at genere folkloristerne eller ge
neralisere deres roller og opfattelser unødigt. Når jeg her omtaler folklorister
nes videnskabelighed har det en for
holdsvis præcis adresse til de folklori
ster, der bl.a. har arbejdet med hekseri i
de vestlige samfund.« (Min fremhæv
ning).
Folkloristerne udgør måske kun en lille
kreds inden for kulturforskningen i Dan
mark, som det er let at gøre til skydeski
ve. Vi er heller ikke så mange som driver
forskning inden for det medicinske felt.
Men hvis vores medicinsk-antropologiske storebror og storesøster for alvor ser
det som deres opgave »at gøre alternati
ve erfaringsuniverser« tilgængelige var
det måske en bedre ide at gå i gang med
en slags feltarbejde og deltagerobserva
tion inden for det medicinsk-folkloristiske
univers, så det genfærd - eller fjendebil
lede - som hedder »folkloristens rolle«
kunne blive manet i jorden.
Hvis vi skal tage ansvaret for alle de
synder som fra tidernes morgen er ble
vet begået af folklorister - og antropolo
ger med - kan jeg godt forstå vi ikke
længere kan sove roligt. Så får vi mare
ridt. Hver nat. Men hvilken videnskab
skal det?
Har jeg forstået redaktørernes indled
ning ret udgør en enøjet kritik eller belæ

ring sjældent en frugtbar forudsætning
for en faglig dialog. Ligesom der er pro
blemer knyttet til kategoritænkning, hvad
enten den foregår i forbindelse med syg
domsbegreber, arkivstudier eller genera
liserende strukturanalyser, er der knyttet
andre faglige udfordringer til studiet af
sygdomsprocesser, feltarbejde og her
meneutiske eller kritiske forståelsesana
lyser.
Kulturforskningen har en vigtig opgave
i den udvikling, som er i gang inden for
lægevidenskab og sundhedssektor både
i Danmark og internationalt. Der skulle
gerne være plads til samarbejde og
udvikling for både store og små fag.
Inden for antropologien er der sket
store ændringer inden for de seneste
forskningsgenerationer. De bedste artik
ler i »Sygdomsbilleder« vidner om frugt
bare faglige forskningspositioner på et
særdeles højt videnskabeligt niveau.
Også folkloristikkens empiriske og teore
tiske grundlag har ændret sig, og enga
gementet med det. Hvis antropologer og
folklorister skal opfatte sig som »to stam
mer, der bor på hver sin side af en flod«,
som det så smukt står i indledningen,
skal vi måske ikke nøjes med at ro over til
hinanden og udveksle varer. Måske kun
ne vi sejle på samme flod?
Birgitte Rørbye

Tinne Vammen: Rent og Urent
Hovedstadens piger og fruer 18801920. København 1986, 296 sider, ill. Kr.
248,-. ISBN 87-01-55774-2.

Som det fremgår at undertitlen er arbej
det særdeles tydeligt afgrænset. Tid:
1880-1920; sted: hovedstaden; socialt
miljø: piger og fruer. Ikke desto mindre
præsenterer Tinne Vammen selv sin bog
som et brudstykke af en samfundshisto
rie, som er ukomplet. Hun hævder også,
at bogen er et fragment på den måde, at
der anvendes en hel række videnskabeli
ge indfaldsvinkler. Det kan lyde som
dårlige undskyldninger eller provokatio
ner, men har jeg læst bogen ret skal det
opfattes som en seriøs og realistisk for
skerposition i forbindelse med studiet af
de mangetydige og dynamiske sam-
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menhænge, som Tinne Vammen vil syn
liggøre inden for bogens konkrete ram
mer.
Det virkelighedsnære springer i øjnene
lige fra starten. Første kapitel hedder
simpelthen »På nærmere hold: Sølvgade
nr. 30«. Vi inviteres inden for i lejligheder
ne, navnlig i forhuset men også et par
steder i baghuset og møder de menne
sker som færdes der. »Fra et frøperspek
tiv, så tæt som muligt på det jordnære
og konkrete, illustreres her nogle centra
le ord i denne bog: herskab og tyende,
køn og klasse. Hvad kan denne ejendom
og dens skare af beboere fortælle, deres
liv afdække om en fortidig virkelighed,
som ellers skjuler sig i tørre statistikkers
tal eller kan fremmanes i den offentlige
debats diagnoser og meningsudvekslin
ger?« (s. 10).
Skal vi tro forfatteren? I virkeligheden
synes hun vist, at alle kilderne er vigtige
og spændende, men at de bliver særligt
frugtbare, når de sættes op mod hinan
den. Derfor har hun også skrevet 6 kapit
ler til, hvor hun overbevisende illustrerer,
at hverken statistikker eller offentligt de
batstof behøver at være tørt eller virke
lighedsfjernt. Ud over indledningen, et
afrundende kapitel, samt et efterord be
står bogen således af syv kapitler. Fra
frøperspektivet hopper vi op i statistik
kerne og den offentlige debat og slutter
med kapitlet: »Lange linier, bredere per
spektiver«.
I sin struktur og opbygning vidner bo
gen om godt fagligt håndværk. Bogen
afsluttes med læservejledning, 17 sider
noter, en selektiv bibliografi opdelt i 4 si
der utrykte kilder og 14 sider anvendt lit
teratur. Samme overskuelighed råder
desværre ikke i kapitelopdelingen, hvor
de enkelte overskrifter er spændende,
men ikke særligt klare. Det er svært at
finde tilbage til konkrete oplysninger og
citater, og registre er der ikke afsat plads
til.
Bogen indeholder en række interes
sante billeder forsynet med gode oplys
ninger, som uddyber teksten ikke mindst
i forbindelse med det fornøjelige og tan
kevækkende kapitel om Sølvgade 30. De
andre kapitler udmærker sig ikke ved
samme inspiration. Måske skyldes det at
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tjenestepigernes situation er blevet be
handlet i så mange værker inden for de
seneste år. Årsagen kan også være, at
den frugtbare vekselvirkning mellem det
helt livsnære og det almene ikke får lov
til at udfolde sig stærkt nok i de mere tra
ditionelle afsnit, der blandt andet handler
om de ugifte tjenestepigers moderskab,
prostitutionen og tjenestepigernes for
eninger.
Bogen huskes for de faglige udfordrin
ger, som griber os, når vi læser billed
analysen i »Dagligstuens æstetik« hos
enkefru Schepelern og Larsen, eller kom
mentarerne til en feriehilsen til fruen fra
tjenestepigen Hanne, som ved hendes
død kun med nød og næppe får lov at
drage af med nogle testamenterede
møbler selv om hun har tjent fruen fra
hun var 15 til 65, eller... nej, læs selv.
Birgitte Rørbye

