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Ømme postkort
- en kærlighedshistorie fra århundredeskiftet

Af Birgitte Seider

I 1975 fik Dansk Folkemindesamling overdraget en omfattende postkort
samling (ialt 306 kort) fra perioden 1903-15. Den stammede fra et ægtepar,
Anna og Johan Larsen i København, og det viste sig, at den dels bestod af
postkort fra venner og familie til ægteparret, dels - og det var langt største
parten af samlingen (231 kort) - indeholdt en korrespondance mellem
Anna og Johan, koncentreret om deres forlovelsestid, årene fra 1907 til
1909, hvor de blev gift.

Kort nummer 4, 5 og 6 af tysk serie fra Johan til Anna (udateret). På kort
nummer 4 skriver han frydefuldt/forarget til hende: »Er den ikke hamber?«.
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En komplet postkortserie, fremstillet i USA. Historiens pointe er karakteri
stiskfor de fleste afserierne i materialet.
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Postkortene viser, hvordan deres følelser for hinanden udvikler sig, og
samtidig afspejler de en af tidens helt store diller, nemlig brugen af post
kortserier, i reglen på 6 kort, der i fotografier eller tegninger viser en række
situationer, som tilsammen fortæller en lille historie - hyppigst med eroti
ske, pikante undertoner. Disse serier har som agerende en mand og en
kvinde, og pointen i historien går som regel ud på, at manden ved sin ihær
dighed og charme (!) overvinder den dydige, tilbageholdende piges mod
stand, så hun bliver føjelig og gør hvad han vil. De fleste af billedserierne
standser dog der, hvor parret omfavner og kysser hinanden, men der er
enkelte undtagelser, og af og til bliver pointen drejet over i det platte eller
barokke - se eksemplet på s. 5, hvor ungersvenden er lige ved at få sin vilje
med den skønne, hvorpå det hele ødelægges, fordi broen braser sammen
under deres forenede anstrengelser!
At Anna og Johan har fundet de - efter datidens målestok - noget vovede
serier morsomme, fremgår af den store hyppighed, hvormed de optræder i
materialet (ialt 21 komplette serier å 6 kort, samt en del ukomplette serier).
I en periode, hvor telefonen var en sjældenhed, benyttede folk sig natur
ligvis i vid udstrækning af det skrevne ord, når de skulle meddele sig til
hinanden, og til korte beskeder var postkort ideelle. Det vidste postkortproducenterne, og de udnyttede og opdyrkede markedet ved at fremstille så
attraktive og spændende postkortmotiver som muligt. Foruden serierne
vrimlede det med forskellige andre genrer: fotografier af berømte skue
spillere i deres store roller, smukke udenlandske som indenlandske va
rietéstjerner i mere eller mindre afklædt stand, gengivelser af kunstværker
fra de store museer (producenterne nærede især forkærlighed for at afbilde
nøgne kvindeskikkelser: det var noget, der solgte godt i en tid, hvor krop
pen var tabu og som følge deraf genstand for en umådeholden interesse.
Ved at gengive kunstværker - ikke levende mennesker - kunne man således
imødekomme kundernes ønsker uden at overtræde pomografilovgivningen). Endvidere fandtes der topografiske kort, kort med fotografier fra
aktuelle begivenheder, osv. osv. Men ideen med hele postkortserier er af
gjort det bedste eksempel på, hvordan producenterne søgte at tiltrække
kunderne, og rent salgsmæssigt må det da også have været en stor succes.
Hvem ville for eksempel nøjes med bare at købe de tre første kort i en serie,
når billedhistoriens pointe først fremgår af det sjette kort?
Ydermere var disse småerotiske serier specielt velegnede til et ganske
bestemt formål: nemlig til at formidle følelser uden brug af ord. Kortenes
motiver spillede en væsentlig rolle og kunne bruges til at udtrykke de følel
ser, man ifølge tidens normer og moralbegreber ikke kunne eller ikke
turde udtrykke verbalt. Postkortfabrikanterne var - i lighed med tidens
skillingsviseproducenter, forfattere af »brevbøger for unge elskende« og
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andre følelsesspekulanter - klare over, hvor svært det således kunne være
for folk at sætte ord på deres ømme følelser for hinanden. Det udnyttede de
suverænt, eftersom det udfra et produktionsmæssigt synspunkt var en god
forretning at fremstille såvel viser og brevformler - som postkort - der
kunne afhjælpe problemet for de elskende. Med fremkomsten af disse post
kortserier opstod der altså endnu en mulighed for at vise, hvilke tanker og
følelser man gik og tumlede med, og som det af mange grunde faldt så van
skeligt at formulere.
Det er netop denne mulighed, Anna og Johan udnytter i deres kor
respondance. I deres postkort til hinanden er der en påfaldende uoverens
stemmelse mellem kortenes motiver og det, der er skrevet bagpå. Som
oftest omhandler den skrevne tekst små, banale hverdagsbegivenheder eller det kan være korte meddelelser om tid og sted for et møde o.lign.; der
imod er motiverne overvejende af romantisk og/eller erotisk karakter. Man
kan sige, at Anna og Johan - som så mange andre forelskede, unge par benytter postkortet som medium på to planer: et ydre og et indre. På det
ydre plan bruger de kortene som et helt praktisk kommunikationsmiddel i
lighed med telefonen i vore dage - og på det indre plan fungerer de omhyg
geligt udvalgte motiver som en slags budbringere, der skal »hviske« det
usigelige, de kærlige, ømme og erotiske følelser i ørerne på den elskede.
Sagt på en anden måde: alt det, der trængte sig på hos det forelskede par,
men som de selv var for blufærdige til at give ord.

Om Anna og Johan
Anna blev født den 22. marts 1881 i København (Sølvgade). Faderen var
skomagermester, men har åbenbart ikke været så velhavende, at han har
haft råd til at give sin datter en uddannelse.
Anna måtte som så mange unge piger på den tid ud at tjene, og de første
oplysninger om hende stammer fra Frederiksberg politis »Meldingsproto
koller for kvinder«. Ifølge disse protokoller arbejdede hun fra august 1903
til august 1906 som tjenestepige hos en grosserer Jørgensen, Enighedsvej 9
(nuværende Edisonsvej).
Derefter flyttede hun til et lejet værelse - stadigvæk på Frederiksberg - og
til skiftedag den 1. maj 1907 tiltrådte hun en plads hos stadsdyrlæge Højberg, Falkoner Allé 3. Her blev hun - med enkelte afbrydelser på grund af
uoverensstemmelser med herskabet - indtil brylluppet med Johan i 1909.
Dog boede hun ikke i hele perioden samme sted, hvor hun tjente: fra
december 1907 til juni 1908 boede hun for eksempel på et lejet værelse på
Nyelandsvej - formentlig for at kunne være i fred med sin Johan uden
fruens indblanding.
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Johan blev født den 13. februar 1887 i Ålborg. Hans far var arbejds
mand, og man må gå ud fra, at familien har været hårdt trængt rent økono
misk - i hvert fald måtte Johan som 16-årig i 1903 rejse til København for
at arbejde.
Via Københavns politis »Registerblade« fra perioden kan man følge ham
på hans forskellige adresser rundt om i byen. Han er tilsyneladende flyttet
meget omkring, men det fremgår ikke, om han samtidig har skiftet arbejde.
I politiets registerblade figurerer Johan med stillingsbetegnelsen øltap
per, og i hele det aktuelle tidsrum - fra september 1907 til februar 1909 var han ansat som svend hos ølhandler P. Larsen, der ejede ølforretningen
»Phønix« på Set. Pauls Kirkeplads i Nyboderkvarteret.
Også Johans bror, Vilhelm (Ville), måtte flytte til København, og de to
brødre delte fra efteråret 1907 og et års tid frem et værelse i Gernersgade
nr. 41.
I august 1908 flyttede Johan til Holsteinsgade på Østerbro, og året efter
finder vi både Anna og Johan som logerende hos en familie på Howitzvej.
Endelig - i 1910 - lykkedes det de nygifte at få deres egen lejlighed, og de
flytter nu til Lille Farimagsgade på Østerbro. Det seneste postkort sendt til
ægteparret Larsen på denne adresse stammer fra 1915, og dermed ophører
alle vidnesbyrd om familien - i hvert fald de vidnesbyrd, som kan uddrages
af den efterladte postkortsamling.

Om Anna og Johans brug afpostkort
Anna og Johan mødte hinanden i sensommeren 1907, og den 10. septem
ber skriver han det første postkort til hende. Kortets tekst bærer tydeligt
præg af, at bekendtskabet er meget nyt: de er De’s, tonen er noget formel han bekræfter simpelthen en aftale med hende - og endnu er der ikke
mange tegn på forelskelse (men han kan dog alligevel ikke dy sig for at
slutte med at kalde hende »lille Snut«).
Derimod er kortets motiv ikke ganske neutralt. Det viser et fotografi af
en af tidens store skuespillere, Martinius Nielsen, og når Johan vælger at
sende Anna et billede af en mand med en så markant maskulin udstråling,
kan man ikke få andet indtryk, end at han ønsker at give hende tydelige
signaler om sit køn. Anna reagerer da også prompte på disse signaler. Hen
des svarkort til Johan viser en meget smuk varietéstjerne, og meningen er
vel, at hun på samme måde vil formidle sin kvindelighed til ham. Det er i
det hele taget karakteristisk for den første måned af forbindelsen mellem
dem, at de hver især er meget ivrige efter at markere deres køn overfor
hinanden via postkortmotiveme.
Sidst i september er de åbenbart blevet mere fortrolige med hinanden.
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Johans første postkort til Anna (10/9-07) og hendes svarkort til ham.

De opfinder snart den lille leg med at udveksle betydningsladede billed
historier pr. post, og fra nu af og indtil brylluppet halvandet år senere fly
der der en sand syndflod af postkort mellem de to.
Tilsyneladende er det Johan, der først finder på at bruge en hel serie
postkort med kærlige scener mellem en mand og en kvinde - vel fordi han
som den første af de to føler et stærkt behov for at meddele sine ømme
følelser til den udkårne. Der er ingen tvivl om, at Johan meget hurtigt er
blevet dybt forelsket i Anna - det fremgår af det store antal postkort, han
sender hende - og som naturligt er, ønsker og håber han på en mere intim
forbindelse med hende. At ønsket endnu ikke er gået i opfyldelse, vidner
den første serie, han sender hende, om: de seks kort fra perioden septem
ber-oktober 1907 indeholder i modsætning til senere serier ikke en historie
med mere eller mindre åbenlys erotisk pointe, men viser et ungt par i for
skellige romantiske situationer. Karakteristisk nok er parret afbildet som
brystbillede - bæltestedet og det, der findes derunder er ikke med på disse
fotografier. Johan vover endnu ikke at lade sine postkortmotiver fortælle
Anna ligeud, hvad det er, han vil, men lader dem forsigtigt vise hende,
hvad man kunne kalde en slags forspil til det egentlige. For at gøre det så
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Kort nummer 1 og 2 fra Johans første serie til Anna.

tydeligt som muligt for hende, identificerer han direkte parret på billederne
med sig selv og Anna: på seriens to første kort (26/9 og 30/9-07) skriver
han på fotografierne »Du kan ikke fragaa at det ligner os« og »Er vi ikke
søde?«.
En skønne dag nåede Johan sit mål, og morgenen efter skriver han til
Anna:
Mandag Morgen Kl: 7[28.10.07]
Min inderlige kære Anna!
Tak baade for i Gaar og i Dag det var jo meget rart siger du ikke selv det
mit lille Lam. Jeg er lige kommen hjem kl. er 1/4 i 7. Jeg er flink til og
skrive til dig men derfor skal du ogsaa være en sød lille Pige for du kan
være det naar du selv vil. Jeg hører nok et lille Ord fra dig inden Onsdag
du ved jo jeg bliver saa glad hvergang der kommer et lille Kort fra dig af.
Vilhelm er gaaet paa Arbejde. Til Slut de varmeste og kærligste Hilsener
til dig min Skat fra din bedste Ven Johan som elsker dig til sidste Stund.
1000 Kys til dig min Skat.
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Herefter ændrer Johans valg af billedhistorier sig hurtigt. I stedet for serier,
der viser det mere uskyldige kæleri over bæltestedet, vælger han nu ikke
sjældent postkortmotiver med åbenlyse hentydninger til det, der er sket
mellem dem, og som han øjensynlig til stadighed har i tankerne, selv om
det aldrig berøres med ét ord i postkortenes tekster.
Det er afgjort Johan, der er mest opfindsom i sit valg af postkort. Det er
tydeligt, at han med liv og sjæl går op i deres fælles leg med at udvælge de
mest rammende motiver til hinanden. Allerede et par måneder efter at han
har indledt denne leg, forærer han Anna et postkortalbum (3/12-07) og op
fordrer hende på denne måde til at gemme serierne, så de senere kan have
glæde af at tage dem frem og betragte dem. Han minder hende ofte om det,
og den 27. december 1907 skriver han for eksempel:
»... Jeg sender dig nu N. 6 af denne Serie og jeg har allerede købt en
anden Serie til dig du skal jo have noget og fylde Albummet ud med ikke
sandt min Skat.. . .«.

Eksempler på postkort, hvor kvinden undtagelsesvis er initiativtager.
(Johan til Anna, 1908).
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Johan anskaffede sig også selv et album for at opbevare de serier, han for
ventede at få fra hende.
Anna er noget mere tilbageholdende såvel i sit motivvalg som med det at
skrive kort overhovedet. Johan beklager sig gang på gang over, at hun ikke
skriver til ham, og en simpel optælling afkortene fra perioden viser, at det
ikke bare er tom snak fra hans side: af de 231 kort, der udgør kærestepar
rets korrespondance, skrev Johan mere end dobbelt så mange som Anna
(henholdsvis 158, heraf 15 komplette serier og 73, heraf 6 komplette
serier). Hun er også temmelig længe om i det hele taget at blive fanget ind
af ideen med at bruge billedhistorier, og i lang tid vedbliver hun med at
anvende enkelte postkort, der ganske vist er langt fra at være neutrale, men
som alligevel ikke udtrykker ret meget om hendes ømmere følelser for
sin kæreste. Hun vælger som oftest billeder af smukke skuespillerinder/varietéstjerner, og der er ingen tvivl om, at hun - ligesom Johan - bevidst
identificerer sig med personerne på postkortene. Her altså med de unægte
lig meget attraktive teater- og varietéstjerner, som hun således stadigvæk
bruger til at understrege sin egen kvindelighed overfor Johan.
Da Anna endelig begynder at sende billedserier til Johan, vælger hun
motiver, der adskiller sig en hel del fra hans. De serier, hun bruger, er
meget anstændige, og hun forsøger ikke på noget tidspunkt ad den vej at
hentyde til den erotiske forbindelse med Johan. Derimod giver hun ved sit
valg af motiver udtryk for en romantiseret, lidt ugebladsagtig opfattelse af
sit kærlighedsforhold til ham. Hun vælger typisk serier med stemnings
fyldte måneskinsture, frokoster i det grønne, osv. osv. - og gerne motiver
med piger, der i overensstemmelse med det gode, gamle kønsrollemønster
dydigt vægrer sig ved mandens tilnærmelser for så alligevel at give efter tilsidst. Det vildeste, personerne i Annas serier foretager sig, er dog at om
favne og kysse hinanden (på kinden!).
De følelser, Anna ønsker at give udtryk for med sine postkortbilleder, er
i modsætning til Johans ikke i så stor udstrækning de fysiske. Som man kan
se, indtager hun en mere ærbar og passiv holdning til den kødelige side af
deres kærlighedsforhold, og hendes tanker kredser i højere grad om det,
man kunne kalde den uskyldige flirt i romantiske omgivelser. Af og til må
hendes passivitet have gået Johan lidt på, for han sender hende flere gange
små stikpiller i form af avancerede postkort, hvor kvinden undtagelsesvis
har initiativtagerens rolle, og hvormed han antagelig udtrykker sit lønlige
håb om, at Anna en gang imellem vil vise sig som den aktive part i forhol
det. Men hun opfører sig fortsat i overensstemmelse med den traditionelle
kvinderolle (i hvert fald i sit valg af postkortmotiver). Hun kender græn
serne for det tilladelige og går aldrig over stregen i sine følelsestilkende
givelser overfor Johan.
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Fredag Morgen Kl:4 [29.11.07]
Min kære elskede Anna!
Jeg er lige kommen hjem, saa vil jeg alligevel skrive et par Ord til dig dog
det ikke er min Tur til og skrive hvorfor skriver du ikke et par Ord til mig
din Tid er maaske saa optaget saa du ikke kan, eller maaske jeg ikke er
værdig og skrive til. Kære Anna jeg kommer ud til dig i Aften altsaa Fredag
Kl:9, men jeg skal nok gaa straks da jeg er søvnig det har været en bevæget
Aften kan du tro. I Haab om du ikke har slaaet Takker af mig endnu er
jeg din hengivne Johan.

Fredag Aften Kl:10 [29.11.07]
Kæreste Anna!
Tak for Brevet jeg har modtaget. Ja det var en stor Skuffelse jeg ikke
maatte komme ud og se til dig i Aften jeg havde endog glædet mig til det i
Aften men den Glæde var jo kun kort. Det skal være mig en stor Glæde hvis
jeg maa komme ud til dig paa Søndag Aften du skal nok faa et par Ord til
Søndag Morgen.
Kærlig Hilsen fra din Johan.
Skriv endnu engang et lille Ord til mig Søndag Morgen.
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Lørdag Aften Kl:l 1 [30. J 1.07]
Min kære Anna!
Jeg kommer altsaa ud til dig i Morgen Aften Kl:9 saa kan jeg jo nok vente
til du er færdig vi behøver jo ingen Steder gaa hen hvis du ikke syntes det.
Det er jo ellers din Frisøndag nu haaber jeg ikke jeg faar A fbud i Morgen
at jeg ikke skal komme for saa bliver jeg ked af det. Til slut kærlig Hilsen
og modtag ogsaa et Godnatkys fra din Johan.
Nu har du dem alle 6 paa 8 Dage, er jeg saa ikke flink til og skrive.