Hans J. Hansen (Tusch-Hans):
En tatovørs erindringer
Udgivet og forsynet med en oversigt
over tatoveringens historie og et udvalg
af typiske tatovérmønstre af Henning
Henningsen. København 1988. 135 s., ill.
Kr. 148,-. ISBN 87-14-28865-6.
Denne bog indgår som bind XVI i rækken
af Søhistoriske Skrifter fra Handels- og
Søfartsmuseet på Kronborg, og består,
som titlen angiver, af to dele, en erin
dringsdel og en oplysningsdel.
I erindringsdelen beskriver Hans J.
Hansen (1882-1960) sit liv som fisker
dreng, kullemper, cafébestyrer, handels
mand og frem for alt som tatovør i perio
den 1897-1911. Dengang var tatoverin
ger og sømænd uløseligt forbundne, så
vi befinder os i internationale havnemil
jøer: New York, Hamborg, Antwerpen,
Donkerque, Rouen og Nyhavn (længe,
længe før der blev modænt). Som den
første herhjemme får HJH i begyndelsen
af dette århundrede konstrueret en tato
veringsmaskine, som sætter ham i stand
til at øge hastigheden og ensartetheden
samt forlade håndstikningsmetoden og
holde en efter datidens forhold betydelig
dagløn. HJH har, foruden et levende og
engageret sprog, en forbløffende hukom-

melse for detaljer og husker bl.a. spiri
tuspriser, der nok kan få det til at gibbe i
nutidige værtshusgæster (1 øl og 1
snaps, 4 øre) samt madretter, der kan få
det til at gibbe i de fleste (fx. stegt yver).
På trods af, at det beskrevne miljø vrim
ler med forsumpede småkriminelle, bon
defangere, plattenslagere og prostitue
rede, er tonen særdeles sober, let af
standtagende, men aldrig fordømmende,
og den giver indtryk af en fortæller, der
har set meget og alligevel magtet at be
vare en positiv livsholdning.
Hvad man derimod ikke finder er en
positiv holdning til tatoveringerne, hvad
der bl.a. giver sig udslag i et undertiden
særdeles værdiladet ordvalg, således
kaldes kunden f.eks. »delinkventen« eller
»ofret« og selve tatoveringsprocessen
kaldes ofte »at ødelægge«. At denne
mangel på faglig stolthed ikke kun skyl
des den modne mands hovedrysten over
ungdommens griller kan ses af, at HJH i
1911 helt lægger tatoveringsmaskinen
på hylden med følgende bemærkning:
»Men jeg forsømte ærlig talt efterhånden
tatoveringen, da jeg så småt begyndte at
tabe lysten til det arbejde, om man kan
kalde det sådan.« Han gik herefter over
til at ernære sig som fotograf og har le
veret en tredjedel af de fotos af havne og
mennesker, der illustrerer teksten.
På trods af sin opmærksomhed og sto
re erfaring er HJH dog ikke i stand til at
besvare det spørgsmål, der altid dukker
op, når tatoveringer er på tale, »Hvorfor
gør folk det dog?« Men her får han hjælp
af Henning Henningsen, der har redige
ret erindringsdelen så den fremtræder
særdeles læsevenligt samt skrevet bo
gens anden del om tatoveringens histo
rie og tatovérmønstrene. HH har nemlig
samlet en liste over de vigtigste årsager
til at blive tatoveret og medtager den i et
meget grundigt afsnit, der spænder vidt
såvel geografisk som historisk og tato
veringsteknisk. Det er dog tvivlsomt,
hvorvidt beskrivelserne både her og i ka
pitlet om tatovérmønstrene er i stand til
at leve op til den umulige målsætning HH
har pålagt sig selv: »Hvad enten vi kan
lide den (tatoveringen) eller ej, må vi nu
være kommet så vidt, at vi uden fordom
me og snerperi helt neutralt kan studere

den som det kulturfænomen fra gamle
dage, den er.« For det første er tato
vering jo ikke et kulturfænomen fra gam
le dage, men et, selv i vore AIDSbekymrede tider, særdeles livskraftigt
udtryksmiddel. For det andet er det et
udtryksmiddel, der er så belæsset med
sociale, moralske, hygiejniske og æste
tiske konnotationer, at det er de færre
ste, om nogen overhovedet, beskåret at
kunne forholde sig neutralt dertil. HH’s
personlige holdning kommer da også til
udtryk i teksten, han mener at visse
mønstre skyldes »primitive æresbegre
ber og drengeagtig moralkodeks«, og
han harcelerer over »MOR«-motivet og
tegningernes ufuldkommenhed. Han
lægger dog heller ikke skjul på sin fasci
nation af emnet og slutter med at bekla
ge: »I virkeligheden er det selvfølgelig
umuligt at ville tilstræbe nogen form for
fuldstændighed, og fristelsen har været
stor til at medtage endnu flere (eksem
pler).« Det ville have været en fornøjelse,
hvis HH var faldet for denne fristelse.
De tegnede illutrationer stammer over
vejende fra tatovøren Niels Fischers
mønsterbog, og også her er den mariti
me synsvinkel tydelig. Bogen igennem
har man glæde af ordlisten, der gør at
selv landkrabber kan nyde dette indblik i
tatoveringernes verden.
Lotte Laustsen
Bodil Tornehave: Borholmeruret
Udgivet i samarbejde med Bornholms
Museun af Nyt Nordisk Forlag Arnold
Busck. 176 s., rigt ill. Pris kr. 298,- ind
bundet. ISBN 87-17-05924-0.
Titlen er prætentiøs, men berettiget. Det
er bogen om bornholmeruret, belyst fra
alle sider, den bedste bog. Dens nærme
ste konkurrent er samme forfatters bog,
»Bornholmske Urmagere«, som udkom i
1983.
Det hele begyndte med, at Bodil Torne
have gennemsøgte de offentlige arkiver
efter oplysninger om de bornholmske
pottemagere. Herunder stødte hun på et
tingsvidne fra 1745, der kunne bekræfte
den ellers betvivlede historie om, at det
bornholmske urmageri begyndte, da rok-
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kedrejere i Rønne fik ure fra et strandet
skib til reparation.
Rokkedrejerne blev til urmagere. Bodil
Tornehave blev de bornholmske urma
geres historieskriver. Arkivudskrift blev
lagt til arkivudskrift, og i 1983 udkom
bogen om de bornholmske urmagere.
Den indeholdt alt, hvad en kyndig forsker
kunne vride ud af arkiverne om samme
urmagere, suppleret med afsnit om de
res frembringelser, de i dag så efter
spurgte bornholmerure.
1983-bogen fik ejere af bornholmerure
til at sende Bodil Tornehave oplysninger
om deres ure, og det er disse oplysnin
ger samt endnu flere arkivstudier, der er
grundlag for den nye bog. Så vidt anmel
deren kan se, indeholder den nye bog for
det første alle de oplysninger, der findes
i 1983-bogen, men derudover er teksten
øget ca. 50%, heri medregnet en kyndig
beskrivelse af de bornholmske ures vær
ker, udarbejdet af museumsinspektør
Hans Stiesdal (tidligere trykt i bogen
»Rønne, købstad i 650 år«).
Den nye bog er et pragtværk, trykt på
glittet papir i stort format med 52 sort
hvide illustrationer og 16 helsides farvetavler. Det skal tilføjes, at så godt som
alle farvebillederne er ny. Kun et fåtal er
gentagelser fra 1983-bogen.
I den nye bog behandles alle sider af
det bornholmske urmageri fra dets op
ståen i midten af 1740’rne til dets ophør
omkring år 1900. Her er alt om urmager
ne fra deres fødsel til deres død, om
hvem de har været gift med, hvilke børn
de har haft, hvor de har boet og meget
andet. Her er afsnit om dem, der har la
vet urenes kasser, og om dem, der har
malet samme. Her er afsnit om handelen
med urene. Her er bornholmerurenes
stilhistorie. Her er som nævnt Stiesdals
gennemgang af værkernes teknik. Her
med er her også alt, hvad man har brug
for, når man skal bestemme, om et gam
melt ur er et bornholmerur, og når og af
hvem det er lavet.
Når alt dette er sagt, må det være til
ladt at påpege, at bogen ikke altid er
læservenlig. På bagsiden af titelbladet er
anført to tilrettelæggere og en forlagsre
daktør. Som bruger af bogen synes man,
at de godt kunne have været mere akti
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ve. Søger man f.eks. oplysninger om en
navngiven person, er der 3 alfabetiske
registre at søge i.
Det ene register indeholder navne på
alle bornholmere (personer), som iflg.
forfatteren har lavet ure, et »urmager
register«. Det andet indeholder navne på
alle bornholmere (stadig personer), som
iflg. forfatteren har været medhjælpere
ved urværkernes fremstilling. Det kaldes
»Liste over lærlinge og svende«. Det
tredje indeholder navnene på alle øvrige i
bogen omtalte personer, bornholmere
såvel som ikke-bornholmere, blot de ikke
har været beskæftiget med at lave
urværker. I dette sidste register er bo
gens sagregister indarbejdet, hvorfor det
kaldes »Sag- og navneregister«. Det er
næsten for uoverskueligt, især da re
daktør eller tilrettelægger har skudt »Kil
der til biografier« ind mellem svende- og
urmagerregister og engelsk resume
samt noteapparat mellem »Urmager
register« og »Sag- og navneregister«.
At bogens illustrationer er mærket tav
le l-XVI (farve) og fig. 1-31 (sort-hvide og
1 farve) og igen fig. 1-19 og at yderligere
3 er unummererede siger mindre. Men
det burde have været opdaget og anført
på en rettelsesseddel, at teksterne på
farvetavlerne V og VI er ombyttede, hvad
der gør bornholmerurenes stilhistorie
endnu mere særpræget, end den er fra
naturens eller rettere bornholmernes
hånd.
Disse indvendinger er imidlertid små
ting sammenholdt med den ny og meget
smukke bogs rige stofmængde. Man kan
kun lykønske Bornholm og enhver ejer af
et gammelt bornholmerur samt Bodil
Tornehave med dette storværk.
D. Yde-Andersen
Bengt Ankarloo og
Gustav Henningsen (red.):
Häxornas Europa 1400-1700
Historiska och antropologiska studier =
Rättshistoriska Studier XIII, Lund 1987,
392 s.

Udgangspunktet var et symposium i
Stockholm i 1980, hvor en række forske
re præsenterede bidrag til belysning af
det skandinaviske heksevæsen i euro-