Anna og Johan giftede sig i 1909. Vi kender ikke den nøjagtige dato for
brylluppet, men det har sandsynligvis fundet sted om foråret. På Johans
fødselsdag, den 13. februar, sender Anna ham i al fald et lykønskningskort
med et fotografi af et brudepar, og det er rimeligt at antage, at hun dermed
hentyder til det nært forestående bryllup med ham. Herefter ophører kor
respondancen af gode grunde, og vi har ingen yderligere oplysninger om
ægteparret med undtagelse af et enkelt postkort fra Johan til Anna sendt fra
Rødvig på Stevns den 23. juni 1913. Heraf fremgår det dels, at ægteparret
har fået deres første barn, dels at Johan har måttet tage arbejde udenfor
København. Derudover ved vi intet om deres videre skæbne, men deres
kærlighedsforhold står levende aftegnet i de postkort, de sendte hinanden,
og som heldigvis er blevet bevaret. De følelser, vi her har set komme til
udtryk, viste sig at kunne bære, kærlighedshistorien endte lykkeligt, og
Anna og Johan har sikkert i mange år derefter haft stor fornøjelse af at tage
albummet frem for at betragte deres »ømme postkort«.

Anna og Johans postkortserier
På grund af materialets store omfang har det været nødvendigt at foretage
en kraftig udvælgelse af de serier, der skal tjene som illustration af Anna og
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Johans kærlighedshistorie og deres måde at vise hinanden følelser på. Jeg
har udtaget et repræsentativt antal kortserier, men af pladshensyn er det
desværre ikke muligt at vise de komplette serier på 6 kort. Jeg har derfor
valgt at gengive 3 kort fra hver serie, dog således at det sidste kort altid er
taget med, og historiens pointe tydeligt fremgår.

Tirsdag d. 3/12 [07]
Min kæreste Johan.
Jeg er lige kommen hjem fra min
Søster og Kl er 10 1/2 og bliver
meget forbavset over den store
Pakke der ligger paa mit Bord.
Kære Johan det er dog alt for galt
saa du er opmærksom mod mig
dette her havde jeg rigtignok ikke
ventet blot du nu ikke selv skal
komme til at savne noget derved.
Jeg haaber enten vi skal i Teateret
eller ej at vi skal være sammen i
Morgen Aften. Tak for sidst. Du
skulle have haft dette Kort straks i
Morgen tidlig men jeg ved ikke
hvor der er en Postkasse. Venter et
Par Ord fra dig i Morgen hvor vi
skal mødes. Har ikke hørt noget
til C. Hils din Familie og tusinde
Hilsener og Tak for Albummet til
dig min Skat fra din egen Anna.
Her er det første af en Serie som
var tiltænkt dig.
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Fredag Aften [06.12.07]
Kære lille Johan.
Allerførst Tak for i Aftes. Det var
et yndigt Stykke rigtigt taget ud af
det daglige Liv. Hvorledes kom du
hjem? Jeg haaber godt du har vel
været rigtigt godt søvnig i Dag af
at komme sent i Seng 2 Aftener i
træk. Saa kommer du vel en Tur
herud Søndag Eftermiddag. Jeg
skal nok være hjemme. Hils V. og
din Søster og tag selv en Masse
Hilsener fra din egen Pige.
Jeg glemte Brevet i Morges derfor
kommer det bagefter men jeg haa
ber du undskylder mig.

Lørdag Aften [07.12.07]
Kæreste Johan.
Jeg vil blot med et Par Ord lade
dig vide at du ikke skal komme ud
til mig i Morgen Eftermiddag da
jeg ikke er hjemme. Jeg skal nem
lig være Barnepige hos min Søster
fra Morgenstunden af men hvis du
vil være saa sød at være ud for Nr.
17 Nordre Fasanvej i Morgen Af
ten ved 8 Tiden skal jeg komme
ned jeg haaber saa min Søster er
kommen hjem. En kærlig Hilsen
sendes dig fra din Anna.
Hilsen til Vilhelm, din Søster og
Svoger.
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Lørdag Aften Kl 10 [04.07.08]
Min egen lille elskede Dreng. Hvorledes har du det min Skat? Jeg er lige
hieven færdig og saa synes jeg min lille Dreng skal have et Søndags God
morgen Kort som jeg har lovet. Ja du har vel modtaget mit Kort i Gaar. Jeg
har gaaet og kigget efter Postbudet hele Dagen men han gik stadig min
Dør forbi. Er du hieven noget vaad i Formiddags i det øsende Regnvejr. Vil
du være saa sød at komme herud i Morgen ved 3 1/4-3 1/2 Tiden du kan tro
jeg længes efter dig. Jeg ved ikke om jeg faar fri. Nu kan der ikke staa mere
saa jeg maa slutte med tusinde Hilsener og Kys fra din egen tro Anna.

Fredag d. 10/7-08.
Min inderlig kære lille Skat.
Tak for i Aftes! Hvorledes kom du hjem? Jeg var lige ved at komme ud
og overraske dig i Aften. De er nemlig ude allesammen og jeg maatte ogsaa
gerne gaa, men saa syntes jeg det blev saa sent Kl blev nemlig 8 inden jeg
kunde komme af Sted og saa var jeg bange for at jeg ikke skulle træffe dig
hjemme saa blev jeg hjemme hos mig selv og gemte Strygetøjet fra i Gaar i
Stedet. Kære lille Johan jeg sidder og ønsker blot du var her jeg længes alle
rede efter dig saa du kan da høre du er i mine Tanker. Ja lille elskede Skat
du skal nok faa et Kort Lørdag Morgen paa Sengen. Tusinde Hilsener og
Kys din egen tro lille Skat.

18

Lørdag Aften Kl 9 [11.07.08]
Min egen lille elskede Dreng.
Godmorgen min lille Skat. Hvorledes har du sovet i Nat. Jeg havde tænkt at
jeg skulde have været ude hos dig i Aften, men de er ude allesammen og saa
kan jeg ikke gaa. Du havde vel ogsaa ventet mig ikke sandt min lille Skat.
Gik du tidlig i Seng i Aftes. Kl var 10 da jeg gik i Seng. Har du kunnet
holde Varmen i Dag. Kære lille Ven! Du kommer vel herud i Morgen ved 3
Tiden jeg skal nok se at være færdig. Dette er det sidste af Serien det ligner
os ikke sandt! Nu er her ikke Plads mere derfor tusinde Hilsener og Kys til
dig fra din egen tro Pige.

Lørdag Aften Kl 10 [26.07.08]
Min egen kære lille elskede Pige.
Jeg er lige kommen hjem du ser jo nok hvad Kl: er, sikken en Varme det
har været i Dag det har du vel ogsaa nok mærket. Kære lille Pige hvorledes
har du det ellers jeg synes som sædvanlig det er saa længe siden jeg saa dig,
i Fredags var jeg et pænt Menneske jeg gik i Seng Kl:9 1/2 saa jeg fik da en
god Søvn men jeg havde ogsaa meget til gode. Nu herefter skal jeg være
allene med Larsen. Ejner er kommen derned hvor han var om eftermid
dagen. Jeg glæder mig til i Morgen jeg saa skal være sammen med dig bare
du har fri saa kan vi jo gaa ned i Esplanaden og faa vores Eftermiddags
kaffe nu til slut de allerkærligste Hilsener og et lille Søndagskys fra din sta
dig tro Johan.
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Fredag Aften 1/8-08
Kære lille Anna!
Hjærtelig Tak for Sidst jeg kom ellers godt hjem. Ville var lige kommen da
jeg kom, i Gaar kom jeg til at køre i Sporvogn sammen med Ejner. Til Slut
de allerkærligste Hilsener sendes dig fra din egen Johan.

Mandag Aften Kl:9 d. 11/8-08
Kære lille Anna!
Allerførst Tak for sidst jeg kom rigtig godt hjem. Jeg kommer ud til dig i
Morgen Aften jeg kommer paa Cykle jeg har købt en Lygte i Dag. Ville har
faaet Brev fra Stine i Dag. Nu til Slut de allerkærligste Hilsener til dig fra
din egen Johan.
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Fredag Aften Kl 12 [14.08.08]
Min egen inderlig elskede Skat!
Jeg er lige kommen hjem fra Christines
Kusine og ser til min store Sorg at du
har været her for her ligger jo en Pakke
Kager. Kære Johan du kan tro jeg er ked
af at du har maattet gaa forgæves herud
i Aften. Jeg troede ikke du havde kom
met herud i Aften da du ikke havde talt
om det, men jeg haaber du tilgiver mig
du kan trøstigt tro jeg har kun været paa
Folkvarsvej! Du maa skrive et Par Ord
til mig kære Johan for at jeg kan se at
du ikke er vred. Jeg skynder mig at
skrive for at du ikke skal gaa og være i
daarligt Humør og tro noget slemt om
mig. Til Slut tusinde Hilsener og et Kys
fra din egen tro Pige. Godnat min Skat.
Du skal nok faa Kort Lørdag.

Lørdag Aften Kl 9 [15.08.08]
Kære Johan!
Jeg blev rigtignok meget forbavset over
at modtage dit Kort i Formiddags. Hvad
du skriver deri forstaar jeg ikke, mener
du maaske jeg ikke er dig værdig?? Hvis
jeg havde vidst at du kom havde jeg selv
følgelig ikke gaaet ud. Men stoler du
ikke paa mig Johan kan det jo slet ikke
nytte at vi tænker paa noget nærmere,
men jeg synes ikke jeg har givet dig
nogen Grund til at mistro mig. Vi kan jo
tale nærmere ved i Morgen hvis du har
Lyst at komme en Tur herud ved 3
Tiden. Til Slut mange Hilsener din tro
Anna.
Tak for Kagerne.
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Tirsdag Formd. [25.08.08]
Kære lille Johan!
Jeg har fri i Dag og i Aften saa jeg kom
mer paa Østerbro i Aften. Venlig Hilsen
og paa Gensyn din egen Anna. Ellers
kan du telefonere hertil.

Mandag Aften [28.09.08]
Min egen kære elskede lille Pige!
Jeg kan først lade dig vide jeg har ikke
været allene i Dag. Fru Larsen var der
nede da jeg kom i Morges saa han har
allene taget paa Landet det kunne jo
heller ikke gaa og have Forretningen
lukket mens jeg gik i Byen. Jeg var
herhjemme Kl. 6 1/2 hvis jeg ikke skulde
have skreven hjem saa havde jeg kom
men ud til dig i Aften, men jeg maa til
det for ellers faar jeg heller ikke skreven
i denne Uge. Jeg skal nok hilse di
Gamle mange Gange fra dig, nu sender
jeg dit Fotografi med, det vil di nok sy
nes godt om jeg kan sagtens være stolt af
min lille Pige, men det er jeg ogsaa det
ved du jo ogsaa nok, ikke sandt min
elskede Pige. Disse her herhjemme er
ved og gå i Seng nu saa jeg sidder saa
ugenert og skriver det er saa dejligt.
Kære lille Anna har du ventet dette Kort
fra mig nu har du ogsaa faaet mange
Ord fra mig i Aften det er længe siden
paa en Gang. Nu kan der ikke staa
mere. Tak for sidst og mange kærlige
Hilsener til dig min lille Pige fra din al
tid tro Johan.
Jeg kommer i Morgen Aften saa hurtig
jeg kan.

Lørdag Aften [03.10.08]
Kæreste lille Anna.
Jeg kommer ud til dig ved aftalte Tid.
Jeg har faaet Brev hjemmefra og Kort
fra Ville. Hermed mange kærlige Søn
dagshilsener fra din egen J.L.

Onsdag Aften Kl:9 [07.10.08]
Min egen kære Anna!
Allerførst Tak for i Aftes, jeg kom ellers
godt Hjem. Jeg har skrevet hjem i Dag,
hvis du kan saa køb det du ved nok. Jeg
kommer saa ud til dig i Morgen Aften
saa hvis du vil kan vi jo gaa os en lille
Tur. Til Slut mange kærlige Hilsener til
dig fra din hengivne J.L.
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D. 23/6-13
Kære lille Kone og Søn!
Mange kærlige Hilsener sendes eder
herfra vi er paa Skovtur herud med
Godsejeren vi har nemlig Fridag i Dag
der er rigtig kønt herude.
Eders Mand og Fader.
D. 13/2-09
Kære lille Johan.
Modtag paa denne Dag mine
hedste Ønsker om alt godt i
Fremtiden.
Din egen Anna.

Summary
Tender picture postcards - a love story from the turn of the
century
A comprehensive collection of 306 picture postcards from the period 1903 to 1915 was acqui
red by the Danish Folklore Archives in 1975. The greater part of the collection (231) consists
of a correspondence between Anna and Johan Larsen and covers the period of their engage
ment, from 1907 until their marriage in 1909.
The collection is both illustrative of a simple courtship between two young working people,
but is also an example of the early 20th century fashion of sending postcard series (normally 6)
which tell short »stories« or romantic incidents. The development of the relationship
between Anna and Johan can be seen in the way in which the themes of the postcard series
shift from the innocent/romantic to the grotesque/erotic.
Johan is the more daring in his choice of themes (although Anna relaxes a little with time).
However, even in the cases of his most suggestive postcard series, his correspondence refers to
mundane affairs e.g. times of meetings. The pictures clearly serve the purpose of expressing
the feelings that were not/could not be expressed verbally.
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Johan appears at times to be encouraging Anna to be more sexually active by sending pictu
res with the female character taking the initiative. Anna’s pictures are at all times more restrai
ned and show romanticised and idealised situations.
The postcard series exhibit a very clear division of sexual roles in early 20th century Copen
hagen courtship rituals.

Litteratur om postkort:
Klamkin, Marian: Picture Postcards. Newton Abbot, 1974.
Nørgaard, Erik: Med kærlig hilsen. København, 1968.
Nørgaard, Erik: Postkort der aldrig blev afsendt. København, 1971.
Ochsner, Bjørn: Gamle postkort - og nye. I: Jeg er samler. København, 1975. (S. 292-98.
Med litteraturhenvisninger).

Anna og Johan benyttede sig naturligvis også affrimærkesproget i deres
ordløse følelsestilkendegivelser overfor hinanden. Udover frimærkernes pla
cering spillede også farven en rolle. De indrammede frimærker er røde, de
ovrige grønne. (Postkort fra ca. 1910 i Det kongelige Bibliotek).
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Visen om krybskyttens død
Af N. H. Frandsen

En stor del af skillingsviserne handler om en faktisk begivenhed - ulykke,
mord eller brand. Som regel oplyser skillingsvisernes titelblad om tid og
sted for begivenheden, og ofte er der tillige en prosaberetning på bagsiden.
Men ikke alle viser har disse oplysninger, og der kan derfor opstå tvivl om,
hvorvidt en vise omhandler en virkelig eller en opdigtet begivenhed.
Til de viser, der kan være tvivl om, hører visen om Krybskyttens Død,
også kendt som Nederskovvisen. Personerne i visen navngives ikke, og skil
lingstrykkene oplyser hverken tid eller sted for begivenheden, og der er
ingen prosaberetning. Visen er så almen, at mange steder i landet er blevet
udlagt som visens hjemsted.
Hensigten med denne artikel er at vise, hvor visen stammer fra, hvilken
virkelig begivenhed, der ligger bag den, og hvem der kan have skrevet den.
Visens tekst - i den version jeg selv har lært den på Tølløse-egnen - lyder
således:

Der gik udi lunden en aften så silde
to ynglinge skønne i blomstrende vang,
men ak, det sig hændte for dem såre ilde,
de nylig sad hjemme og spøgte og sang.
Fra kærester kær
de drog med gevær
og gik udi lunden som krybskytter der.
Mod Nederskov gik de i aftenen silde,
mens månen på himlen stod højt over sky.
I skoven der græssede dyrene vilde
alt fjerned’ fra larmen i steder og by.
Da klokken slog tolv,
de ynglinge bold
stod rede at skyde bag grøfthegnets vold.
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Den ene fra tjenesten nylig var kommen
en vakker soldat og forældrenes trøst.
Han klingred’ så lystigt med mønten på lommen,
thi piger og vinen var ofte hans lyst.
Den anden især
en krybskytte er,
af dyrene fælder han mangen bag træer.

Med list og med snildhed det var så beregnet,
den ene som klapper i skoven sprang ind
at henjage vildtet så brat imod hegnet,
han så nu i dalen den fodlette hind.
Men lige så brat
den unge soldat
ved siden så fog’den med bøssen parat.

Han sat over hegnet så lydløst og stille,
og skrækken gav vinger, han ilte afsted.
Thi vennen i tide han advare ville,
han syntes, at skytten bagefter var med.
Han hvisked’: »Kom her
og kast dit gevær,
betjenten han ser os, forlorne vi er«.

Men ordene døde i munden henklinge,
og vennen ej hørte, soldaten var der.
Han mente, han dyrene frem skulle tvinge,
han sad just på hug, da soldaten kom nær.
Han ligned’ et dyr,
og vennen gav fyr,
og skuddet det traf, men den ladning blev dyr.
Der hørtes et skrig udi natten så stille,
gid aldrig i skoven man hørte det lig.
Hvor skælved de begge, mens tårerne trille,
og jamrede ængst’ligt: »Nu er det forbi.
Med kugler og krudt
min ven har jeg skudt,
nu får jeg min løn for, hvad jeg har forbrudt«.
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Nu førtes den arme da til lazarettet
i rædsomme smerter, Gud ved, hvad han led.
Den venligste pleje ej lidelsen letted,
to dage til fulde med døden han stred.
Hans tale var den:
»O, tilgiv min ven,
jeg delte hans brøde, o se til det hen«.

Det var mod hans vilje, han livet mig røved,
han lider vist nok af samvittigheds kval.
Han sidder i fængsel og er så bedrøved.
Husk på mine venner, Gud dømme os skal.
Mit liv er forbi,
men giv ham dog fri,
Gud vogte ham siden for lasternes sti.

Farvel da, I kære forældre derhjemme,
o moder, du græde ej mere for mig.
Bed Herren tilgive og brøden at glemme,
vi samles jo en gang i Guds Himmerig.
Jeg frygte ej vil,
mit liv sat jeg til
og faldt som et dyr udi lunden så mild.

O, elskede pige, nu svigter min stemme,
for din skyld jeg synes, at dø er så hårdt.
Du må ikke sidde og græde derhjemme,
skønt vennen du elsker, er nu gået bort.
Forglem ej min ven,
vi samles igen
bag graven, i himlen, nu går jeg derhen.