pæisk perspektiv. Men Häxornas Europa
er ingen vanlig konferencerapport. Bo
gen er imponerende smuk og absolut
ikke en samling af stencilerede, nedfoto
graferede foredrag, med pap for og pap
bag. Heller ikke indholdsmæssigt er der
tale om rå form. Tværtimod har redaktø
rerne med fast - men samtidig sikker hånd lagt bidragene til rette, således at
de bedst illustrerer bogens bærende
tese, nemlig at heksetro og hekseforføl
gelser i en europæisk periferi som Skan
dinavien bør begribes i sammenhæng
med lignende fænomener i Europas cen
trum - dvs. lande som Norditalien med
Alperegionen, Frankrig og Tyskland.
Til dette formål har redaktørerne skudt
oprindelige bidrag ud, ladet andre om
arbejde, og indkaldt supplerende bidrag
fra eksperter, som ikke deltog i Stockholm-symposiet. Herefter består bogen
af ialt 16 bidrag fra såvel historikere som
antropologer. De bidrag, der vedrører
det almene og det fælleseuropæiske,
fremlægges i bogens 1. og 2. del - om
henholdsvis juristerne og teologerne og
om de europæiske hekseprocessers
oprindelse. Bogens 3. del udgøres af i alt
9 afhandlinger. I disse beskrives og ana
lyseres heksetroen og hekseprocesserne
i tiden mellem ca. 1400 og ca. 1700 i en
række regionale studier. Der er bidrag fra
Danmark, Island og Norge samt fra Sve
rige, Finland og den baltiske randstat
Estland, som fra 1561 til 1710 var svensk
territorium. Hertil knytter sig bidrag fra
yderligere to af Europas fjerne hjørner:
Ungarn og Portugal. I bogens 4. del
søges resultaterne sammenfattet. Wil
liam E. Monter påpeger, hvorledes kon
krete danske og svenske hekseproces
ser påvirkede forløbet af tilsvarende pro
cesser i England og USA; og Peter Burke
betoner ligeledes i sin sammenfatning,
at periferien faktisk kunne påvirke cen
trum. Centrum-periferi-modellen inde
bærer, at nye ideer og nye strømninger
spredte sig - diffunderede - fra centrum
ud i periferien for til slut at nå dennes
selv fjerneste afkroge. Men modellen er
ikke mekanisk.
Centrum-periferi-modellen diskuteres
ligeledes i det, der er bogens mest viden
de og mest velkomponerede bidrag: Re

daktørerne Bengt Ankarloo og Gustav
Henningsens indledning. Heri drøftes til
lige spørgsmål som kultur kontra natur i
forbindelse med sammenstødet mellem
en »kulturel« elites heksetro - med
Djævelen i centrum - og på den anden
side den »naturlige« landbefolknings fo
restillinger om, at skadevoldende hand
linger kan udføres med succes helt uden
Djævlens hjælp. Ankarloo og Henning
sen slår samtidig en pæl gennem tidlige
re opfattelser af hekseforfølgelserne
som et middelalderfænomen. I stedet
trækker de hekseforfølgelsernes kulmi
nation op i tidlig, moderne tid. Herved
gør de forfølgelserne til renæssancens
natside - og et ledsagefænomen til de
nationale fyrstestaters samtidige be
stræbelser for at erobre andele i et ver
densmarked og for at disciplinere sine
borgere til lov og orden.
Abstraktionsniveauet hos Ankarloo og
Henningsen er højt, og det turde være
endog særdeles ambitiøst at ville sam
mentrække verdensøkonomi, national
stater og hekse i ét og samme åndedrag.
Häxornas Europa er imidlertid i sig selv
det bedste bevis på, at såvel redaktører
nes abstraktioner som deres ambitioner
er usædvanlig frugtbare - selv om det
beklageligvis endnu ikke lykkes at forkla
re, hvorfor processerne egentlig ophørte.
Henrik Stevnsborg

John Erichsen, Peter Michelsen,
Bodil Bundgaard Rasmussen,
Mette Skovgaard (red.):
På Herrens Mark, Stavnsbundet
eller Fri
Nationalmuseet 1988. 129 s., ill. ISBN
87-480-0627-0.
Claus Bjørn (red.):
Landboreformerne - forskning og forløb
Landbohistorisk selskab 1988. 82 s., ill.
ISBN 87-7526-088-3.
Marianne Groth Bruun,
Henrik Horstbøll, Bernard Eric Jensen,
Poul E. Porskær Poulsen (red.):
1788 i 1988, Traditionen utro
Den jyske Historiker nr. 45, 1988. 128 s.
ill. ISBN 87-7288-182-8, ISSN 01099280.
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Ingrid Markussen:
Visdommens lænker
Studier i enevældens skolereformer fra
Reventlow til skolelov. Landbohistorisk
Selskab 1988. 377 s., ill. ISBN 87-7526086-7.
Stavnsbåndsjubilæet 1988 blev fejret
med flere udgivelser. For at begynde i
den populære ende udsendte National
museet en billed- og tekstbog med sam
me titel som udstillingen i Brede om
landboreformerne. Man skal ikke kigge
meget i På Herrens Mark for at indse, at
det der er hovedsagen, er hele den pro
ces der effektiviserede landbruget i
sidste halvdel af 1700-tallet og derved
moderniserede Danmark og ikke en en
kelt begivenhed om stavnsbåndsløsnin
gen af 1788. Det store perspektiv angi
ves i åbnings- og slutartikler med over
gangen fra jægerstenalder til bondesten
alder for hen mod 6000 år siden til
dagens aktualitet, det bioteknologisk
korrigerede landbrug og/eller nu- og
fremtidens forsuring og dermed ned
brydning af mulden til landbrugets forarmning. En antydning, der forbliver en
antydning, af debat.
Men undervejs får vi mange ofte velskrevne bidrag til 1700-tallets historie:
Snapshots af tidens historie, som bon
dens dagligliv, dragt, stue, billedverden
og fortæring - og herremandens bolig,
påklædning, kost og underholdning. Tra
ditionens parter stillet op over for hinan
den. Andre bidrag rummer udvikling:
Udskiftningen, mellem hjulplov og sving
plov, husmændene der tabte, skolen der
lå bag - og så de overordnede artikler
om den europæiske sammenhæng og
om de store reformer med de lange virk
ninger. Vi læser om kilderne, frihedsstøt
ten og malerkunsten - samt et gumpe
tungt tillæg om Fjellerup på nordsiden af
Djursland; den var udstillingens bærende
eksempel, men falder noget uden for bo
gens komposition.
Det kan dog være svært at få en sam
menhæng ud af læsningen af de mange
bidrag og jeg savner en litteraturliste for
den, der vil finde mere om det, som
smagsprøven vakte interessen for. Og
nogen steder er artiklerne ufolkelige i

150

deres sprog; én ting er fagudtryk, men:
point de vue, inklinationsparti og overhøjning? En perle er dog den lille artikel
om landmilitsen, der også beskriver
stavnsbåndets historie. Et tryk der viser
dobbeltvæsenet karl/soldat giver øje
bliksbilledet af den stavnsbundne bonde
karls situation og pligter, og den tilhøren
de tekstside fortæller om landforsvarets
historie i Danmark til 1849. I øvrigt må
man gå til omslagets indersider, hvis
man vil have et samlet overblik over land
boreformerne: En kronologisk tegneserie
giver handlingsforløbet, men forklaringer
er få. Det er umoderne at skrive biogra
fisk styret historie, så »mændene bag re
formerne« gemmer sig i teksten - med
undtagelse af C. D. Reventlow, der får en
stilfærdig levnedsskitse. Det groteske er
at damerne bag herrerne får et resolut
potrætgalleri efter en indledningsvignet
der fortæller, at det var stærke kvinder,
der stod bag mændene. De var opinions
dannende, tilsyneladende uden for poli
tik, men det var deres meninger, deres
livsholdninger og deres ambitioner
mænd og brødre lod sig påvirke af (I).
Denne bog rummer flere af antolo
giens svagheder: Manglende fælles ind
faldsvinkel og målsætning. Jeg vil til
gengæld fremhæve den publikation
Københavns Universitet har udgivet med
fem forelæsninger om emnet: Landbore
formerne - forskning og forløb. Den er
god. Ganske vist præges flere af indlæg
gene af at have været foredrag. Men
hvad gør det? De udtrykker en lærd tra
dition på en brillant facon, alt imedens de
formidler forskningens seneste resulta
ter. Ole Feldbæk beskæftiger sig med
forholdet mellem den enevældige stat og
den feudale godsejeradministration og
beskriver hvordan landboreformforløbet
er et udtryk for en enevælde af en vok
sende selvsikkerhed, der formår at tilsi
desætte adelen. Johny Leisner skriver
om den europæiske baggrund, om
hvordan oplysningstiden og naturretten
gennem tysk filter påvirkede opinionen i
Danmark, og Karl-Erik Frandsen beskri
ver hvorledes udskiftningen fandt sted
på Falster, påviser hvorledes der regio
nalt ikke er sammenhæng mellem mo
derniseringen af landbruget, godsernes

ejerforhold og lovgivningen. Erik Helmer
Petersen har fat i konjukturer og prisni
veau på lokalt plan og viser i glimt situa
tionen for bønderne i tiden 1750-1800,
og Claus Bjørn har greb om bønderne
selv og deres forventninger over for myn
dighederne i disse år. Alt i alt supplerer
disse foredrag hinanden fint og læser
man dem nøje rummer de, så vidt jeg kan
se, på en meget overlegen vis en tæt
sluttende beskrivelse af hele komplekset
omkring landboreformerne. Og så er det
en smuk bog, og det er en hel lettelse at
komme fra den smarte, men læseforstyr
rende lay-out i På Herrens Mark til den
konservativt pæne publikation.
Den jyske Historiker tager fat på
stavnsbåndsjubilæet fra en uvant, men
frisk traditionshistorisk synsvinkel under
titlen: 1788 i 1988, Traditionen utro. Ef
ter en kort præsentation af frihedsbegre
bet i Danmark i 1700-tallet, set i lyset af
Robert Molesworths Danmarksbeskrivel
se fra 1692 (1694) ved Henrik Horstbøll,
analyserer Bernard Eric Jensen stavns
båndsjubilæer som politisk teater. Op
takten handler om »Bondens frigørelse«
og det liberale borgerskabs brug heraf i
den politiske kamp mod enevælden frem
til det første jubilæum i 1838. Drevne ra
dikale kræfter i hovedstaden vendte
enevældens ønske om at afværge festivi
tas til det modsatte, og man holdt fest
ved Bellevue den 20. juni med forventnin
gen om en fremtid i fremskridtes navn netop det kongen ville undgå. I 1888 var
alliancen mellem borgerskab og bon
destand opløst, festlighederne fejredes
af kongen, højre og universitetet - bøn
derne udeblev, trods invitationer fra
modparten, i denne politiske krisetid.
Ved jubilæet i 1938 kunne man i kampen
mod tidens antidemokratiske bevægel
ser, der fandtes ikke mindst blandt
bønderne selv, samles i en fælles ytring
med kommunister og kulturradikale om
regeringen Stauning-Munch. Tiden var
præget af nazistisk uro. 200-året i 1988
mener Bernard E. Jensen bliver en kamp
mod den bureaukratiske stat samtidig
med at man vil søge at skaffe sig en
mere favorabel belåningsordning gen
nem det offentlige. Stavnsbåndsjubilæ
erne er således markører for deltagerne i