Lidt over 100 personer har i forbindelse med kampagnen Folk Synger, fra
1960 til 1966, meddelt Dansk Folkemindesamling, at de kender visen.
Heraf har en stor del medsendt teksten. Disse meddelere er spredt over hele
Danmark, så man kan ikke ved at se på deres bopæl finde noget om visens
oprindelige hjemsted. Til gengæld kan man se, at visen har været populær.
Nogle af meddelerne fortæller, hvor den omtalte begivenhed fandt sted.
Men da de tilsammen peger på mange forskellige steder, er det heller ikke
nogen hjælp.
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Der er således kun én udvej, at lade visen selv fortælle, hvor den stam
mer fra, og søge dens oplysninger bekræftet gennem andre kilder.

Visens oplysninger
Den begivenhed, visen fortæller om, er et drab ved vådeskud. I visen er der
to personer. Den ene er netop kommet hjem fra soldatertjenesten. I visen
kaldes han dog for »soldat« for at skelne ham fra vennen, der er en erfaren
krybskytte.
Disse to går om aftenen til Nederskoven. Her skilles de, idet den ene soldaten - går ind i skoven som klapper, mens den anden - krybskytten sætter sig på lur ved hegnet. Soldaten opdager, at skovfogeden er ude, og
han løber tilbage for at advare vennen. Men vennen hører ikke hans advar
sel. Han ser noget, der ligner et dyr, skyder - og rammer soldaten. Under
store lidelser føres den sårede til sygehuset, hvor han dør to dage senere. På
dødslejet tilgiver han krybskytten og beder om en mild dom for ham.
Den eneste konkrete oplysning, der kan hjælpe med til at stedfæste begi
venheden er navnet Nederskoven. Stednavnet må være det oprindelige.
Det findes i stort set alle de indsendte viser, selv en, der har overskriften:
»Visen om krybskytterne i Arreskov på Fyn«. To tekster, der er så dårlige,
at de ikke kan være oprindelige, har stednavnet Mosskov. De stammer
begge fra Jylland.
Men hvilken Nederskov? Der er i alt otte Nederskove i Danmark. Deraf
ligger de to i Randers amt, i Gjerrild og Giesborg sogne. To ligger i Skan
derborg amt, Underup og Vinding sogne. Desuden er der Nederskove i
Glud sogn i Vejle amt, Skørring sogn i Århus amt, Kerte sogn i Odense amt
og Tølløse sogn i Holbæk amt. En af disse er stedet. Men hvilken? Og
hvornår skete drabet?.
Visens tekst fortæller ikke mere. Det gør til gengæld den trykte vise, som
Julius Strandberg udsendte. Strandberg gemte et eksemplar af hver af de vi
ser, han udgav, og fik dem indbundet med nogle års produktion i hvert
bind. Krybskyttevisen findes i bindet for 1878-80. Inden for disse år må
begivenheden søges.
Desuden oplyser Strandberg, hvem der er forfatter. Ikke med navn, men
som »En Beboer i Søndersted«. Der er kun et Søndersted i Danmark. Det
ligger i Holbæk amt, en halv snes kilometer fra Nederskoven i Tølløse
sogn.
Spørgsmålet er så, om der i perioden 1878-80 er sket et vådeskud under
krybskytteri i Nederskoven ved Tølløse. Svaret er ja! Visens beretning sva
rer ret nøje til begivenhederne 2. november 1878, da Niels Peter Christian
sen og Anders Jespersen drog på krybskytteri i Nederskoven.
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Den virkelige begivenhed
Niels Peter Christiansen var 23 år gammel og havde netop overstået solda
tertjenesten. Han var blevet hjemsendt 28. oktober, altså ganske få dage før
den ulovlige jagt. Anders Jespersen var 33 år og flere gange straffet for
overtrædelse af jagtloven. Under en retssag i september 1878 kaldes han
»en bekendt krybskytte«. Samme betegnelse bruger aviserne i deres referat
af begivenheden.
De to mænd havde delt opgaverne mellem sig. Anders blev ved skovgær
det med geværet, mens Niels Peter tog plads ved en dyreveksel, for at jage
dyrene hen mod Anders. Han havde faet strengt påbud om ikke at forlade
sin post. Men mens han sad og ventede på dyrene, syntes han, at han hørte
en hund i skoven, og krøb derfor hen mod Anders for at advare ham om, at
der var folk i skoven. Klokken var omkring seks aften, og det var mørkt.
Anders hørte noget bevæge sig i krattet. Det lød som et dyr, og han
kunne også skimte det i mørket. Han skød - og traf Niels Peter i maven.
Anders var forfærdet. Han løb han til skovfogeden efter hjælp, og på en
hastigt tilvejebragt vogn blev Niels Peter først kørt til sit hjem i Store
Tåstrup og senere samme aften til sygehuset i Holbæk.
Turen må have været et mareridt for Niels Peter. Selv når han lå stille,
havde han forfærdelige smerter, og smerterne forstærkedes ved den mindste
bevægelse. Han blev den nat kørt omkring 25 kilometer. Og det var ikke på
moderne asfaltveje.
Lægerne kunne ikke stille noget op, og Niels Peter døde på sygehuset 4.
november. Inden han døde havde han forklaret, at det var hans egen skyld,
at han blev skudt. Selv om han var blevet advaret, havde han forladt sin
post. Der blev iøvrigt under retssagen lagt vægt på den udtalelse, der betød
en langt mildere straf til Anders Jespersen, end man ellers kunne vente.
Han fik to gange fem dage på vand og brød.

Overensstemmelse mellem virkelighed og vise
Som det ses, er der stor overensstemmelse mellem virkeligheden og visen.
Der er kun to punkter, hvor der er uenighed. Det ene er tidspunktet. Visen
siger klokken tolv, men det skete ved sekstiden. Det andet punkt er, at sol
daten i visen så skovfogeden, mens han i virkeligheden kun var bange for,
at der var folk i skoven. Men det er så tamt. Så derfor gør digteren det mere
dramatisk ved at lade soldaten se skovfogeden.
Sådanne ændringer for at forhøje visens virkning er ikke ukendte. I en af
viserne om Balle-Lars og mordet i Ugledige 1858 hedder det, at offeret »ta
ler til sin lille Dreng«. Skuddet lyder, og »Konen falder, Barnet græder«.
Det omtalte barn var konens 17-årige plejesøn.
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Men ændringen kan også skyldes, at fortællingen om begivenheden er
gået fra mund til mund, indtil den nåede Søndersted. Og undervejs kan der
nemt være sket ændringer, således at den version, visens forfatter hørte, gik
ud på, at soldaten havde set skovfogeden.

Visens forfatter
I forbindelse med visen melder spørgsmålet sig: Hvem har skrevet den?
Det vides ikke, og kan næppe nogen sinde fastslås med sikkerhed. Men i
betragtning af, at Strandberg angiver forfatteren som »En Beboer i Sønder
sted«, er der et navn, der straks springer i øjnene: Marie Villads!
Marie Villads blev født i Ugerløse sogn 1832 og gift i 1860 med skrædder
Anders Villadsen. Fra 1863 boede ægteparret i Søndersted sogn i fattige
kår. Ved mandens død i 1884 var der en gæld på 70 kr. og begravelsen ko
stede 40 kr. Det oversteg langt boets værdi. Marie blev boende, men stadig
i trange kår. Imidlertid var hendes børn flyttet til København, og i 1889
flyttede Marie også til byen. I 1882 blev hun kildekone i Søndermarken.
Børnene rejste imidlertid til Amerika, og o. 1900 fulgte Marie efter. Hun
døde derovre i 1910.
Allerede fra lille havde Marie digtet. Denne evne gjorde hende kendt ud
over sognets grænser. Hun besøgte konseilspræsident Estrup på Kongsdal
og i København og var flere gange i audiens hos kongen. Flere af hendes
digte blev trykt i aviserne, og i 1896 udkom Kildekonens Sange med en
indledning af E. C. Andet og tredie oplag (1896 og 1901) har et indled
ningsdigt af Ernst von der Recke.
Disse digte er overvejende selvbiografiske, men Marie Villads skrev også
mange lejlighedsdigte. Det er derfor sandsynligt, at hun ved at høre om den
tragiske begivenhed er blevet så grebet, at hun har skrevet et digt derom.
Men der boede mange andre i Søndersted, da visen blev skrevet, og mu
ligvis kan en eller flere af dem også have skrevet viser. Man kan derfor ikke
sige med 100 % sikkerhed, at Marie Villads har skrevet visen, men hun er
den mest sandsynlige digter.

Visens udbredelse
Visen blev meget populær. Strandberg trykte mindst fire oplag af visen, og
den blev også trykt i hans visesamling: Den syngende Mand på Bølge og
Land, bind 3, 1892.
Men visen blev også spredt ved at gå fra mund til mund. Fra Tølløseegnen vandrede visen ud i landet, og Søren Pedersen i Ålborg udgav visen
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efter mundtlig overlevering, uden kendskab til - eller i hvert fald brug afStrandbergs skillingsvise.
Skillingsviserne skulle som regel hurtigt ud. Derfor blev der ikke læst
omhyggelig korrektur på dem inden trykningen. Når der i et vers står: ». . .
soldaten var der«, ». . . . soldaten kom nær«, så ligger det snublende nær
at skrive ». . . soldaten gav fyr«, i stedet for »vennen gav fyr«, selv om det
ifølge visen ikke kan være soldaten, der skyder. Soldaten kommer løbende
for at advare, mens vennen sidder parat til at skyde.
De nye oplag trykkes efter et eksemplar af foregående oplag, og derfor
står der i alle Strandbergs udgaver af visen, at »soldaten gav fyr«. En anden
fejl kommer senere. I første oplag står, at han »faldt som et dyr udi lun
den«. Det er korrekt. Vådeskuddet skete i en skov. Men i senere udgaver
har der sneget sig en trykfejl ind, så soldaten »faldt som et dyr udi lyngen«.
Begge trykfejl findes desværre i de moderne udgaver af visen, der ukritisk
gengiver versionen i »Den syngende Mand«.
Søren Pedersens skillingsvise har både »vennen gav fyr« og »faldt i lun
den«, men har en række ændringer som viser, at han har haft en dårlig
tekst at arbejde med.

Konklusion
Som det fremgår af ovenstående, handler visen om en begivenhed i Tølløse
Nederskov 2. november 1878. Et vådeskud under en jagt - der ikke adskil
ler sig meget fra andre vådeskud under jagter - men takket være digteren le
ver erindringen om begivenheden, selv om de fleste ikke aner, hvem ho
vedpersonerne var.
Kilder:
Dansk Folkemindesamlings viser. Kirkebøger m.v. på Landsarkivet for Sjælland m.v. N. H.
Frandsen: Krybskytten fra Nederskoven. 1980. Holger Madsen: Marie Villads. I Fra Holbæk
Amt 1946. løm Piø: Julius Strandbergs skillingsviseproduktion 1861-1903. I Folk og Kultur
1974.

Summary
The ballad about a poacher’s death
The ballad about the poacher’s death is known in all parts of Denmark, mainly because it was
published in several editions. Whether the ballad is based on an actual event or not, has been
disputed. This article aims to prove, by use of internal and external evidence, that the ballad
describes the events in Nederskoven, Tølløse on the night of November 2nd 1878, when the
young soldier Niels Peter Christiansen was mortally wounded by his friend Anders Jespersen.
Who the author was, is unknown. But the probability is in favour of Marie Villads, a cottager’s
wife who is known as a rustic poetess, and a short biography of her is given.
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Fiskerlejet midt i købstaden
Om kvarteret Holmen i Slesvig ca. 1800-1910

Af Nils Vollertsen

Købstaden Slesvig var i 1800-årene ikke blot en vanlig oplandsby med den
dertil hørende befolkning af købmænd og håndværksmestre, butiks- og
håndværkssvende. Byen var tillige hjemsted for en omfattende provins
administration og en militær forlægning, hvis personel af statholder, højere
embedsmænd og officerer gav byen et usædvanligt stort islæt af standsper
soner. Deres tilstedeværelse betingede yderligere en skare af kontorister,
tjenestefolk og soldater, hvad der skabte ekstra bredde i befolkningens jæv
nere lag.
Med til billedet af den usædvanlige befolkningssammensætning i dati
dens Slesvig hører desuden, at byen havde en betydelig gruppe af erhvervs
fiskere, som havde deres eget kvarter. Det lå på en lille ø i Slien, kaldet
Holmen, og var dermed både rent fysisk og erhvervsmæssigt skilt ud af den
omgivende købstad. Om dette fiskerleje - der i forholdet til Slesvig by var
en enhed, men indadtil havde sine egne sociale skel - handler de følgende
sider.

Fiskersamfundet på Holmen
Øen Holmen var oprindelig skilt fra det øvrige bysamfund ved det smalle
sund, Fischbrückbach, som blev fyldt op i 1935. Ved århundredskiftet boede
der her omkring hundrede fiskere, men idag er der kun 15-20 stykker til
bage. Motoriseringen af fiskeriet og de mere effektive fangstredskaber gør,
at der fanges lige så meget som omkring år 1900, men nogen guldgrube har
fiskeriet i Slesvig aldrig været.
Fiskersamfundet på Holmen kan nok bedst karakteriseres som et ret så
sydvendt lokalsamfund, og fiskerfamiliernes grundholdning som udpræget
tysk-national, konservativ.

34

Udsnit af kobberstukket kort fra 1823, på hvilket der tydeligt ses, at Hol
men er en ø ved Slesvig. (Fra Geodætisk Instituts samling).

Landskabet Angel - der indtil o. 1830 overvejende var sønderjysk-talende - har således ingen nævneværdig betydning haft for fiskersamfundets
folkelige og økonomiske udvikling. Derimod har området syd for Slien, og
her især de områder i Svans, der hører til Skt. Johannes klostrets jorder,
været af afgørende betydning for fiskernes folkeligt-nationale og politiske
bevidsthed. I øvrigt: Skt. Johannes klostret ligger lige op til, lidt øst for
fiskerlejet Holmen i Slesvig.
At netop de godsrige områder syd for Slien har betydet så meget for
fiskersamfundets udvikling, har ihvertfald to årsager. Den ene: at fisker
familierne via familiemæssige bånd var stærkt knyttet til disse udpræget
tysk-konservative områder. Og den anden: at vodfiskeme, der var kultur
bærerne nede på Holmen, endnu i 1830erne og 40erne solgte ikke mindst
Sli-sildene videre sydpå til markeder i Hamburg og Sachsen. Og selv om
man i årene omkring og efter 1900 nøjedes med at sælge silden til røge
rierne i Egemførde, så gik silden jo fortsat sydpå. Og hvorfor skulle fiskerlavets handelsforbindelser da også gå imod nord: til Danmark, når Slesvigs
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heller aldrig havde gjort det. Slesvig leverede således i de gode år o.
1780-1800 endnu til markeder sydpå. Ret beset havde Danmark i slesvi
gernes øjne vel ikke andet at byde på end jydepotterne, og den fattige jyde
‘Hannemann med træsko på’, ham sang man smædeviser om.
Fiskerne på Holmen var kort sagt »ein staatsbejahendes und -erhaltendes
Element« og »ein wichtig treu-deutsch gesinnter Teil der Schleswiger
Bevölkerung«.
Min farmor, der i 1889 fødtes som fiskerdatter på Holmen, har således
fortalt, at der i hendes barndom o. 1900 levede en gammel sønderjysk
talende fiskerkone i fiskerlejet. Alene det, at hun erindrer det så præcist,
viser jo netop, at sønderjysk-talende familier har været en undtagelse på
Holmen.

Retten tilfiskeriet på Slien
Hovederhvervet på Holmen var fiskeriet på Slien. Og her var det sild, der
udgjorde hovedindtægtskilden. Udover de 16 slagtere, der endnu omkring
1900 boede og slagtede på Holmen, var de 450-500 beboere med ganske få
undtagelser fiskere.
Og ved fiskere forstås ikke kun vodfiskere, der fiskede med fire- og ottemandsvod på vodpladseme i Slien - men også netfiskere, der fiskede med
sættegarn lige ud for Slesvig. Og dertil kom, at både vod- og netfiskere ind
til omkring 1900 fiskede med bundgarn. Sidenhen ophørte dette fiskeri
dog, da det ikke kunne svare sig.
Med Christian l.’s Sli-brev fra 1480 fik alle Slesvigs fiskere ret til at fiske
på hele Slien og en mil ud i Østersøen, dog undtaget adelens vodfiskeri og
de kongelige vodpladser. At denne ret til Sli-fiskeriet igennem århundre
derne i praksis har udviklet sig til vodfiskemes ret til vodfiskeri på hele
Slien fremgår af, at de ihvertfald i den her behandlede periode (1800-1910)
opfattede denne ret som deres. Netfiskeme derimod var for ‘små’ til at fiske
over hele Slien: derfor nøjedes de med at fiske lige ud for Slesvig.