en politisk kamp. Teatermodellen er god
som konfliktmodel; man kan blot få det
indtryk at politik er det rene teater, men
man må ikke glemme de basale vilkår,
kampen gælder. Det gør Jensen heller
ikke, men hans fortælling er så fornøjelig
at stemningen bliver forførende. Dog er
det befriende at læse, »at vi .. er ret
mange, der ser statsmagten og dens bu
reaukrati som ydende en vis beskyttelse
imod de stærkes uhæmmede profitjag
og undertrykkende magtudfoldelse«.
Konflikten er det naturlige, men man har
ved alle stavnsbåndsjubilæer inviteret til
national samling - som regel med svig
tende held.
Herefter kommer Martin Zerlang med
en underholdende artikel om bondens
frigørelse som den spejler sig i 1800tallets triviallitteratur (almanakhistorien),
og Flemming Steen Nielsen redegør for
diskussionerne bag etableringen af vore
bondemuseer, Dansk Folkemuseum/Frilandsmuseet og Landbrugsmuseet; land
bruget formidles af borgerskabet, med
dets forventninger til en fælles national
identitet. På samme måde viser Vagn
Oluf Nielsen at det C. F. Allenske bonde
perspektiv fra 1800-tallet ikke forlader
folkeskolens lærebøger førend i 1980’erne (I), og han undrer sig f.eks. over Gu
stav Bang og Nina Ellingers konventio
nelle lærebogsskriveri. Billedet er klart,
først efter læseplanen 1977, der inddra
ger muligheden for at præsentere elever
ne for forskellige historiesyn, slår en
mere virkelighedsnær historiefortælling
fortidens helte af marken. Traditionen
utro er næsten selvfølgelig læsning i
forlængelse af Landboreformerne. Land
boreformerne som symbol, og en skif
tende eftertids brug deraf.
Til sidst har vi så en rigtig perle, ikke
mindst fordi den er skrevet i et medriven
de og humørfuldt dansk. Ingrid Markus
sen analyserer i Visdommens lænker for
holdet mellem landbo- og skolereformer,
især således som man kan opleve det
omkring brødrene Johan Ludvig og Chr.
Ditlev Reventlow til hhv. Brahetrolleborg
på Fyn og Christianssæde på Lolland.
Udgangspunktet er en livfuld beskrivelse
af bondesamfundet i midten af 1700tallet, og derefter diskuteres skolens til-
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stand i Frederiksborg og Kronborg am
ter, der begge udelukkende er rytterdi
strikter. Det kongelige Nordsjælland blev
valgt til forsøgsområde for de skoletan
ker, man gjorde sig i den lille Landbo
kommission; her havde begge Reventlowerne indflydelse, samtidig med at de
forsøgte at afprøve tidens skoletanker på
deres egne godser. Vi kan læse om bøn
dernes forventninger til skolen, lærernes
rolle i bondesamfundet og kirkens (dvs.
biskop Balles) syn på undervisningen.
Den forbavsende righoldige korrespon
dance mellem berømte myndigheder i
akutte skolesager viser ofte hvor skoen
trykker i det sammensatte skolesystem:
kongelige skoler, ekstraskoler, bonde
skoler, hvor bønderne selv har afholdt
udgiften til børnenes undervisning samti
dig med at man betalte til rytterskolerne.
Vi præsenteres såvel for det ideologiske
udviklingsunivers for skolereformerne
(med særlig understregning af betydnin
gen af reformarbejdet på godset Rekkahn i Preussen, hvor Fr. von Rochow
fornyede sit skolevæsen), som for den
praktiske diskussion om hvor skolebørn
forretter deres nødtørft. Især J. L. Reventlow var inspireret af Rochow, men
han knyttede i modsætning til denne
skolereformerne direkte til bondefrigørel
sen. I hele perioden havde kirken stor
indflydelse på skolevæsenet, og den be
varer den i skoleloven af 1814. Men Ing
rid Markussens arbejde med lærebogs
materialet viser hvorledes den skifter.
Efter skoleloven af 1721 lægges vægten
på religiøs indlæring, tilegnet gennem en
kateketisk undervisningsform (Markus
sen udsætter vittigt læseren for meto
den i sin præsentation af bogens pro
blemstilling), men i kølvandet af refor
merne i Nordsjælland i 1780’erne skifter
religionen position fra at være selve un
dervisningens indhold til at være grund
laget for de verdslige historier, der udgør
morallæren for børnene. Spændende er
den iagttagelse, at gammeltestamentelige tekster, og især den apokryfe Siraks
bog, bruges i det meste af 1700-tallet i
lærdomsformidlingen. Sirak understre
ger hvorledes man gennem et langt livs
erhvervelse af visdom udfylder sin plads i
samfundet rigtigt og indretter sig på
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døden. Denne førkirkelige samfunds
forståelse, der stemmer overens med
stændersamfundets krav, passer til Reventlowernes rationalistiske kristendom.
Og så passer den til bøndernes verden
ved sit djærve sprog og livagtige billed
verden. Dette bekræftes yderligere af bi
draget om bondens billedverden i På
Herrens Mark, der dokumenterer at bon
dehjemmets dekoration i altdominerende
grad er hentet i Det gamle Testamente.
Bogens titel Visdommens lænker stam
mer fra Siraks bog, og minder om at
samtiden også søgte at styre konsekven
serne af bondefrigørelsen. Allerede in
den det løb løbsk i Frankrig er man på
vagt over for uheldige virkninger af refor
merne, konstaterer Markussen. Trods
nogle få fæle hastværksfejl (?) er det en
rig bog, stavnsbåndsjubilæet her har gi
vet os.
Steen Ove Christensen

P. Hampton Frosell:
Københavns synagoger gennem tre
hundrede år
Udgivet af Selskabet for Dansk Jødisk Hi
storie, København 1987. C. A. Reitzels
forlag A/S. 56 s., ill. Kr. 125,-. Medlems
pris 75,-. ISBN 87-7421-567-1.

Selskabet for Dansk Jødisk Historie er
kun knap ti år gammelt, men har i sin
korte levetid allerede nået at udsende en
række bøger, senest denne om synago
gerne i København.
I forordet udtales, at bogen ikke er en
udtømmende fremstilling, men et sup
plement til tidligere fremstillinger. Nogen
detaljeret beskrivelse kan man vel heller
ikke forvente at få på 56 sider af en pe
riode på 300 år. Forfatteren har ellers
været mange kilder igennem og giver i et
let læseligt sprog oplysninger om de
mere end 35 synagoger, der gennem ti
den har været i København.
Den første synagoge i København
oprettedes i 1684 i Badstuestræde. Hu
set ejedes af en dansk sognepræst, som
åbenbart ikke har været særlig ortodoks.
Siden oprettedes en lang række synago
ger for såvel portugisiske som tyske
jøder. De to grupper havde forskellige