Fiskerlavet
I 1765 oprettedes fiskerlavet, og dets hovedformål var at hindre enhver
overfiskning af fiskebestanden på Slien og at garantere Slesvigs indbyggere
et fast kvantum fisk til faste priser. Desuden fastsatte lavet helt nøjagtige
bestemmelser for, hvor lange nettene og hvor store nettenes masker måtte
være. Og det bestemtes, at ingen vodfiskere måtte eje mere end to parter i
det vod, han tilhørte. I den forbindelse er det meget væsentligt, at det i
fiskerlavets statutter fra 1765 direkte står nævnt, at det kun er vodfiskere -
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Husene på Holmen er stort set alle centreret omkring kirkegården, med
kapellet i midten. Kun tre af de fire huse på billedet har i dag karnapper,
idet karnappen på det sidste hus er blevet restaureret væk. Fra disse gavl
huse i Süderholmstraße er der bekvem adgang ned til Slien. (Kgl. Bibi, bil
ledsamling).

altså Waden- und Schleppnetzfischer - der er organiseret i lavet. Og det er
også i 1765, at systemet med en vodleder (skipper) for første gang dukker
frem. Tilmed fastslog lavets vedtægter, at det kun var fiskerkoner og
-enker, der havde ret til at husere med fisk inde i Slesvig.
Vedtægterne sikrede også lavsmedlemmemes enker socialt ved at slå fast,
at disse enker havde de samme rettigheder som deres afdøde mænd. Dette
indebar selvfølgelig også, at de skulle stille med det same kvantum garn
som andre vodfiskere - og med en daglejer, som de selv betalte.
Netfiskerne og deres familier derimod var uorganiserede og stod således
uden for lavets sociale sikkerhedssystem. De var overladt til sig selv.
Fiskerlavet var altså et slag i ansigtet på netfiskeme, fordi lavet kun tillod
vodfiskeme, der var erhvervsfiskere, fiskeriet på Slien. Netfiskerne der
imod var i ret høj grad bierhvervsfiskere.
Helt frem til 1900-10 forblev fiskerlavets love praksis på Holmen, og det
på trods af vedtægtsændringer i 1829, 1852, 1880, 1890 og 1911.
Fiskeriregulativet fra 1765 begrænsede antallet af vodfiskere til 52, idet
det bestemtes, at der ikke måtte være mere end 5 ottemands-vod og 3 firemands-vod. Og regulativet pålagde Slesvigs netfiskere at indskrænke deres
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Fiskerkirkegården med Slesvig domkirke i baggrunden og kapellet til højre
i billedet. Forrest støbejernsgitteret, der omgiver kirkegården og som
fiskerne brugte til at hænge nettene op på, når de om vinteren blev knyttet
sammen til det store fællesnet. Dette fællesfiskeri ophørte ca. 1950.
Ifølge Vilhelm la Cour skulle Holmens kirke - Mariekirken - være Ansgars
fra 826, men udgravninger på Holmen i 1970erne har kun kunnet datere
fiskerlejet tilbage til 1200-tallet. (Foto: Nationalmuseet 1964).

fiskeri ud for Slesvig. Desuden stadfæstede regulativet vodfiskernes ret til
fiskeri på hele Slien.
Kun vodfiskere kunne altså optages i lavet - men der skulle penge til. I
1830 kostede det således 25 rd. cour. (ca. 6.500 kr.) for en fiskersøn og det
dobbelte for en fremmed at blive optaget. Imidlertid blev så fa vodandele
ledige, at ‘lavets’ fiskersønner straks købte dem. Det ser endda ud til, at max.
15 % af vodfiskeme ihvertfald o. 1780-1800 havde flere andele i voddene.
Ved selv at opkøbe de ledige andele udelukkede vodfiskeme tilgangen af
fremmede til lavet. Den sidste ikke-holmer optoges derfor i 1815. Ifølge
fiskerlavets love kunne han dog teoretisk set endnu optages i 1852. Lavets
love blev imidlertid først tilpasset praksis i 1873. Derved hindrede vodfiskerne, at deres egne naboer, de uorganiserede netfiskere, blev optaget i
lavet, idet vodfisker-familierne fastholdt voddene på egne hænder. Og net-
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fiskerne blev så bare overladt til sig selv med deres småfiskeri ud for Sles
vig.
I 1850erne skærpedes betingelserne for optagelse i fiskerlavet, idet lære
tiden sattes til ti år: fire år i lære og seks år som svend, før man kunne blive
mester. Og i de ti år måtte man ikke drive netfiskeri på egen hånd. Gjorde
man det, afskar man sig fra muligheden for optagelse i lavet. Alene det
begrænsede jo tilgangen til fiskerlavet fra kredse uden for vodfiskemes. Og
desuden krævede lavet, at vodfiskeren skulle være ‘borger’ i Slesvig. Han
skulle have fast ejendom og kapital.
Var man optaget i lavet, hørte man også til blandt de bedst beslåede
fiskere på Holmen. Man blev selvsagt ikke optaget som skipper, men som
mandskab med sin part af voddet. Skipperen derimod stillede med båd og
redskaber, når der fiskedes med vod - mens de øvrige vodfiskere kun stil
lede med hver deres part af voddet. Og udbyttet fordeltes, så skipperen fik
dobbelt så meget som hver af de andre vodfiskere. Desuden organiserede
skipperne salget af fangsten og repræsenterede i det hele taget lavet udadtil.
Skipperne bar altså på alle måder det økonomiske ansvar. De betragtede
sig derfor som »die eigentlichen zur Fischerei berechtigten« - altså som
dem, der i grunden sad inde med retten til sildefiskeriet. Opfattelsen rimer
dog ikke med, at fiskerlavet i striden med Arnæs-skipperne 1843-65 om
retten til Sli-silden fastholdt, at det var lavet, der sad på fiskerirettig
hederne til silden. Brikkerne falder kun på plads, hvis skipperne var dem,
der tegnede lavet.
Det ser altså ud til, at fiskerlavet, og dermed vodfiskeme, indtil 1845-50
klart dominerede fiskersamfundet på Holmen og udnyttede lavets stærke
lokale stilling til at styrke deres position, ikke mindst over for egne net
fiskere. I årene 1845-1910 sker der imidlertid en vis demokratisering i takt
med, at den økonomiske situation for alle Slesvig-fiskere forringes.

Fiskeriet
Det fælles vinterfiskeri begyndte den 10. december. Længe før havde fiskerlavets oldermand været rundt hos lavets medlemmer og meddelt: »I mor
gen stilles med 20 m net«. Man brugte så kirkegårdens gitter som ophæng
ningsstativ, og alle netdele blev knyttet sammen til et ca. 1.000 m langt
fællesnet.
Vinterfiskeriet foregik oftest på isen og var efter 1900-1910 fælles for
alle, for vod- som for netfiskere. Før gennemførtes fællesfiskeriet om vinte
ren kun af fiskerne i lavet. På store slæder bragte man nettet ud til fangst
pladsen, som oldermanden alene havde bestemt. Her slog man med isøkser
et 3 x 6 m stort hul i isen: Inlat. Heri kom nettet. I en mod stranden vendt
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Nogle fiskerfamilier nede på Holmen var så store, at de næsten dannede
egne vodfællesskaber, såkaldte familievod. På dette billede ses Jensenvoddet i kvarter ved vodpladsen Poppenhus oven for Mysunde, på Slien.
1914. (Forf. saml.).

hesteskoform slog man så i en afstand af 12 skridt mindre huller i isen.
Med lange træstænger blev netarmene derpå trukket under isen og til slut
trukket ud af et 12 x 20 m stort hul: Ørhul (plat.: Örloch), der lå over for
Inlat, inde ved stranden. Til dette legemligt hårde arbejde anvendtes vinde
bukke.
Om vinteren fangedes især brasen, men også karper, gedder, aborrer og
skrubber. Brasen spiste fiskerfamilierne på Holmen juleaften: kogt, og med
kartofler og peberrodssovs. Størstedelen af fangsten solgtes til røgerierne i
Egemførde, hvorfra den videresolgtes til aftagere i Hamburg og længere
sydpå. Udbyttet deltes mellem alle lavets fiskere, samt mellem de gamle
lavsfiskere og enker efter fiskere, der havde været organiseret i lavet.
Imidlertid deltog de fiskere, der ikke var med i lavet, ikke i dette fælles
fiskeri. I stedet satte de deres garn uden om de andres fangstplads og fan
gede derved tit mere end lavets fiskere, hvilket kunne give anledning til
gnidninger.
Modsat fællesfiskeriet om vinteren, som hele fiskerlavet var ansvarlig
for, stod de enkelte vodfællesskaber selv for vodfiskeriet om foråret, som
meren og efteråret. Og fangstpladserne bestemtes ikke af lavets oldermand
alene som om vinteren, men de fordeltes af oldermanden i samråd med
voddets ledere: skipperne, de Schippers, som vodfiskerne på Holmen
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kaldte dem på plattysk. Vodpladserne fordeltes således, at alle vodfælles
skaberne på skift fik gode, hhv. dårlige vodpladser. Hvert vodfællesskab
delte så indtægterne fra fangsten imellem sig.
Vodfællesskabet bestod af otte fiskere - på tysk: eine Wade, deraf ud
trykket: Wadenfischerei - og to fladbundede Sli-kåge samt et 200-400 m
langt og 3 m dybt net. Motorbåden trak netbåden, og nået ud til vodplad
sen gik motorbåden for anker og tog imod linerne fra netbåden. I en mod
stranden vendt halvcirkel blev nettene kastet ud fra netbåden. Og var net
tene kastet ud, tog vodfiskerne ankeret op, og fra begge både begyndte vod
dets fiskere at hale ind på nettene. Derved nærmede bådene sig langsomt
hinanden og lå tilsidst side om side. Derpå toges stjærten med fangsten op,
og fiskene vrimlede frem.
Samme teknik brugtes, når vodfiskeme fiskede i firemandsvod, på tysk:
eine Schleppe, deraf udtrykket: Schleppnetzfischerei. Forskellen var bare,
at selskabet så kun bestod af fire vodfiskere og et halvt så stort vod.
Om foråret og efteråret fangedes især vår- og høstsild i Slien. Og de
røgede Sli-sild - kendt under navnet Schleibiick 1 inge - er da også en skattet
spise i Sydslesvig. Om sommeren derimod langede vodfiskeme ål med åle
vod. Allerede på vodpladsen kom ålene over i hyttefadet, på plattysk:
Hyfatt, som slæbtes efter båden, hjem til Holmen.
Endnu i 1879 eksisterede der på fiskerlejet Holmen 8 ottemands-vod
(Waden) og 5 firemands-vod (Schleppen), i 1896 derimod 10 ottemandsvod og i 1906 12 ottemands-vod. I fiskerlavet har der altså i 1879 været
organiseret 84 vodfiskere, i 1896 og 1906 derimod 80, hhv. 96.
Fiskede vodfiskeme på Slien mellem Slesvig og Mysunde var det en
uskreven lov, at fiskerne hver dag vendte tilbage til Holmen. Fiskede man
derimod oven for Mysunde, blev man ude fra mandag til lørdag. Så gik
man i kvarter på bøndernes hølofter, i landsbyerne langs med Slien, og
betalte for logi med fisk. Kosten sørgede vodfiskerne selv for, idet de til
beredte fisken over åbent ildsted - med groft salt og Sli-vand som eneste til
sætning. Frokosten samt øl og snaps havde man med hjemmefra i en stor
madkasse af træ, på plattysk: de Mattkist. Og havde man ellers brug for no
get, byttede man sig til det hos bønderne, med fisk som betaling.
Det var så om vodfiskeriet og dets organisation. De uorganiserede netfiskere og gamle vod- og netfiskere derimod tjente til udkommet ved lige
ud for Slesvig at fiske med sildegarn, åleruser og kroge.
Før fiskersamfundets og dermed også fiskerlavets åbning o. 1900-10
gennemførtes alt vodfiskeri - også fællesfiskeriet om vinteren - således kun
af vodfiskerne, der jo var organiseret i fiskerlavet. Og netfiskerne brugtes
højst som daglejere, eller hvis vodfiskeme ejede mere end en ud af fire,
hhv. otte andele i et fire-, hhv. ottemands-vod. Den tomme plads udfyldtes
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I det fælles vinterfiskeri deltog alle lavets vodfiskere, og udbyttet deltes lige
ligt imellem alle fiskerne. På billederne er Holm-fiskerne næsten færdige
med at trække vintervoddet i land på vodpladsen Achter de Woort mellem
Vesby og Mysunde. Til dette legemligt hårde arbejde anvendtes vinde
bukke (håndspil). 1930erne. (Forf. saml.).
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så af en netfisker. Efter o. 1900 blev dog også netfiskerne fuldgyldige med
lemmer af fiskerlavet og fik derved også mulighed for at købe en part af
voddet.

Fiskerlavets lokale magtstilling styrkes 1800-50
Med støtte i fiskerlavet og fiskeriregulativet, der gjaldt frem til 1830-40,
havde vodfiskerne en ubestridt magtstilling i lokalsamfundet, ikke mindst i
forhold til netfiskerne.
Indtil 1820-30 havde fiskerlavet kun haft retten til fiskeri på Slien og en
mil ud i Østersøen - en ret, Christian 1. havde givet i sit Sli-brev fra 1480.
Kronens fiskegrunde derimod havde indtil 1820 været forpagtet ud til vod
fiskeren Christian Schmidt fra Holmen, hvilket undertiden havde ført til
intern strid. Og adelen sad på sit vodfiskeri i Slien.
Fra 1820 stod lavet imidlertid som forpagter af kronens fiskegrunde
(vodpladser) og fra ca. 1835 også af adelens vodfiskeri på Slien. Der var
altså tale om en yderligere monopolisering af fiskeriet på Slien, og det styr
kede lavet både indadtil og udadtil.
Udadtil sad lavet i 1820erne og 30erne således inde med monopolet på
Sli-fiskeriet. Og da adelen langs med Slien ikke længere udøvede sit fiskeri
med sildegærder, havde vodfiskerne i Slesvig ingen konkurrenter mere, der
kunne anfægte det økonomiske grundlag for deres eksistens. Det gjorde
dem så stærke, at de selv kunne fastsætte priserne og afgøre, hvem silden
skulle leveres til.
Således klagede bolsmanden O. H. Diedrichsen - ejer af et større silde
salteri i Goltoft - i 1841 over, at fiskerne i Slesvig i snart mange år årligt
kun havde leveret knap 45 tons grønne sild til hans virksomhed. Og det var
alt for lidt til, at han kunne udnytte sin kapacitet. Konsekvensen blev
økonomiske tab og færre arbejdspladser for kvinder og børn. Da de flensborgske skippere på grund af den gode pris og rimelige kvalitet foretrak
hans saltede sild frem for de norske, var han interesseret i at skabe et sik
rere grundlag for produktionen ved selv at drive sildefiskeri på Slien.
Diedrichsen fik dog ikke tilladelse hertil, hvilket skyldtes fiskerlavets ind
griben.
Indadtil brugte lavet sin altdominerende rolle til at eliminere visse
sociale spændinger mellem organiserede vodfiskere og uorganiserede netfiskere på fiskerlejet Holmen. Disse gnidninger eksisterede tildels allerede
midt i 1820eme. Og var vel en konsekvens af, at vodfiskeme i fiskerlavet
søgte at bruge deres ret så fremherskende stilling til at trænge deres egne
netfiskere ud af markedet.
Fiskerlavet ansøgte således i 1827 statens finansforvaltning, Rentekam-
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Vodfællesskabet fisker ål med ålevod på vodpladsen Vort Lock nær
Mysunde. Fiskerne er ?, ?, Johannes Wolff (Holler), Karl Jensen (Leier), og
i den bageste båd Wilhelm Nanz (Stein), ?, Hans Adolf Nanz (Knacker) og
Lorenz Nanz (Weinenicht). 1942. (Forf saml.).
meret i København, om ikke kun at fa småfiskeriet med sildegarn på Slien
forbudt - men også fiskeriet lige ud for Slesvig. Hvis fiskerlavets ansøgning
var blevet imødekommet, hvad den ikke blev, ville det have presset netfiskerne på Holmen til helt at opgive fiskeriet.
Slesvigs fiskere var altså hverken før eller efter 1845-50 en homogen
gruppe. Fiskerlejet var derimod helt klart et isoleret bysamfund med stærke
sociale skel.
Og da man jo skulle være borger: altså have fast ejendom og kapital for
at blive optaget i fiskerlavet, har det nok også overvejende været vodfi
skerne, der stod som husejere. Disse lejede så de øvrige lejligheder i huset
ud til netfisker-familier. Borgerlisterne, der dækker årene 1625-1864, pe
ger således henimod, at vodfiskerne - der havde en udtalt god økonomi generelt har beboet og ejet husene i Süderholmstraße, tildels dog også i Fuß
am Holm. Altså ihvertfald har de siddet på husene ned mod Slien.

Fiskerlavet mister sin lokale magtstilling 1845-1910
I løbet af 1800-tallet sker der en række ting, som bidrager til at svække fi
skerlavets magtstilling. Indtægterne falder, og folketallet på Holmen øges.
Når indtægterne falder, skyldes det dels, at der i det hele taget fanges
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færre sild på Slien, f.eks. på grund af stormfloder i 1836 og 37, der både
hindrer fiskeriet og ødelægger mange redskaber, dels at andre trænger ind
på fiskerlavets enemærker.
Arnæs-skipperne havde således i 1843-65 og 1888-90 held til at an
fægte lavets monopol ved selv at iværksætte et omfattende vodfiskeri, som
de gennemførte ved at hyre arbejdsløse søfolk fra Arnæs til at fiske for sig
på øvre Sli, altså farvandet mellem Slesvig og Arnæs. Og da det var her, de
bedste fangstpladser lå, var det et angreb netop på det område, der udgjorde
det økonomiske grundlag for Slesvig-vodfiskemes lokale position. Hertil
kom så store udgifter til resultatløse retstrætter med Arnæs-skipperne - og
med forpagterne af Binebæk gods’ vodfiskere (1898-1905). Godserne i det
sydlige Angel og på den nordlige del af Svans var nemlig efter 1845 be
gyndt at bortforpagte deres vodfiskeri til andre. Medens lavet således i 1845
havde forpagtet 80 % af adelens vodfiskeri, var dets andel i 1860 faldet til
60 % - de resterende 40 % var gået til en tømrer, Christian Henningsen og
til en husmand, Christian Green.
Samtidig med denne nedgang i fiskeriet var der sket en betragtelig be
folkningsøgning på Holmen - der var blevet flere, som skulle leve af
mindre: Antallet af fiskere var steget fra ca. 40 ved år 1800 over 60 ved
1850 til 100 år 1900.
Faldende indtægter kombineret med en øget fiskerbefolkning kunne i
længden ikke ende med andet end en intern strid på Holmen mellem de
organiserede vodfiskere og uorganiserede netfiskere, i 1880erne og 90erne
endda også mellem ‘store’ og ‘små’ vodfiskere. Modsætningerne svækkede
afgjort Slesvig-fiskerne som helhed - men specielt vodfiskerne, der o. 1900
var for svage til fortsat at kunne hævde deres tidligere så fremherskende
stilling.
Alle disse forhold gav stødet til, at fiskersamfundet på Holmen i Slesvig
frem til 1900-10 langsomt åbnede sig mere og mere. Og til at fiskerlavet
også med tiden optog netfiskere.

Fiskersamfundet i opbrud
Slesvig-fiskernes økonomiske nedtur ramte naturligvis især netfiskeme, og
det fik dem til at søge bort fra Holmen, specielt ind til Slesvig og over i
andre og i sjældnere tilfælde langt bedre betalte jobs. Nogle blev således
håndværkere, og nogle ganske få blev præster. De fleste blev dog arbejdere
eller tjenestefolk, og det ændrede ikke ved deres sociale status. Ofte tvært
imod.
Muligvis har afvandringen fremskyndet omstruktureringen af fiskersam
fundet på Holmen. Holmen var da ikke mere et lokalsamfund, hvor næsten
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Vodfællesskab på vej ud til sin vodplads, 1934. Mange af de arbejdsfotos,
der findes fra Holmen, bærer præg af det billedsprog, der dyrkedes i Det
tredie Rige, ved at være ret så heroiske i deres udtryk. Dette billede, der ten
derer henimod det socialrealistiske, er dog en undtagelse. (Forf. saml.).

alle levede af fiskeriet - men et samfund, hvor nogle også var beskæftiget i
andre erhverv, såsom skomager, snedker, bager, købmand, fiskehandler,
røger og kogekone. Ikke des mindre fortsatte flere koner fra Holmen med at
købe fisk af Holmens fiskere og falbyde dem inde i Slesvig, hvor de gik fra
dør til dør, med fiskene i deres flettede fiskekurve. Disse koner var oftest
fiskerkoner eller -enker og solgte fiskene i eget regi, og ikke i fiskerlavets
eller enkelte fiskeres.
Omend fiskerlejet endnu o. 1900-10 bar præg af at være et lukket lokal
samfund, var åbningen dog en realitet.
Åbningen skabte også bevægelighed indadtil. Og kombineret med et
stærkt fald i indtægterne fra sildefiskeriet frem til 1860-70 - som frem
skyndede en stærkere social bevidsthed - skabte det uro nede på Holmen.
Indtægterne var da faldet til o. 200 rd. årligt pr. fisker. Enkelte netfiskere
sad endda så skidt i det, at de ikke engang havde råd til at lappe vodstøv
lerne, der jo var af læder. Oveni det kom de nævnte store udgifter til retstrætter med Arnæs-skipperne i årene 1843-65 om retten til sildefiskeri på
den øvre Sli, som havde tvunget fiskerlavet i Slesvig til at optage store lån,
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der skulle betales tilbage. Også vodfiskeme på Holmen kørte altså med en
stram økonomi.
Den økonomiske stramning splittede fiskerlavet, idet skipperne for de
store ottemands-vod (ty.: Wadenschiffer) og skipperne for de små firemands-vod (ty.: Schleppnetzschiffer) var oppe i totterne på hinanden. De
små skippere ville således ikke længere affinde sig med, at de små vod altid
skulle vige for de store - en uskreven lov, der i gode tider aldrig havde voldt
problemer. Det var naturligt, at ordningen nu - hvor fangsterne og indtæg
terne var blevet mindre - føltes som en uretfærdighed.
Og det blev ikke bedre i 1880erne og 90eme, da de små skippere solida
riserede sig med netfiskerne mod de store. De små ville ikke finde sig i, at
Slesvigs magistrat på fiskerlavets opfordring påny havde slået fast, at gar
nene og de små vod til enhver tid skulle vige for de store vod. Det betød, at
hvis vodfællesskabet ville fiske på steder, hvor netfiskeme eller de små vodfiskere havde net ude, skulle de tages op og flyttes et andet sted hen.
Men det nægtede de at efterkomme, da det i deres øjne var et urimeligt
krav. Modstanden satte fiskerlavet på den anden ende, især da de små skip
pere truede med at sprænge lavet ved at melde sig ud af det. Og dertil kom,
at de uorganiserede netfiskere - der udgjorde 60 % af fiskerne på Holmen holdt sammen og således var en stærk faktor, fiskerlavet måtte regne med.
De små skippere og netfiskeme bebrejdede lavet, at en stor del af deres
»surt fangede fisk« brugtes som gaver og til at bestikke folk med. løvrigt
gad de heller ikke gøre arbejdet for andre. Og da størstedelen af netfiskerne
i forvejen drev fiskeri for egen regning, havde de små skippere også tænkt
sig det. Dette var et klart brud med fiskerlavets princip om, at alle vodfællesskabeme drev fiskeriet i fællesskab.
Hverken vod- eller netfiskerne havde det alt for godt i perioden
1845-1910. Set i forhold til Slesvigs socialstruktur lå nemlig selv de rela
tivt velbeslåede vodfiskere i den nederste ende af middelstanden. Vod
fiskeme var kun store nede på Holmen, udenfor betød de intet mere. Uan
set social status var der i realiteten o. 1880-1910 ikke mere den store for
skel på Slesvig-fiskemes økonomiske situation, idet de stadigt dårligere
fangster ramte alle fiskerne i Slesvig. Herom fortæller min farmor Ella Vollertsen, f. Nanz, som af holmeme blev kaldt Ella Lütt, efter hendes far
Heinrich Nanz (Lütt):

»I det hus, hvor mine forældre havde lejet en lejlighed, boede der også to
andre familier: den ene af dem ejede huset. Vores lejlighed var meget
lille: et køkken med åbent ildsted, stue og soveværelse. Soveværelset var
endda fyldt op med en dobbeltseng til mine forældre samt en barneseng
og en barnevogn uden hjul til de to yngste af os syv søskende. Men kun
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Maleri af Agnes Slott Møller fra 1919. Fiskere bøder garn ved husmuren.
(Kgl. Biblioteks billedsamling).

sålænge de var små. Med tiden flyttede alle op på loftet, under taget - der
var så utæt, at det sneede igennem om vinteren. For at undgå den værste
fugt, spændte far et stort oversegl over sovepladsen. To af os piger sov i
sengen, en på gulvet - mens mine brødre lå på halm.
Loftet var delt. Mens vi brugte den ene halvdel, var den anden ejerens.
Og han var alkoholiker - så når han sent om aftenen kom hjem, stank
det langt væk. Stanken var så uudholdelig, at vi tætnede sprækkerne i
den trævæg, der skilte loftet i to dele. Det hjalp dog ikke spor.
Og så rotteplagen. Skulle man på WC nede i baghaven var det nødven
digt først at banke hårdt på WC-døren, så rotterne forsvandt. Alle døre
skulle lukkes, ellers smuttede rotterne ind i huset. Fiskerne i Slesvig
kunne ikke gøre andet mod rotteplagen - end, hvis de fik nys om en rot
terede, grave den ud og slå rotterne ihjel med spaden. Derpå blev rot
terne bare smidt et eller andet sted hen. Særlig renligt var det bestemt
ikke - men bedre blev det nu heller ikke af, at alt affald bare blev hældt
ud i Slien. Og affaldsspanden så skuret med beskidt vand fra Slien«.

Nøden gjorde sit til, at striden mellem vod- og netfiskerne på fiskerlejet
Holmen ulmede 1880erne igennem - indtil fiskerlavets oldermænd i 1889
bad Slesvigs magistrat om at sætte en stopper for disse »ulidelige« forhold.
Men i 1890 herskede der »anarki« på Holmen med fare for, at fiskerlejet
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helt »gik til og forarmedes«. Striden stilnede dog af i løbet af 1890eme og
frem til 1900, da alle Slesvig-fiskernes økonomiske situation bedredes i
disse år.

Zusammenfassung
Der Holm eine Fischersiedlung mitten in der Stadt
Holm bedeutet Insel, und eine Insel war die Fischersiedlung Holm in der Stadt Schleswig auch
bis 1935, als das Nazi-regime im Zuge der Wiederaufrüstung eine Kaserne auf dem Netze
trockenplatz der Holmer Fischer: »die Freiheit«, erbauen liess. Zugleich wurde auch der
Fischbrückbach, der den Holm von der übrigen Stadt trennte, zugeschüttet.
Äusser einigen Schlachtern wohnten auf dem Holm ausschliesslich die Waden - und Netzfischer der Stadt Schleswig. Um 1900 waren es etwa 100 Fischerfamilien, also im Ganzen
450-500 Personen.
Die Wadenfischer waren in der Holmer Fischerzunft (gegr. 1765) organisiert, und bildeten
in der Zunft und in ihren Wadengemeinschaften eine in sich geschlossene Gruppe, ohne jeg
lichen Kontakt zu den Netzfischern. Als Wadenfischer fischten sie mit Waden (Zugnetze), und
zwar auf der ganzen Schlei. Das Recht hierzu bestätigte ihnen Christian 1. in seinem Schlei
brief 1480, aus dem hervorgeht, dass die Schleswiger Fischer auf der ganzen Schlei und eine
Meile vor Schleimünde frei fischen dürfen. Sie durften aber nicht auf den privaten Waden
zügen der adligen Güter entlang der Schlei fischen, dies verbot ihnen ausdrücklich der Schlei
brief. In den Jahrhunderten nach 1480 haben dann auch besonders die Schleswiger Waden
fischer sich immer wieder auf ihr Privileg: den Schleibrief, beriefen. Dies trifft auch für die
Jahre 1800-1910 zu.
Im Gegensatz zu den Wadenfischem waren jedoch die Netzfischer unorganisiert, und
fischten mit ihren Stellnetzen auch nur im Wasser draussen vor der Stadt Schleswig. Hinzu
kam noch, dass sie als Unorganisierte nicht vom sozialen Sicherheitsnetz der Fischerzunft
Gebrauch machen konnten. Dies gehörte 1765-1910 auch zu den »Privilegien« der Waden
fischer in Schleswig.
Die Fischersiedlung Holm in Schleswig bildete sich 1765-99 als Isolat heraus, erreichte
1800-49 seinen Höhepunkt und befand sich seitdem, wenn auch langsam, in Auflösung. Die
Auflösung des Isolats ist besonders auf wirtschaftliche Ursachen zurückzufuhren, indem die
Zahl der Fischer bis 1900 ständig zunahm: von 40 um 1800 über ca. 60 um 1850 bis ca. 100
um 1900. Dadurch wurde ihre wirtschaftliche Lage immer schlechter.
Auch andere Ursachen spielten aber eine nicht unbedeutende Rolle, und zwar erstens: die
hohen Prozesskosten, als Folge der oft langjährigen Streitigkeiten mit Schleianliegem um die
Fischereigerechtsame auf der Schlei. Zweitens: die schlechten Heringsfange, verursacht durch
die Überfischung der Schlei und durch die verheerenden Sturmfluten von 1836 und 1837. Und
drittens: trug die Privatisierung der adligen Wadenfischerei in der Schlei und die rechtswidrige
Wadenfischerei, besonders der Amisser Schiffer, zur weiteren Aushöhlung der wirtschaft
lichen Lage der Schleswiger Wadenfischer bei. Die Schiffer aus Amis trieben nämlich ihre
Wadenfischerei in der oberen Schlei, also auf der Schlei zwischen Schleswig und Amis, und
gerade dieser Teil der Schlei bildete mit seinen guten Heringsfangplätzen die Existenzgrund
lage der Wadenfischer in Schleswig. Die reichen Heringsfange aus der oberen Schlei waren
aber auch die finanzielle Basis für die starke lokale Stellung der Schleswiger Wadenfischer.
Um 1900-10 waren die Schleswiger Wadenfischer dermassen finaziell geschwächt, dass ihre
bisherige vorherrschende lokale Position dadurch verlorenging. Zudem befand sich seit etwa
1850 nicht nur der Holm als Stadtisolat, sondern auch die Holmer Fischerzunft als in sich
geschlossene Gruppe langsam in Auflösung. Diese Auflösung hatte zwei Konsequenzen. Die
eine: eine Zunahme fremder Berufe in Fischerfamilien bis 1900, und die andere: eine Öffnung
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der Fischerzunft, indem ab 1900-10 auch Netzfischer in der Fischerzunft aufgenommen wer
den konnten.
Im Endeffekt bedeutete es, dass das Gemeinschaftsgefühl der Wadenfischer, das sich ja
gerade durch die Arbeitsgemeinschaften in den Waden gebildet und gefestigt hatte, allmählich
verschwand. Damit ging auch ihre Identität als Wadenfischer und Kulturträger verloren, eben,
weil die Sitten und Gebräuche auf dem Holm sich aus der gemeinsamen Arbeit in den Waden
herausgebildet hatte. Dies war aber nur der Anfang vom Ende zur gänzlichen Auflösung des
Isolats, und die wenigen jungen Schleswiger Fischer, die es heute noch auf dem Holm gibt,
leben ohne das Bewusstsein um eine Fischertradition, wie es vor 1900-10 noch der Fall war.
Man könnte die Behauptung wagen vielleicht, sie hätten ihre Identität als Holmer Fischer völ
lig verloren. Sie besitzen nicht mehr das Bewusstsein, Holmer zu sein, sondern sind Schles
wiger geworden.
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Die Fischer Joh. Witt, Claus Sager, Joh. Möller et Cons, in Schleswig gegen
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Akten des Ministeriums für Schleswig betr. Schleifischerei1850-71.
Akten der Schleikommission: Untersuchungen über die Berechtigungen in
der Schlei 1851-65.
79.3 (Schl. Minist. I. Dep. A-B und II. Dep. B):
Gottorp amt.

168:
Acta varia betr. die Schlei 1795-1865.
Akten des Advokaten Chemnitz betr. die Jurisdiktion auf der Schlei 1845^7.
309:
Fischereigesellschaften und -vereine sowie Zentralverein preussischer Berufs
fischer (SPD-hvervekampagne blandt fiskerne i Preussen).
Abt. 313:
16-23 Fischereiberichte des Oberfischmeisters an die Regierung in Schleswig 1877-92.
Abt.
197
198
Abt.
12267

Stadtarchiv Schleswig
CXIX, 3:
251c Das Schleiproklam 1780, 1805-22-65 (mit zwei Anlagen A und B) + Anmer
kungen zum Schleiproklam von 1805.
XIII, 1:
Fischerei, Allgemeines.
6
Fischerei in der Schlei 1868-69.
7
Bundgamfischerei in der Schlei 1882.
XIII, 4:
Holmer Fischerzunft
1
Gewerksartikel, Betriebsregulation und Satzungen der Fischerinnung 1852,
1873, 1887, 1890, 1911.
Fiskerlavets arkiv, Slesvig
2
Statuten, Fischereiordnung, Fischereigesetz und sonstige Reglements 1765,
1830-90 und 1912.
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Vis mig hvordan du bor - og
jeg skal sige dig, hvem du er
Boligen betragtet som et tegnsystem

Af Ena Hvidberg

stakkels Askepot
der er noget din mor og far
har glemt at gi dig
som de andre har:
det er en lille og krukket dille
en modegrøn mani
der sidder lige der hvor hjertet banker
den kan fås i large og lille
er dyr at krybe i
men har du den på er himlen aldrig grå.
Shu-bi-duas sørgelige vise fra 1982 om Askepot handler om, at hendes for
ældre har glemt at give hende noget meget vigtigt, for at hun skal kunne
gøre sig gældende på ballet: en bluse med en lille grøn krokodille (la Costamærket). Ved hjælp af dette mærke vil en moderne Askepot kunne signa
lere et tilhørsforhold til en gruppe, der lægger vægt på at fremstå som folk
med »god« smag, kvalitetssans, samt ikke et forglemme en velspækket teg
nebog, der gør det muligt at ofre mange penge på en dyr bluse med kroko
dillemærke på. Det er dog kun kendere, der vil lægge mærke til det »rig
tige« mærke, for bluser med mærker er jo efterhånden snarere reglen end
undtagelsen. I brugen af mærker som tegn, ligger udelukkelse af alle dem,
der ikke ved, hvad mærket står for, og som ikke ved, at netop indenfor
denne gruppe er dette mærke det »rigtige«. Mærket fungerer som et grup
petegn, hvorudfra man kan foretage en første orientering af sine omgivel
ser. Men et mærke kan ikke stå alene, sko, frisure, helheden har også
betydning.
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Kulturel kommunikation
Mennesker kommunikerer med hinanden, ikke alene gennem sproget, men
også gennem adfærd, mimik, klædedragt og de genstande, vi omgiver os
med. Dette non-verbale kommunikationssystem er en meget væsentlig del
af vor omverdensorientering, som vi far kendskab til ved at være medlem
mer af en given kultur. Hvor stor betydning det har for os, får vi først for
nemmelse af, når vi befinder os i en fremmed kultur og har vanskelighed
med at tolke den fremmede kulturs tegn f.eks. ansigtsudtryk, kropssprog og
klædedragt.
Men bag brugen af tegn og symboler såvel i adfærd og tøjbrug som hele
livsstilen ligger forskellige opfattelser af, hvad »det gode liv« er, forskel i
ideologi, dvs. en samlet opfattelse af, hvordan verden er.

Studiet aftegn og symboler og boligen
Det var den franske sprogforsker Ferdinand de Saussure, der i begyndelsen
af 1900-årene skabte semiologien, dvs. »videnskaben om tegnenes liv i
samfundslivet«.
Grundenheden i semiologien er tegnet, der består af en enhed af et sanse
ligt, materielt udtryk og et indhold. Semiologien går ud fra, at alle former
for betydning formidles gennem tegn og tegnsystemer. For at mennesker
skal kunne forstå det samme ved tegnene, hviler betydningen på koder, det
vil sige forskellige regelsæt, som mennesker har vedtaget i fællesskab. Mens
der er en umiddelbar overensstemmelse mellem indhold og udtryk hos
tegn, er symboler karakteriseret ved, at forbindelsen mellem udtryk og ind
hold er mere tilfældig. Derfor kræves et nøje kendskab til koden, for at
symbolet skal kunne forstås og fortolkes rigtigt. Koden kan være udbredt
alene indenfor en lille gruppe, og symbolet forstås da kun af de indviede,
for hvem symbolerne bliver tegn på et gruppetilhørsforhold. Symbolerne
kommer til at stå for bestemte meninger og holdninger, som man forventer
at finde hos de mennesker, der bærer eller bruger symbolet. Da mange
symboler ikke kan deles af alle, fordi de f.eks. er for dyre at anskaffe, er de
med til at uddybe forskelle mellem mennesker og med til at opretholde
betydning af fælles normer og holdninger blandt brugerne. Jo mere symbo
ler bruges, og jo oftere man konfronteres med dem, jo mere »naturlige«
kommer de til at fremstå i ens bevidsthed.
Alle tegn kan indgå som udtryk i nye tegn ved, at der knyttes nye fore
stillinger til dem. Den proces, hvorved mennesker sætter objekter sammen
på en ny måde til en ny betydning, er af den franske antropolog, Claude
Levi Strauss, kaldt for »bricolage«. Begrebet har haft stor betydning for
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kulturforskerne ved universitetet i Birmingham. Forskere fra Birminghamskolen mener, at en gruppes symbolbrug og stil skabes ud fra gruppens
selvopfattelse, der bygger på erfaringer fra det sociale og kulturelle miljø,
som gruppen er en del af. De genstande, som indgår i gruppens symbol
sprog, afspejler nogle centrale værdier i miljøet og laget eller klassen, og
disse værdier er kulturelle eller ideologiske elementer, der står i afhængig
hedsforhold til produktionsmåden (1). Birminghamskolens opfattelse af
symboler som udtryk for gruppeidentitet, selvopfattelse og udtryk for nogle
centrale værdier kan bruges på studiet af boligen og dens indretning.