opfattelser af ritualerne, og der opstod
ofte konflikter herom. Da man ikke kunne
blive enige om, hvorvidt gravstenene på
kirkegården i Møllegade skulle stå op el
ler ligge ned, måtte myndighederne forli
ge parterne ved at tillade begge dele.
Ved branden i 1795 nedbrændte flere af
synagogerne, men nye, små synagoger
opstod, så der i 1828 var ikke mindre end
12. Kort efter branden begyndte arbejdet
på at få bygget en stor synagoge, men
også her bevirkede uenighed mellem
grupperne at sagen blev forhalet, så man
først kunne indvie Hetsch’ store synago
ge i Krystalgade i 1833. Herefter for
svandt de fleste af de små synagoger,
men indvandringen af russiske jøder om
kring 1900 førte atter til oprettelse af fle
re mindre synagoger. Også de er ef
terhånden forsvundet, og tilbage er nu
kun den store synagoge i Krystalgade og
de ortodokse jøders i Ole Suhrs Gade.
Forfatteren omtaler sit kildemateriale
meget summarisk, og henvisningerne er
sparsomme og lidet systematiske. Man
får kun nu og da at vide, hvorfra de gen
givne kort stammer. Mandtal, synsforret
ninger og andre arkivalier gengives, uden
at man får årstal eller kilde. En liste over
byens små synagoger i 1828 gengives i
uddrag, men det oplyses ikke, hvor listen
befinder sig, og fra nr. 12 på listen glider
beskrivelsen uden overgang over til en af
MeTr Aron Goldschmidts noveller. Om en
af synagogerne i Åbenrå (gaden i Køben
havn) siges, at den var indrettet i nr. 28 =
matrikelnummer 245, uden at det gøres
klart, at matrikelnummeret er husets
nummer i grundtaksten af 1689. Dette
fører til en forveksling med Åbenrå 26,
der fra 1806 havde matrikelnummer 245,
og her har der så vidt vides aldrig været
nogen synagoge. En bog til hurtig orien
tering, men forsigtig brug.
Poul Strømstad

Gunnar Solvang:
De nye husmandskolonier eller husmændenes landboreformer i det
20. århundrede. Danske Husmandsfor
eninger, Viborg 1988. 32 s., rigt ill. Kr.
32,-. ISBN 87-983102-0-8

En lille velskrevet og fint illustreret bog
om husmændene i Danmark, som efter
en kort indledning om, hvordan det ikke
var husmændene, som vandt ved de
netop så overdådigt fejrede landborefor
mer, beskriver udviklingen i husmands
lovgivningen.
Husmændene var en yderst ringe stil
let befolkningsgruppe, som man først for
alvor begyndte at interessere sig for på
tinge, da der blev fare for, at bønder og
herremænd ikke længere kunne hente
billig arbejdskraft dér. Sammen med den
almindelige socialistforskrækkelse i slut
ningen af forrige århundrede virkede
også husmændenes egne organisationer
for en lovgivning, som kom i 1899 med
den første statshusmandslov. Den byg
gede på princippet om selveje, etableret
ved 9/10 statslån til 3% i rente. De første
lå mest spredt, på gammel bondejord,
men efter en lov i 1906 blev der skabt
muligheder for opkøb af større landejen
domme til udstykning. Herved opstod de
første statshusmands-kolonier.
Med 1919-lovene kom der nye hus
mandskolonier, de fleste på jord fra
præstegårde og jord, som staten erhver
vede via lensafløsningslovene. Der var
nu tale om de såkaldte »jordrentebrug«,
som ejedes af staten men lejedes ud til
selvstændige husmænd.
Et særligt afsnit handler om Sønderjyl
land, som jo først kom med i betragtning
efter 1920. Her kom udstykningen af de
tidligere tyske domænegårde, som nu til
faldt den danske stat, til at levere en stor
del af jorden, men den slog ikke til, så
også her opkøbte det i 1919 oprettede
Statens Jordlovsudvalg herregårde til ud
stykning.
Bogen handler om lovgivning, organi
sation, kulturlandskab og i ikke ringe
grad også om selve arkitekturen - i min
dre grad om selve husmandslivet. Men
det skal den jo heller ikke ifølge sin ti
tel.
De, som abonnerer på »Arv og Eje«,
behøver ikke købe den - hovedteksten er
Solvangs bidrag til årgangen om landbo
reformerne.
George Nellemann
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Henning Hansen (red.):
Levevilkår i Danmark
Statistisk oversigt 1988. Danmarks Statistik/Socialforskningsinstituttet. Køben
havn 1988. 327 s. Kr. 175,-. ISBN 87501-0735-6

Det er nu fjerde gang, denne opgørelse
over hvordan vi lever i Danmark udsen
des, men denne gang er den gjort mere
læservenlig - for almindelige mennesker
- med overskuelige tabeller, gode indle
dende tekster og letfattelige diagram
mer.
Levevilkårene er resultaterne af den
førte politik, så det er altså ikke midlerne,
hvor meget der bruges til hvad, der er
det vigtige, men målet, hvad der er op
nået, som behandles. Oplysningerne om
de væsentligste sider af levevilkårene:
sundhed, uddannelse, arbejde, fritid, bo
lig, økonomiske forhold og personlig sik
kerhed er samlede i hver sit kapitel, og
der indledes med et forsøg på at beskri
ve »de samlede levevilkår«, som også
omfatter vor sociale situation. Der er
oplysninger om, i hvilket omfang vi føler
os (ufrivilligt) alene, om vi har indflydelse
på tilrettelæggelsen af vort arbejde, om
vi har fortrolige venner, om vi er generet
af hovedpine - og meget mere, herunder
naturligvis også vore forbrugsmulighe
der.
Tabellerne er opstillet så vi kan sam
menligne levevilkårene for de forskellige
indkomstgrupper, mænd og kvinder,
gamle og unge, land og by, de forskellige
uddannelses- og stillingsgrupper. Nogle
tabeller gør det også muligt at følge ud
viklingen fra 1950 til 1985, andre kun fra
1976.
Som noget nyt - og når statistikerne
tager et nyt emne op, kan vi roligt regne
med, at det er noget som er blevet ak
tuelt - har man denne gang inddraget
oplysninger om kommunikation (trans
portmidler, avislæsning og radio/tv),
miljø (arealanvendelse, klima, forurening)
og indvandrere (hvorfra, hvor mange,
erhvervsfordeling - men relativt, altså i
procenter og ikke i absolutte tal).
Da man lægger vægt på, at bogen skal
kunne benyttes i undervisningen, har
man også forøget denne udgave med et
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kapitel, hvori man beskriver, hvordan tal
lene fremkommer: gennem administrati
ve registre og lovpligtige indberetninger
og ved udspørgninger: sociologiske un
dersøgelser. Og som noget nyttigt og
interessant er der også afsnit om fejlkil
der og usikkerhed.
Udførlige kildehenvisninger og vejled
ning i, hvor man kan søge supplerende
oplysninger og måske nyere tal, øger
publikationens værdi for folk, som stude
rer andre delaspekter af vort samfunds
liv: en fin baggrundsbeskrivelse af de for
hold, de udspiller sig i.
George Nellemann