Adressen: et socialt tegn
Adressen fungerer som et socialt tegn. Indenfor hver by er der områder,
som er eftertragtelsesværdige at bo i, og andre, hvor det er mindre fint, må
ske ligefrem stigmatiserende at bo. Men mange af os vælger jo ikke frit,
hvor vi kommer til at bo. I det storkøbenhavnske område findes en forskel i
vurderingen af det nordlige og det vest- og sydvestlige område, en vurde
ring, der stammer helt tilbage fra 1600-1700 årene, da kongen med embedsmænd valgte det nordlige område på grund af skovene, der gav mulig
hed for at drive jagt. Senere fulgte højborgerskabet efter, da området samti
digt svarede til romantikkens opfattelse af, hvad smuk natur er: bakket,
skov- og sørigt. Efter slotte og landsteder blev området præget af villabyg
geri, først til sommerbeboelse senere for hele året, da trafikforholdene
gjorde det muligt.
Da den københavnske arbejderklasse begyndte at flytte ud fra de over
befolkede brokvarterer, blev det vestegnen, først og fremmest Rødovre og
Hvidovre, der modtog »nybyggerne«. Her var foruden frisk luft og vand,
som på nordegnen, billigere grunde og kort afstand til arbejdspladserne i
byen. Især mellemkrigstiden var en periode, hvor mange selvgroede villa
kvarterer voksede frem på Vestegnen (2).
Men vurderingen går ikke blot på nord eller vest. Også indenfor de
enkelte kommuner findes steder, hvor det er meget fint eller mindre fint at
bo. I Gentofte kan man som bekendt bo på »den rigtige« side, dvs. øst for
Lyngbyvejen ud mod kysten, og den »forkerte«, hvor bl.a. Dan Turelis
»vangedebisser« holdt til. Men graderinger kan differentieres endnu mere,
helt ned til enkelte veje. Samme vurderingssystem gælder f.eks. for Hvid
ovre, der også har sine mere eller mindre fine kvarterer, selv om kommu
nen hovedsageligt er beboet af arbejderklassen.
Vurderingen af, hvilke bydele eller kvarterer, der er fine at bo i, og
hvilke mindre fine, bygger på erfaringer om, hvilke sociale grupper, der
bor hvor. Og når kommunernes boligpolitik understøtter systemet med op-
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deling af folk efter sociale kategorier, fortsætter tegnsystemet med at fun
gere. I Gentofte blev der f.eks. ved udstykning af gården Ibstrups jorder lagt
den klausul på grundene, at de ikke måtte sælges til folk fra arbejderklassen
(3). Man behøver dog ikke direkte den slags klausuler. Ved at udstykke
store grunde, ved at dirigere, om der må bygges villaer, etagehuse eller
almennyttigt boligbyggeri kan de enkelte kommuner afgøre, hvilke lag af
befolkningen, der kommer til at bo i hvilke dele eller kvarterer af en by.

Boligens art og størrelse: et socialt tegn
Det er ofte blevet påpeget, hvordan boligen kan udtrykke magt. De enevæl
dige kongers slotte som f.eks. Versailles skulle tjene til forherligelse af
monarken. Vores eget Amalienborg er et eksempel på, at adelen fulgte godt
efter med imposante boliger omgivet af store haveanlæg eller pladser. I
vore dage har bl.a. banker og rådhuse overtaget den repræsentative, impo
sante stil, som udtryk for økonomisk eller administrativ magt.
For mere almindelige mennesker betyder boligens art og størrelse dog
også noget. Store villaer, helst lidt tilbagetrukket fra alfarvej, er stadig tegn
på magt og status. Alene det at eje sit eget hus betragtes af de fleste som
noget eftertragtelsesværdigt og opfattes som tegn på, at man har klaret sig
godt i tilværelsen, har økonomisk succes. For meddelerne i den under
søgelse denne artikel bygger på (4) gjaldt, at de, der havde haft mulighed for
det, havde købt ejerlejlighed. De, der boede i ejerlejlighed, men så økono
misk mulighed for det, ønskede at fa eget hus. Afhængig af den økonomiske
realitet indrettede ønskerne sig på rækkehus, nyt parcelhus eller gammel
villa. Valget og ønskerne havde dog også med nogle værdier at gøre. Nogle
grupper betragtede det at bo i et gammelt hus som en værdi. Gamle huse er
ofte mere individuelt udformede, og man kan derfor distancere sig fra de
grupper, der må »nøjes« med mere anonyme og masseproducerede parcel
huse eller rækkehuse. At bo i gammelt hus er en hel livsstil for nogle, idet
arbejdet med at vedligeholde, ændre, afsyre, male m.m. værdsættes som
udtryk for kreativitet, der betragtes som en værdi. Andre distancerer sig fra
denne dyrkelse af hus- og familieidyl ved at vælge at bo i gamle lejligheder.
For nogle år siden var det for en økonomisk, velstillet elite allermest efter
tragtelsesværdigt at bo i gamle, nyrenoverede lejligheder i pakhuse i det
indre København.
I 1960erne voksede en tæt-lav ideologi frem, som reaktion mod de dår
lige erfaringer fra de mange højhusmiljøer, der blev opført efter anden ver
denskrig. Der blev stillet krav om fællesfaciliteter, og denne idé om, hvor
dan det nu skønnes bedst at bo, gav stødet til opførelse af mange gårdhave
husmiljøer. En del af meddelerne boede i gårdhuse. Her var det bl.a. mu-
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ligheden for kollektive aktiviteter og samvær, der blev betragtet som en
værdi for beboerne.
Boligens stil og art, det individuelle eller anonyme præg, betyder som
nævnt noget for den enkeltes selvopfattelse. Men hører man til blandt dem,
der må »tage til takke« med de anonyme huse, så kan man da skabe indivi
dualitet gennem pynt på eller omkring husene. Denne pynt kommer til at
virke som sociokulturelle tegn.

Boligens ydre tegn
Gennem den ydre udsmykning af boligen kommunikerer man til de forbi
passerende. Et tegn på, at beboerne har »styr« på deres tilværelse, men
også accepterer det af samfundet vedtagne normsystem, er f.eks. nystrøgne
gardiner, revet og luget forhave, haveredskaber på plads i redskabsskur og
ikke liggende og flyde omkring. Man kan derfor markere afstand fra det
såkaldte »borgerlige« normsystem ved at lade græsset gro vildt, lade redska
ber m.m. ligge spredt rundt omkring, og give mælkebøtterne mulighed for
frit at formere sig. Sådanne tegn havde nogle meddelere omgivet sig med,
bl.a. et par kollektiver. Det gør ikke kollektiver vellidte, hvis de flytter ind
i kvarterer, hvor beboerne følger »ordensnormeme«. For kollektivisterne
kan der desuden være tale om en markering af værdier som f.eks. kreativi
tet og aktivitet, der vises f.eks. ved kaninbure eller skrammellegeplads i
haven.
I arbejderkvarterer, f.eks. på nogle villaveje i Hvidovre, får kreativiteten
andre udtryk. Her er det klippede frugttræer, selvlavede smedejernslåger
eller -lygter, der er tegn på kreative færdigheder. Men smedejernslåger eller
blyindfattede vinduer er ikke accepteret »god« smag for alle sociale grup
per. En meddeler, der havde købt grund i Albertslund for at bygge hus her,
solgte grunden igen, da der på nabohuset blev opsat en mandshøj, hjemme
lavet mosaik i gult og blåt af solvognen. »Her kunne vi ikke klare at bo, da
vi så, hvordan det udviklede sig, med vandpumper og sådan noget......... vi
var ved at brække os« (arkitekt, mand, 50 år).
Gardiner viste sig at have meget stor betydning som symboler. I gård
havehusmiljøet var der på undersøgelsestidspunktet tre accepterede gardin
former og ophængsmåder. Man kunne have café-gardiner. Det vil sige 4
ens gardinbaner ophængt 2 og 2 over hinanden. De skulle helst være
hjemmesyede, og af hvidt lærred, med mellemværk, men stribede bomulds
gardiner kunne også gå an. Så kunne man acceptere gardiner af bomuld el
ler af det finske Marimekko-stof, ophængt i to baner. Endelig var der nogle
fa, der ikke havde stofgardiner, men enten ingen gardiner eller et bambusjalousi. Derimod var f.eks. »røvballegardiner« eller fortræksgardiner af gar-
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Denne familie ønsker at signalere, at man har smidt en del af de borgerlige
normer bort, ved at tage meget afslappet på, om der flyder ting omkring
boligen.
disettetypen helt uacceptable. I komplekset boede en damefrisørfamilie,
som havde tynde fortræksgardiner. Alle beboerne havde bemærket dette
gardinophæng, der skilte sig ud. Men denne familie kom man heller ikke
sammen med, og de deltog ikke i nogen af fællesarrangementerne.
Røvballegardiner blev af meddelerne i gårdhusmiljøet betragtet som et
tegn på arbejderklassetilhørsforhold. En anden familie, der levede ret isole
ret i miljøet og ikke deltog i de kollektive arrangementer, prøvede gennem
vinduesudsmykningen at signalere »rigtig« smag. Familien havde hjemmesyede, hvide café-gardiner med mellemværk af blonder, foruden en opstil
ling af kryddereddikeflasker i vinduet ud mod »gaden«. Dette var tegn på
interesse for gastronomi, og dyrkning af krydderurter var en accepteret
form for kreativ aktivitet i dette miljø, hvor mændene var højtuddannede
funktionærer, en del akademikere, og hvor kvinderne for de flestes ved
kommende havde en mellemuddannelse.
Men tegnene skifter. Dette kan blandt andet ske, hvis de kommercialise
res. Nogle få år efter denne undersøgelse var der i kataloget for Daells
Varehus café-gardiner, stribede og fabriksfremstillede. Hvilke gardiner
mon der nu er gruppesymboler i gårdhavehuskvarteret?
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Hvad signalerede man med gardinerne? Tilhørsforhold til en veluddan
net middelklasse med visse progressive idealer. Beboerne talte i begyndel
sen af 70erne mange arkitekter og pædagoger med en venstreorienteret, po
litisk observans. De mest aktive arrangerede fællesaktiviteter som f.eks. fe
ster, spisning på skift.
Der var dog langsomt ved at ske en udskiftning, idet mange af de først
indflyttede efterhånden var flyttet i kollektiver, og det var samtidigt de
mest aktive. Det var nu ikke alle beboerne, der begræd deres flytning. Af
nogle blev de kaldt »trivselsfacister, der med vold og magt ville nave, at vi
skulle spise løgsuppe sammen og sidde lårene af hinanden«.
Indenfor gårdhusmiljøet var der altså spredning med hensyn til holdnin
ger og normer for adfærd, i gardinsprogets symbolverden udtrykt gennem
stribede gardiner kontra café-gardiner eller slet ingen gardiner hos de mest
progressive.

De indre tegn
Mens de ydre tegn kan ses af mange forbipasserende, så er valget af indbo,
tekstiler, lamper og pyntegenstande, samt hvad man hænger på væggene,
signaler til besøgende, der kommer i hjemmet. Gæsterne kommer oftest
kun i boligens repræsentative del, stuen eller stuerne, samt entréen, hvor
de fleste tegn derfor også er anbragt.
Gennem interviews og samtaler, samt ved at sammenholde disse med
boligens indretning og udstyr, søgte jeg at finde frem til, hvad det var, man
ville kommunikere til andre ved hjælp af de genstande, man omgav sig
med. For at blive accepteret af den gruppe, man føler et tilhørsforhold til,
er det vigtigt at have de »rigtige« ting. Og denne accept er vigtig for at føle
sig godt tilpas. På denne måde er kultur og følelser nært sammenknyttede.
Men hvad der er »rigtigt«, hvad der accepteres, skifter fra gruppe til
gruppe.

Individ-orienterede tegn
I mange af de undersøgte hjem fandtes tegn, der viste nogle af de interesser,
som en eller flere i familien dyrkede. Tegnene kunne enten være opstillet,
så de faldt tydeligt i øjnene. En mand havde f.eks. fluefiskestænger symme
trisk ophængt i entréen. En anden havde en stor stjernekikkert opstillet i et
hjørne af stuen. En kvinde havde to væve med halvfærdige tekstiler opstil
let. Da der ikke blev vævet meget på vævene, var deres iøjenfaldende og
pladskrævende placering dog snarere et tegn på et økofeministisk gruppe
tilhørsforhold. Hvor redskaberne ikke skulle signalere så kraftigt til en
besøgende, var de placeret mere tilfældigt.
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Opslagstavler fortæller ofte om ideologisk/politisk tilhørsforhold, som f.eks.
hos denne byplanlægger og pædagog, hvor der findes kvindetegn, politiske
plakater samt mærkater imod atomkraft.

I en familie, hvor man spillede musik flere timer om dagen, lå der
musikinstrumenter overalt, og det gamle klaver havde fået forsiden fjernet
for at give bedre lyd. Rejseinteresse viste sig hos mange familier gennem
ægte tæpper ophængt på væggen i stedet for at lægge dem på gulvet. Nogle
havde udskårne træfigurer placeret i reoler som en mindre udstilling.
Mange kvinder havde broderier eller mindre vævninger ophængt i vindu
erne, som udtryk for tekstilinteresse. I gårdhuskvarteret dyrkede man store,
palmelignende, grønne planter, i etagehuset var der derimod potteplanter i
vindueskarmene.
Der var forskel på interessernes art blandt meddelerne. I et betonetage hus fra 1960erne, beboet af et bredt udsnit af befolkningen, men mest ar
bejdere og mindre selvstændige, bestod mændenes aktivitet i hjemmet bl.a.
af forbedringer af lejligheden. En af mændene havde f.eks. lagt nyt loft i
badeværelset. I gårdhavekvarteret havde mange aktiviteter med dyrkelse af
»finkultur« at gøre. En gruppe, der lagde vægt på kunsthåndværksmæssige
aktiviteter, havde skulpturer, vævede tekstiler m.m. på væggen. I denne
gruppe, der både boede i gårdhuskvarteret og i nogle kollektiver, signale-
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Christianiaplakat og bøsseplakat fortæller om, hvilken gruppe denne lærer i
kollektiv på Christiania føler sig knyttet til.

rede man desuden med sin politiske observans gennem politiske plakater,
anti-a-kraft mærker og kvindeplakater.
De individorienterede tegn fortæller direkte om, hvad afsenderen ønsker
at meddele, og forbindelsen mellem udtryk og indhold er let at tolke. Langt
vanskeligere er det, når det drejer sig om møbelstil, tekstiler, lamper m.m.

Gruppesymboler
I gårdhuskvarteret, hvor mændene var arkitekter, læger og ingeniører,
mens kvinderne var lærere, korrespondenter eller pædagoger, var der tyde
ligt tale om en meget ensartet måde at bo på med hensyn til valg af møbel
stil, tekstiler og lamper. Flertallet havde lyse træsorter og naturfarvede
tekstiler af uld eller bomuld. Møblerne var arkitekttegnede, oftest af danske
arkitekter som f.eks. Hans Wegner, Børge Mogensen og Kåre Klint, ellers
var det finnen Alvar Aalto og svenskeren Bruno Mathsson, der domine
rede. Af lamper havde man PH eller Le Klints, med plisserede skærme,
desuden mange læselamper. En del havde nogle få antikviteter, dog mest af
den billigere type i fyr eller eg, ingen havde mahogny. Helhedsindtrykket
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Gruppesymboler i et progressivt, højtuddannet middelklassemiljø i et gård
havehuskvarter nord for København: Børge Mogensens tremmesofa, Kåre
Klints safaristol, Le Klint lampe og ægte tæpper.

var lyst og let. Der var kun få nipsgenstande. Alle ønskede »gode« ting på
væggen, oftest grafik.
Men fordi man har samme boligsmag og vælger samme slags møbler og
tekstiler, behøver der jo ikke at være tale om symboler. For at finde ud af,
hvordan boligens genstande fungerer som symboler, og for at undersøge
hvilke forestillinger og betydninger, der knyttes til boligens genstande, lod
jeg en »kontrolgruppe« tolke nogle fotografier fra hjem, jeg havde besøgt.
Kontrolgruppen bestod dels af beboerne fra gårdhusmiljøet, dels af nogle
etnologistuderende. Ialt drejede det sig om ca. 30 personer med nogen
lunde samme boligsmag.
Kontrolgruppen fik stillet spørgsmål om, hvem de troede, der boede i de
pågældende hjem. De skulle desuden redegøre for, hvorfor de tolkede såle
des, hvilke ting, de bedømte udfra, om de kendte sådanne hjem fra deres
eget miljø, eller om de kendte folk, der boede sådan. Fortolkningerne blev
forbavsende ensartede. I det følgende skal nogle af familierne, deres bolig
indretning og egne udsagn, samt kontrolgruppens fortolkning af boligerne,
præsenteres.
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Familien med mahognymøblerne.

Familien med mahogny-møblementet
I lejligheden boede en fraskilt kvinde i midten af 40erne sammen med sin
21-årige datter fra første ægteskab og sin 10-årige søn fra andet ægteskab.
Kvinden var nu under uddannelse til mellemtekniker. De havde boet her
som lejere i 6 år, men ville meget gerne flytte, da kvinden ikke brød sig om
miljøet: betonhus med mange forskellige lag og klasser. Hun var opvokset i
et velhavende forretningsmiljø, helst ville hun flytte til eget hus i »det
grønne område«, men det gav økonomien hende ikke mulighed for. Ind
tægten var lav, så der var ikke mulighed for at indrette boligen efter øn
skerne: et smagfuldt hjem med antikviteter, ægte tæpper og gode malerier.
Men det var lykkedes om ikke andet så at skabe en illusion om dette hjem.
Ved at lede i kældre og kamre hos bekendte, ved at låne, og ved at arve
havde hun fået samlet sig ting, der passede nogenlunde i hendes smag. En
ægte perser købt i udlandet på en rejse med den første mand, der var inge
niør, var blevet suppleret med en maskinvævet »perser«, købt billigt hos en
dørsælger. En sofagruppe var i rødt uldbetræk og af stil, som billeder fra
Dronningens gemakker viser. En anden gruppe havde kvinden lånt, en sort
lædersofa, men den var hun meget ked af, den passede ikke ind i stilen. Et
hjørne bestod af to gamle mahognystole, skråtstillede, og et gammelt bord
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Arvestykker og stole fundet hos venner. Den skrå opstilling viser, at møbel
gruppen ikke bruges til hverdag.
også mahogny. Et andet hjørne var møbleret med et gammelt, arvet
mahognychatol. På væggene hang naturalistiske billeder med tykke guld
rammer. Et enkelt sofastykke, »abstrakt«, faldt uden for stilen, det var også
lånt af en veninde, og ikke værdsat. Stuen var repræsentativ, og på fore
spørgsel blev det oplyst, at drengen måtte lege stille herinde, ellers havde
han jo sit værelse. Udfra samtalen fremgik det tydeligt, at der blev lagt vægt
på, at bolig og adfærd skulle vise en »kultiveret« dame, der havde kendt
bedre dage, end dette boligmiljø og det nuværende liv lod formode. Og
havde hun opnået sin hensigt? Hvordan fortolkede kontrolgruppen denne
stue?
Billedanalysen:
Der var stor overensstemmelse blandt kontrolgruppens personer om tolk
ningen af dette hjem. De fleste gættede på et bedrestillet borgerligt miljø,
hvor manden måske var akademiker, måske forretningsmand. En del
nævnte, at i forretningsmiljøer har man næsten altid mørke træsorter. Flere
svarede positivt på spørgsmålet, om de kendte sådanne hjem. Nogle kendte
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Familien med egetræs
møblerne. Bogskab i
egetræ med blyindfat
tede ruder fremstillet
hos jysk snedker.

dem fra bedsteforældre, svigerforældre, andre fra skolekammeraters hjem.
Flertallet mente det var mennesker i halvtredserne, der boede sådan, og at
der nok ikke var nogen børn, det var i hvert fald ikke indrettet på, at børn
skulle kunne udfolde sig her.
De fleste tolkede udfra mahognymøblerne, de ægte tæpper og de natura
listiske malerier med guldramme. Et par kvikke studenter faldt dog straks
over de møbler og det billede, der faldt udenfor stilen, og undrede sig såre.

Familien med egetræsmøblementet
Denne familie bestod af en malerkonsulent og en sygeplejerske, begge i
slutningen af trediverne, samt deres to døtre på 10 og 7 år. Familien var
flyttet hertil (betonétagekarré nord for København) som lejere for 4 år si
den og ønskede sig et lille rækkehus nord for København. Begge var opvok
set i Jylland, manden på et børnehjem. Familien havde sparet sammen til
sommerhus og havde også bil. Man gik meget op i indretningen af hjem
met. De tunge, solide egetræsmøbler var på bestilling lavet hos en jysk
snedker. Det bestod af bogskab med blyindfattede ruder, skænk, skrivebord
og nogle stole samt et sofabord med tunge runde kugleben. Efter familiens
udsagn lagde man vægt på med sin bolig at give udtryk for det solide, kon
servative. Et nyanskaffet gæstearrangement, lette læderlænestole omkring
et kvadratisk sort bord, var netop anskaffet. Det var kvinden, der havde ta-
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Fars hjørne med skri
vebord, barskab og
skænk.

get ekstraarbejde, nattevagter på et plejehjem. For, som manden udtrykte
det: »Vi skulle jo nødigt undvære søndagsbøffen, fordi vi skal have nye
møbler«. Man havde desuden den holdning til arbejdsløshed »at det er no
get pjat. Enhver kan få noget at lave, blot man gider bestille noget«.
Manden især udtrykte stærk skepsis overfor min undersøgelse, for han
vidste godt, hvordan »alle de venstredrejede studenter bruger løs af statens
penge«.
Efterhånden som samtalen skred frem, fremgik det, at det mest var man
den, der stod for boligens indretning: »for det har Bente ikke forstand på«.
Og skulle det gå efter hans ønsker, ville loft og vægge snart blive malet
junglegrønne. Men det »havde konen ikke fantasi til at forestille sig, hvor
flot det ville blive«. Familien lagde megen vægt på at understrege, at de
mente at have fundet deres helt egen stil. De kom sammen med nogle arki
tekter og brød sig absolut ikke om deres måde at indrette sig på, for arkitek
ter »de bor jo allesammen ens, fordi sådan skal man bo«. Familien her
havde derimod en »personlig stil«, og kunne fortælle, at venner og be
kendte kom hos dem for at få nye ideer og inspiration til boligindretning.
Billedanalysen:
Familiens opfattelse af egen personlig stil stod ikke helt i overensstemmelse
med kontrolgruppens mening om boligindretningen. Her mente man
tværtimod, at familien boede helt stereotypt, nærmest som i et møbelkata-
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log. Der var fa positive bemærkninger om denne familie. En student sagde,
at hvis man skulle sige noget positivt om denne familie, så måtte det være,
at det nok var sådan nogle pligtopfyldende, arbejdsomme, samfundets støt
ter, der boede her. De fleste udtalte sig mere negativt. Men flertallet kunne
godt vurdere, at det ikke var billige møbler, der stod i boligen. Man mente
nok, at det var nogen, som tjente gode penge, der havde indrettet sig sådan.
Flere af fortolkerne, der selv havde boet i Jylland, bemærkede, at her var
det en udbredt stil, særlig blandt selvstændige handlende. »Det er som en
familie jeg kender. Han er repræsentant, hun regnskabsfører«. »Sådan er
der mange der bor ovre i Jylland, tolderen, postmesteren, typografen«.
»Det kender jeg også fra halvnyt byggeri her på Amager. Der er mange fra
småborgerskabet, der bor sådan«.
Men man nøjedes ikke med at sætte erhverv og klasse på. En af fortol
kerne udtrykte: »Det er jo drømmen om det borgerlige«. »Det materielle er
uhyre vigtigt for dem. De ønsker flere og flere ting. Deres normer er at
købe, at eje og at stræbe«. »Dem vi kender, der bor ligesådan, har en poli
tisk holdning, der ligger langt mere til højre end vores. De tænker meget på
at stræbe og gøre karriere«. »Det er ret upersonligt. De må have købt det
hele på en gang og så have smidt alt det gamle væk«. Sådan lød nogle af
bemærkningerne. Det var altså tydeligt, at kontrolgruppen forbandt noget
materielt, »borgerligt« (småborgerligt?) og konservativt med denne måde at
bo på. Og det var mest stilen, det tunge, solide egetræsmøblement, hvor alt
var fremstillet på én gang, der blev bedømt ud fra.

Familien med arkitekt-stilen
Denne familie bestod af en mand i halvtredserne, oprindelig uddannet
tømrer, siden arkitektuddannelse. Kvinden var i slutningen af fyrrerne,
skolelærer. Begge kom fra småhåndværkerhjem på Fyn. De havde en søn
på 18 og en datter på 10. Familien havde boet i gårdhavehuset i 10 år, og
man ønskede ikke at flytte.
Indretningen bar præg af orden og tilstræbt stilrenhed med møbler med
»navne«. I spisestuen Wegners egetræsmøblement samt en nyanskaffet Mo
gens Koch-reol med lille bar. I opholdsstuen stole af Bruno Mathsson,
mors stol med gjorde, fars polstret med læder, en nyanskaffelse. Den ene
endevæg var opfyldt af et reolarrangement, en efterligning af Mogens
Kochs reoler, hvad der pinte manden meget, men som han sagde »du kan
sgu ikke se det, hvis du ikke ved det«. Men det var altså også nok at vide, at
det var en efterligning. Man havde netop skiftet møbler ud for en masse
penge »gået fra stålalderen til træalderen« som manden udtrykte det, idet
Poul Kjærholms stålmøbler var blevet forvist til sønnens værelse. Egentlig
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Familien med arkitekt-stilen. Hans Wegners spisestuemøbler i egetræ,
Mogens Kochs skabselementer, PH-lampe samt stol tegnet af Nanna
Dietzel.
ville manden helst have noget helt funktionelt »der skal kunne spules over
med vand«, men måtte indrømme at det nok var ønsketænkning, for alle
de små snurrepiberier, som han selv tørrede af, betød også noget for ham.
Man lagde vægt på det rolige, spillet skulle så ske mellem tæpper og bøger:
»Det er igen det, det skal være lige i øjet«. Man ærgrede sig over, at der
ikke var givet ekstra 5000 for lædersofaen, så det var blevet en »rigtig
Mogensen«.
Nu gjaldt det væggenes udsmykning. Man var medlem af et galleri og hå
bede at fa anskaffet sig noget godt. »Vi ved sgu godt, hvad vi vil have. Det
skulle helst være Jom, men det kan det ikke blive«.
Antikviteter havde man ikke noget af, for der var ikke noget fra barn
domshjemmene, der faldt i smag. En enkelt gammel PH-lampe, med små
glaskupler, havde manden skilt ad og sat op på væggen.
Man følte sig knyttet til akademikergruppen, specielt arkitekterne »selv
om vi ikke er født ind i den«, som begge påpegede. Men der blev taget
skarp afstand fra folk med dårlig smag, især fra mandens side. Han havde
været inde i et prøvehus for nylig for at se på det og fortalte, hvor rædsels
fuldt det var indrettet med »lortebrune fliser med små blomster i bade-

67

Efterligning af Mogens Kochs reolsystem, safaristole, PH-lampe samt
lædersofa, der »burde« have været en Børge Mogensen.

værelset og sovelandskab. Men det skal nok blive solgt, der kommer man
gen en lille mand og kone ind og svømmer over ved at se det. Nu vil jeg slet
ikke begynde at sige, hvilken gruppe jeg tror, de kommer fra, for det er uar
tigt at sige sådan noget, men det gør den lille kontorpige og bogholderen,
de fiser sgu lige ind i sådan noget«. Men udsagnene blev dog mildnet lidt,
da han sagde, at enhver jo må have lov at have sin egen smag. Selv om tin
gene var dyre, behøvede dejo for øvrigt heller ikke at være smagfulde.

Billedanalysen:
Hvad syntes nu kontrolgruppen om denne boligindretning? Man kunne
straks placere den; det var møblerne med »navne« der gjorde udslaget. De
fleste kendte fra egen gruppe sådan en boligindretning. De ægte tæpper,
fars stol og mors, billederne samt læselamperne blev nævnt. Man mente
desuden, at den pæne orden i reolen tydede på, at det nok ikke var den
slags akademikere, der lever af »bogen«, der boede her, så plejede bøgerne
at flyde noget mere. Man gik, trods ordenen, ud fra at børnene måtte op
holde sig i stuerne, desuden blev den megen nips bemærket. Det var ikke
helt i overensstemmelse med et arkitektmiljø. En vigtig påpegning, når
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Eksotisk »bricolage« sammensat af planter, lamper hjemført fra orienten
og gardinbaner hængende nedfra loftet. Mange genbrugsting.

man har mandens pine mellem det helt funktionelle, som man burde gå
ind for, og så hyggen ved de mange »snurrepiberier«.
Men gruppen kunne konkludere, at det var folk af ens »egen« slags
nogenlunde, et velkendt miljø. At have forstand på kunst, arkitektur m.m.
er værdier, der kræver viden, uddannelse og tid at dyrke, og som værdsæt
tes højt.

Christiania-kulturens symbolsprog
Som et sidste eksempel skal beskrives et symbolsprog, der lægger vægt på at
synliggøre sit ideologiske indhold. Her er materialet fra to kollektiver, ét på
Christiania og ét på Christianshavn, hvor en del beboere tidligere havde
boet på Christiania.
Allerede på dørene ved husenes indgang, samt på dørene til de enkelte
værelser fandtes plakater og sentenser, der fortalte om beboerne og hvilke
værdier, man lagde vægt på. Foruden Christianiaplakater fandtes bøssepla
kater samt nogle med reklame for anarkistiske møder. Anarki betyder her
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en ideologi, der lægger vægt på, at ingen må optræde som formynder for
andre, og altså ikke den sædvanlige opfattelse af kaos, opløsning.
Genbrugsting er en vigtig del af kulturens symbolsprog. Gamle kasserede
møbler, ofte gode kvaliteter fra trediverne og fyrrerne, fundet på loppemar
keder eller ved dødsboer, på lofter og kamre, ikke altid i perfekt stand, er
symboler på oprøret og afstandtagen fra forbrugssamfundets brug-og-smidvæk mentalitet.
Det var desuden tydeligt, at hver af beboerne, indenfor Christianiasymbolsproget, havde sin egen form for »bricolage«. En havde indrettet sig
med plyds og klunker og mange tunge fløjlstekstiler. Andre var inspireret
af østen og havde kinesiske lamper i rummet. Her var meterhøje tomat
planter og slørlette gardiner desuden hængt op under taget som rumdelere,
hvilket gav et specielt eksotisk indeklima. Man forsøgte dog at omgive sig
med ægte materialer, uld, bomuld, og undgå de imiterede. Kokkenerne var
et kapitel for sig med genbrugsting; risskåle gjorde det ud for et samlet ser
vice, tallerkener, kopper og skåle.

Billedanalysen:
Der var ingen problemer med at tolke denne boligindretning. Plakaterne
talte deres tydelige sprog ligesom genbrugstingene og det, at tingene »flød«
her og der.

Smag: en kulturel kode
Som jeg tidligere har nævnt, så virker smag som en kulturel kode. Under
samtalen med mine meddelere kom vi meget ind på dette område, og
mange havde nogle gode meninger om begrebet. Nogle få skal citeres her:
»Jeg tror, smag er vane, og socialt bestemt. Det kan være tilfældigt,
hvilke mennesker man træffer i det miljø, man kommer til at bo i. Dem,
vi har boet sammen med, har haft samme interesser og nogenlunde ens
bolig og samme holdning. Man bor som man er, og ens klædedragt viser
også, hvem man er. Man vænner sig til, at sådan skal tingene se ud«,
(lægesekretær, gift med arkitekt).

»Der bor mange her med forskellig smag. Det kan man se på vindu
erne. Vi kender også nogle med en anden smag end os. De, der bor
anderledes, har måske et andet job og bevæger sig i andre kredse. Men
har man haft fælles oplevelser, så kommer man lettere ud over den bar
riere, det kan være. Og her kommer man lettere ud over det, hvis man er
med i fællesaktiviteterne. Vi kender nogle her, der bevæger sig i et forret-
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ningsmiljø med en helt anden smag og stil. Jeg formoder, at når de bor
sådan, så er det fordi, de kan lide det. Men vi har da snakket om, at det
er underligt, for de kender flere arkitekter og er slet ikke blevet præget af
det. Men de har en anden politisk holdning, og lægger mere vægt på at
tjene penge og gøre karriere. Så på en eller anden måde hænger det nok
sammen«, (beskæftigelsesterapeut gift med arkitekt).

»Smag er nok udtryk for økonomi, men folk, der er kunstneriske, ud
trykker sig og går mere op i farver og kvaliteter, som ikke har noget med
penge at gøre. Arbejderklassen, som ikke har så mange forudsætninger
for at bedømme, indretter sig med ens farver, det hele er brunt eller
beige, hvis det er moderne. Men arkitekter og pædagoger og folk fra det
miljø, de har flere forudsætninger for at bedømme ting. Pædagoger ind
retter sig med mange farver og har en holdning til, at ting gerne må ligge
fremme«, (kunsthåndværker).
»Det er et småligt synspunkt at vurdere andre efter det ydre. Jeg synes, vi
må gå væk fra at dømme andre efter det udvendige. Jeg ønsker ikke at
stemple intolerant, det er kedeligt at man sætter folk i bås, for det kan
mange gange være det stik modsatte. Man kan bo pissefmt og være skide
dejlig og stor i sindet. Og man kan bo i det, jeg vil kalde frit, og så være
fantastisk smålig. Men det hænger nok alligevel sammen .... Men smag
har nok med klasse at gøre. Vi er jo uniformerede. Man har også et hus,
fordi man kan fortælle, at man har råd til det, hvordan man indretter sig
hænger nok sammen med, hvor mange normer, man smider bort«,
(væver).
Smag er en kulturel kode, man kan bruge til at tage afstand fra andre med,
dem med »dårlig smag«, men som ovennævnte eksempler viser, så er op
fattelsen af »god« smag ikke ens. Dog er der folk, der er smagsdannere, og
på grund af uddannelse, æstetiske, arkitektoniske, kunstneriske smagsnor
mer fastsætter, hvad der er den accepterede »gode« smag. Selvfølgelig kan
ting have, hvad kunsthistorikeren Gregor Paulsson har kaldt »ren gestalt«,
men smag, hvad man synes er pænt, er absolut socialt og kulturelt bestemt.
Når man skifter referencegruppe, gruppetilhørsforhold, skifter man som
regel ofte også smag, hvilket kan synes mærkeligt, men det sker, uden at
man bemærker det. Pludselig er det noget andet, der virker acceptabelt, og
netop det, som ens nye kulturelle miljø omgiver sig med. At smag kan
skifte, er moden det bedste eksempel på; hvad vi syntes om i fjor, forekom
mer os direkte grimt i år. Men smag er også påvirkelig overfor penge, som
Thorstein Vebien har påvist i sin bog om fritidsklassen:
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»Den egenskab ved den billige artikel, som krænker vor smag, er nemlig
ikke dens eventuelle ufuldkommenhed i form og farve eller i nogen
anden visuel henseende. Den billige klædedragt kan være en nok så dyg
tig udført imitation af den kostbare, at forskellen bare biir synlig ved ind
gående granskning, men så snart forskellen biir konstateret, vil tøjets
æstetiske værdi, og ligeså den kommercielle, synke brat. Og ikke bare
det: Man kan også trygt påstå, at kopiens æstetiske værdi vil synke i om
trent samme proportion som prisforskellen mellem kopien og originalen.
Kopien mister æstetisk værdi, fordi den bliver reduceret til en lavere
pekuniær rang......... Det er til en vis grad anseelsens norm, der skaber
vor smag, og under dens styring vil hvad som helst blive accepteret som
smukt, indtil nyhedsinteressen forsvinder, eller indtil anseelsen bedre
kan tjenes af et nyt påfund, som stort set tjener samme formål« (5).