Dines Andersen:
Danskernes dagligdag 1987
De 16-74-åriges tidsanvendelse i vin
termånederne 1987. Socialforskningsin
stituttet. Rapport 88:4, København 1988.
I-II. 110 +145 s. Kr. 45,- + 55,-. ISBN 877487-336-9 og 87-7487-337-7.
Denne publikation er en opfølgning af tid
ligere undersøgelser af danskernes tids
anvendelse, fra 1964 og 1975, i noget
udvidet form.
Siden den første undersøgelse, i 1964,
er der sket en forkortelse af arbejdstiden
fra 45 til 39 timer om ugen, ferien er
forlænget fra 3 til 5 uger, pensionsalde
ren er nedsat via efterlønsordningen og
vi har over 200.000 arbejdsløse - men al
ligevel, og det er et af undersøgelsens
hovedresultater, brugte den danske be
folkning i 1987 mere tid på indkomstgi
vende arbejde end for 25 år siden. Når
dette overhovedet kan lade sig gøre, er
det fordi kvinderne er kommet ud på ar
bejdsmarkedet, og det har da også bevir
ket, at vi nu faktisk har mindre fritid. Og
den fritid vi har, ligger især på hele ferieog fridage.
Vi skal ikke her gennemgå, hvordan
folk bruger deres tid. Det gennemgås i
bind ll’s 63 bilagstabeller på en så minu
tiøs måde, at man får en fornemmelse af,
at tællemaskinerne og printeren har fået
lov til at løbe (løbsk). Havde man skullet
regne det ud på gammeldags manér,
havde vi sikkert ikke fået tal for, f.eks.
hvor mange minutter erhvervsmæssigt

beskæftigede, samlevende og fuldtidsarbejdende danske kvinder i vinteren 1987
på en fridag brugte på havearbejde, op
delt efter yngste barns alder (det var
mellem 0 og 1 minut).
Morsommere er de tanker, der udvik
les i den meget velskrevne indledende
sammenfatning:
Mændene er blevet synlige i husarbej
der og kvinderne har fået øjnene op for,
at deres (lige)stilling har sammenhæng
med deres betalte arbejde. Men selv om
mændenes nu dobbelt så store andel i
husarbejdet ser ud til at være en revolu
tion, må man huske, at udgangspunktet
for den procentvise stigning var meget
lavt. Det er en stigning fra tre kvarter til
halvanden time om ugen i gennemsnit
for alle mænd.
En anden interessant tanke er den, at
fritidsbegrebet er på vej til at blive erstat
tet af et fridagsbegreb. Forstået på den
måde, at vi koncentrerer vor frie tid på
de nu to ugentlige fridage og de 5 ferie
uger - plus hvad vi kan arrangere af af
spadseringsdage: »Da ferien fortrinsvis
afvikles i sommertiden, tegner der sig ef
terhånden et billede af et moderne sam
fund som styres af en »omvendt« årsryt
me [i forhold til det gamle bondesam
fund, som havde sine lange arbejdsdage
om sommeren og fri de mørke vinteraf
tener]: Produktionen er rykket indendørs
og er derfor uafhængig af dagens læng
de. Den mørke, kolde tid kan alligevel
ikke bruges til bedre formål. Derfor arbej
der vi stadig mere i denne del af året. Til
gengæld går produktionen mere eller
mindre i stå, når det bliver lyst og varmt i
vejret. Så skal der holdes fri.«
Det lyder morsomt, men holder dog
nok ikke stik. Undersøgelsen må da også
konstatere, at når man samler informa

tioner ved at ringe til folk i februar og
marts, så finder man for landmændenes
vedkommende en overraskende kort ar
bejdsdag og et lige så overraskende
stort tidsforbrug til foreningsliv. Naturen
har endnu ikke accepteret den omvendte
årsrytme.
At kønsrollerne er træge at ændre ses
af, at pigerne i langt højere grad end
drengene påtager sig husligt arbejde
hjemme - og af, at pensionerede mænd
(som jo er opvokset i tiden før kønsroller
ne begyndte at vakle) i ringe grad delta
ger i det huslige. Med det resultat, at de,
som har haft deres identitet defineret af
deres erhvervsarbejde, mister denne ved
pensioneringen, medens deres koner,
også selv om de har været udearbejden
de, fremdeles har beholdt deres husmo
derrolle.
Ja, man kan aflæse mange i og for sig
gammelkendte sandheder af tidsanven
delsen. Denne f.eks. at pigerne er tidli
gere udviklede end drengene. De begyn
der at rende ude om aftenen i 16-19 års
alderen. Drengene venter til de er fyldt
20.
Undersøgelsen rokker i øvrigt ved den
udbredte stereotyp, at vi ikke kommer
hinanden ved: »Fritiden bruges i høj grad
til socialt samvær« er en af de hovedkon
klusioner, forfatteren selv fremhæver i
pressemeddelelsen: »Vi bruger daglig tre
kvarter på at »hygge os«, hvilket indebæ
rer, at vi er hjemme hos os selv, er sam
men med gæster eller ægtefælle/børn
uden at foretage os andet end blot at
snakke sammen. Hertil kommer det sel
skabelige samvær når vi selv går på be
søg. Det bruger vi godt fem kvarter på
dagligt i gennemsnit.«
George Nellemann
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