Hvem kommunikeres der til?
Som det er nævnt i indledningen kræves kodekendskab for at tolke sym
bolernes budskab, og når det gælder den betydning, der tillægges boliggen
stande, er der tale om et subtilt symbolsprog. Derfor kommunikerer man
først og fremmest til en in-gruppe, der nøje kender kodesproget. Det viste
sig f.eks., at kontrolgruppen lod sig narre af familien med mahogny-møbleme, fordi de ikke helt kendte kodesystemet, hvorimod de havde langt let
tere ved en differentieret tolkning af deres egen boligreferencegruppe. Jeg
er overbevist om, at kvinden med mahogny-møbleme ikke havde kunnet
narre sin egen referencegruppe, der nok ville have haft skarpt øje for møb
lernes ringere kvalitet og de steder, hvor hun faldt udenfor stilen. Men de
højborgerlige værdier, stilen skulle stå for, blev godt opfattet af kontrol
gruppen.
Jeg mener derfor, at man kan tale om, at kommunikationen er dobbelt
sidig. Dels signalerer man til sin egen in-gruppe, der kan fortolke budska
berne ned til de mest subtile enkeltheder. Dels kommunikeres der til en
out-gruppe, der opfatter de mere grove budskaber, men ikke kan kategori
sere og skelne så skarpt indenfor forskelle i symbolsproget. Kun indenfor
in-gruppen er kodekendskabet så udviklet, at det er muligt f.eks. at regi
strere forskelle, der klart udsiger, at her er der tale om en person, der »fal
der udenfor«. Derfor er det uhyre vanskeligt for folk, der skifter reference
gruppe, f.eks. ved at »klatre opad« socialt i samfundet, at blive accepteret
af en socialgruppe på et højere niveau og med en anden kulturel baggrund,
fordi man gennem mangel på et differentieret kodekendskab så let kommer
til at lave »afslørende fejltrin«.
Hvor vanskeligt det kan være, gav en af mine meddelere udtryk for. Hen-
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des mand, der kom fra arbejderklassen, og hun selv, der kom fra et mellem
lagsmiljø, havde gennem uddannelse, han var nu cand. pæd. og seminarie
lektor, skiftet socialt og kulturelt miljø, og de ønskede meget at signalere
dette nye tilhørsforhold til en akademikergruppe, gennem boligen. Kvin
den fortalte, at hun kun købte ind i Paustian, fordi så var hun sikker på, at
smagen var rigtig. Antikviteter holdt man sig langt fra, da man ikke havde
nogen viden og kundskab herom og var usikker på, hvordan man skulle
sætte gammelt og nyt sammen. Et eksempel på, hvor vanskeligt det er at
skifte kultur og opsnappe symbolsprogets koder.

Boligen og dens indretning: et følelsesladet område at studere
Som det skulle være fremgået af de ovennævnte eksempler, er boligen og
dens genstande et vigtigt led i et meget differentieret tegnsystem. Genstande
tillægges ikke blot betydning som udtryk for socialt tilhørsforhold, der
knyttes yderligere betydninger på, således at folk, der bruger bestemte gen
stande eller har en bestemt møbelstil og smag, formodes at være på be
stemte måder, at have visse ideologiske holdninger og at lægge vægt på
visse værdier. I løbet af undersøgelsen opdagede jeg, hvor følelsesladet et
område boligen er, men også hvordan jeg selv kom med mine egne smags
normer og derfor ubevidst reagerede kraftigt på boliger med en helt anden
smagsnorm.
I vores samfund er det ikke velset at tale om klasseforskelle, og heller
ikke at tage afstand fra andre folk bevidst på grund af forskel i socialt til
hørsforhold, men det er accepteret at tage afstand fra smagløshed og fra
mennesker med »dårlig« smag. På denne måde kommer kulturen ind som
et mellemled, der gør det legitimt at beskæftige sig med sociale forskelle.
Derfor er der så meget sprængstof i emnet boligindretning og boligsmag.

Noter:
1 Hall, Stuart og Tony Jefferson (ed.): Resistance through Rituals. Hutchinton, CCCS Bir
mingham. 1975. 2 Hvidberg, Ena og Hannelene Toft Jensen: Forstadsudviklingen på
Vestegnen. Rapport for Københavns Amtsmuseumsråd. 1983. 3 Tolstrup, Inger: Nord
egnen. Oversigtsbeskrivelse. Rapport for Københavns Amtsmuseumsråd. 1982. 4 Materia
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Summary
Tell me how you live - and I shall tell you who you are
The place ofliving considered as a system ofsigns
This study constitutes a first attempt to consider the place of living, its arrangement, furniture
etc. as a system of signs. The analysis is based partly on semiological concepts, partly on
recent research in cultural sociology at the University of Birmingham.
A study of the place of living from the viewpoint of communication reveals how people
exchange signals by means of the house or flat and what it contains, how furniture and the like
function as symbols of cultural affiliations and how the signs and symbols of the place of living
express values of central importance to various sociocultural groups.
In order to clarify the signification of the objects investigated the author has interviewed a
reference group whose tastes and value systems are reasonably alike. It turns out that the
members of this group interpret other people’s arrangement and furnishing of their places of
living with amazing consistency.
The author concludes that the arrangement and furnishing of one’s place of living is a highly
emotional field, within which the demarcation of social distinctions and the dissociation from
other groups are permissible.
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Sort magi, spådomskunst og
heksemishandling 1855
Ved Gustav Henningsen

Avisfolklore
Hvad ville man sige til, hvis en tiendedel, en femtedel, ja op til halvdelen
af spaltepladsen, i for eksempel Information, næsten dagligt var optaget af
reportager om sagerne ved Københavns byret? Det ville næppe falde i god
jord hos vore avislæsere, men i forrige århundrede var dette tilfældet med i
hvert fald ét dansk dagblad: Fædrelandet (1834-1882), som for øvrigt godt
kunne minde lidt om Information. Dag ud og dag ind refererede bladets
rapporter skønsomme udvalg af de ved »Kriminal- og Politiretten« og
andre af Københavns domstole afsluttede sager. Man spørger sig selv, om
det mon var for at tilfredsstille nysgerrigheden hos datidens læsere, eller om
det ikke snarere - eller i lige så høj grad - var i et kriminalpræventivt øje
med, at man lod denne endeløse række af delinkventer passere revy for det
københavnske borgerskab. En uafbrudt autodafé, hvor synderne med navns
nævnelse blev stillet til skue for Fædrelandet’s honnette læserkreds.
I de næsten 50 år, bladet eksisterede, blev det til over 5.000 sager. Man
kan undre sig over, hvorfor ingen til dato har taget sig af en systematisk
bearbejdelse af dette forholdsvis let tilgængelige materiale på Universitets
bibliotekets avislæsesal i Fiolstræde, for det er en enestående kilde til dag
liglivets historie i Andersens, Grundtvigs og Kierkegaards København. Når
man begynder at blade i de fire kubikmeters folianter fra denne avis, kom
mer man tæt ind på almindelige menneskers livsforløb; for selv om det dre
jer sig om personer, som var kommet på kant med loven, er der - især når
man tager vidnerne med - tale om et nok så repræsentativt udvalg af den
jævne københavnske befolkning. Til uheld for dem, men til held for os,
kom deres daglige færden i myndighedernes søgelys. Resultatet er et omfat
tende kildemateriale om de samfundslag, der normalt ikke efterlod sig
skriftlige vidnesbyrd. Og det er så bare Fædrelandet', herfra kunne man gå
videre til de andre københavneraviser og fortsætte ud i provinsbladene.
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Som en prøve på den folklore, det vrimler med i denne hidtil meget lidt
udnyttede kilde, har jeg valgt tre eksempler fra året 1855. Det første er fra
Hjørring Amtstidende, de to sidste fra Fædrelandet. Alle tre handler de om
overtro, og vel at mærke overtroen i dens sociale kontekst med alle de op
lysninger, som de næsten samtidige folkemindeoptegnere til Svend Grundt
vig er så sparsomme med. Aviserne giver os indblik i de konkrete situatio
ner, hvor overtroen brugtes, i traditionsbærernes sociale baggrund, i sam
spillet mellem »klienter« på den ene side og »overtroens professionelle« på
den anden side. I tilgift far vi oplysninger om riterne, om forklaringerne,
om traditionsbærernes holdninger og attituder, og dette - som jeg tidligere
har været inde på {Folk og Kultur 1975 s. 99) - på en mere præcis måde,
end det i reglen er tilfældet med folkemindeoptegnelseme. (Teksterne er
transskriberet med moderne retsskrivning ved Gina Schurmann).

Hekse mishandling efter en klog mands anvisninger
Hjørring Amtstidende 31. juli 1855 (13. årgang, nr. 147, forsiden) (1).

Hjørring, den 31. juli
Hvorvidt det endnu her til lands kan gå med dum overtro og til hvilke af
skyelige handlinger og følger, den kan lede, når den understøttes af råhed
og brutalitet - derpå afgiver følgende eksempel, der daterer sig Vendsyssel,
den 28. juli 1855, et talende vidnesbyrd: Om natten til den nævnte dag
omtrent kl. 12 var en aldrende og fattig enke på vej til sit hjem. Hun havde
den hele dag været til tørveskær i en noget fraliggende mose og befandt sig
træt og mødig og uden at ane noget ondt, kun fa skridt fra huset, da to
mænd, hvilke hun begge troede at kende som brave og agtbare, pludselig
sprang frem fra komet og stillede sig i vejen for hende. Uden at indlade sig
på nogen forklaring slog de hende med knyttede næver i ansigtet, hvorpå
den ene strøg hendes tørklæde bort og begge gav sig på den voldsomste
måde til at slide store håndfulde hår af hendes hoved. Omsider da de havde
endt deres mishandling og den gamle kone vedblev jamrende at udråbe:
»Hvorfor behandler I mig således? Hvad har jeg gjort Jer!« svarede den
ene: »Det har du faet for hvad du har gjort ved min kone og min pige«,
hvorefter de lod den mishandlede ligge og gik bort. - Den mand der gav
dette svar, sigtede til sin kone, der i flere år havde lidt af et stille vanvid, og
til tjenestepigen, der for en tid siden var blevet legemligt syg; personen, der
ledsagede ham, var konens broder.
En mand fra et andet sogn, der giver sig af med at doktorere, og hvis råd
var søgt, havde erklæret, at både konen og pigen var forheksede af den før
omtalte enke, og havde ordineret, at man ved midnat skulle udrive heksens
hovedhår, brænde og pulverisere det og indgive patienterne pulveret, hvor-
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efter de ufejlbarligt ville blive raske. Man havde kun adlydt den kloge dok
tor. Ved sognefogedens mellemkomst og mægling indgik den gamle kone,
der lå til sengs i en højst lidende tilstand, næste dag et forlig, der tilveje
bragtes ved en erstatning på 10 rigsdaler for den lidte medfart. Senere for
trød hun vel [sie] forliget, men på grund af at det nu engang var indgået,
har hun ikke kunnet fa nogen prokurator til at tage sig af sagen. Om den i
øvrigt måtte give det offentlige anledning til at indgribe, kunne vi ikke
vide.

Spåning i kort efter »Gamle Marens hemmelige Hexebog«
Fædrelandet 2. november 1855 (16. årgang, nr. 265, s. 1077).

- Påkendte sager i Kriminal- og Politiretten:
Under en af Kriminal- og Politiretten den 23. oktober pådømt justitssag til
taltes arrestantinden Ane Catharina Christensen eller Christensdatter,
arbejdsmand Christensens hustru, for bedrageri ved spåning. Ved arrestantindens egen tilståelse, i forbindelse med det i øvrigt oplyste, blev det under
sagen godtgjort, at hun i længere tid havde gjort sig et erhverv af for beta
ling at oplægge kort for de personer, der til den ende indfandt sig hos
hende, hvem hun meddelte svar på det, de ønskede at vide, i overensstem
melse med hvad hun foregav, at de oplagte kort derom udviste. Med hen
syn hertil forklarede arrestantinden nærmere, at hvert kort har sin betyd
ning, såvel i og for sig selv, som efter den forbindelse, i hvilken de ligger til
hinanden, og havde hun sin kundskab herom af en bog, der kaldes »Gamle
Marens hemmelige Hexebog«, som hun engang havde købt i en butik, og
som gav anledning til, at hun senere gav sig af med at spå folk efter den an
visning, som indeholdtes i denne bog. Arrestantinden har fremdeles forkla
ret, at de fleste af dem, der lader sig spå hos hende, tror virkelig på hendes
udsagn, og mener hun også selv, at der må være noget rigtigt ved det, da der
er mange, der har bekræftet for hende, at det, hun har forudsagt dem, er
indtruffet. Det har som oftest været personer af den tjenende klasse, der har
indfundet sig hos hende for at erfare deres fremtids skæbne - i reglen har
det, de pågældende har ønsket at vide, angået ægteskab eller andet kærlig
hedsforhold - men der kom dog også mange af højere stand eller stilling,
såvel herrer som damer, til hende i samme hensigt. Af de personer, som i
den sidste tid før hendes anholdelse havde været hos hende, var også en,
der var blevet frastjålet en del penge i et gæstgiversted her i staden, og hvem
hun, som hun udtrykte sig, havde lovet en del af dem tilbage, da hun
kunne se dette fra kortene. Hun har i almindelighed i betaling faet 8 å 16
skilling af enhver besøgende, og efter hendes eget opgivende har hun på
denne måde kunnet tjene et par rigsdaler om ugen. - Arrestantinden, der er
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født den 4. maj 1806, har allerede ifølge kriminalrettens dom af 29. okto
ber 1850 (2) for et aldeles lige forhold været anset med en efter analogien af
forordning af 11. april 1840 § 46 (3), der ikke fandtes ligefrem anvendelig,
lempet arbitrær straf af fængsel på vand og brød i 2 gange 4 dage, og hun
blev derfor nu dømt efter det samme synspunkt til fængsel, dog efter om
stændighederne i 4 gange 5 dage, ligesom hun tilpligtedes at udrede alle af
aktionen flydende omkostninger, herunder salær til aktor og defensor.

Sort magi og plattenslageri
Fædrelandet 13. november 1855 (16. årgang, nr. 265, s. 1112-1113) (4).

- Påkendte sager i Kriminal- og Politiretten:
Den 3. november idømte Kriminal- og Politiretten en i flere henseender
mærkelig justitssag mod en arrestantinde Caroline Heymann, der tiltaltes
for bedrageri, i hvilken forbrydelse hun ved egen tilståelse i forbindelse
med det i øvrigt oplyste overbevistes om at have gjort sig skyldig på føl
gende måde. Efter at arrestantinden, der nu er i en alder af 55 år, i året
1840 havde for bedrageligt forhold været anset med straf af fængsel på vand
og brød i 6 gange 5 dage, har hun bestandig opholdt sig her i staden, og un
der navnet madam Heymann, skønt hun aldrig har været gift, men »kaldt
sig for madam, da hun var så gammel«, væsentlig levet af at spå og af be
drageriske kunster. Blandt dem der besøgte hende for at lade sig spå, hvor
for der i reglen betaltes hende 8 å 16 skilling, var også en jomfru J., som var
forlovet med en håndværker P., og bestyrede et marketenderi. Det havde
længe været disse personers agt at gifte sig, men den officer, der forestod
marketenderiet, ville i så fald ikke lade J. beholde dette. Omtrent ved jule
tid 1851 erfarede J., at P. ville slå op med hende og gifte sig med en anden,
hvorover hun blev meget fortvivlet, og da hun ikke vidste noget bedre råd
til at afværge dette, henvendte hun sig herom til arrestantinden, af hvem
hun tidligere var blevet spået, første gang den 2. januar 1852. Arrestant
inden var straks villig til at hjælpe hende og fortalte, at hun var i besiddelse
af den kunst, at kunne skaffe alle ønsker opfyldt, samt lovede, at også hen
des ønsker skulle blive opfyldt inden en måned, idet hun ved sine kunster
ville udvirke, at forstanderen for marketenderiet af sig selv skulle komme
til hende, tillade hende at gifte sig med P., og desuagtet lade hende beholde
sin plads. Hun forlangte 40 rigsdaler til forberedelser dertil og fik samme
aften 7 rigsdaler af hende, og derefter havde hun været næsten daglig hos
Jomfru J. indtil omtrent den 10. juni 1852 for at forlange penge i samme
anledning. Disse fik hun også, idet hun truede J. med, at hendes ønsker el
lers ikke ville blive opfyldt, og pengene, hun allerede havde betalt, være
spildte. Da J. til disse fordringer om flere penge engang ytrede, at hun ikke
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turde skaffe dem, på grund af det regnskab hun skulle aflægge til forstande
ren, lovede arrestantinden hende endvidere, at når J. blot skaffede penge,
skulle hun ved sine kunster bevirke, at forstanderen skulle tilbyde hende
en pose penge, bestående af 300 rigsdaler, som han ville låne hende mod
10 rigsdaler i årligt afdrag. Således hengik en 4 ugers tid, men da det ikke
skete, foreholdt J. arrestantinden, at hun lovede hende sådant for at aflokke
hende penge. Arrestantinden forsikrede imidlertid under de frygteligste
eder og forbandelser, at hun skulle skaffe J. pengene, som hun skulle bruge
til sit regnskab. Hun indbildte derpå jomfru J., at det sted, hvor marketen
deriet var, havde været en gammel borg, hvor penge var nedgravet, og at
der om natten, medens hun sov, skulle komme en pose med penge i, som
hun skulle finde stående på sit bord, idet hun forsikrede hende, at hun
havde læst »Cyprianus« og havde solgt sig til en ond ånd for at skaffe
penge. Ligeledes har hun lovet ved sine kunster at foranledige, at forskel
lige underofficerer, der skyldte jomfru J. omtrent 40 rigsdaler, kom og
betalte disse. For at udføre dette, fik hun hende fralokket 12 rigsdaler og 24
skilling. Arrestantinden havde også faet jomfru J. til at tro, at hun kunne
forgøre folk og bringe allehånde ulykker over dem, så at hun næppe turde
anmelde det, da det blev hende klart, at hun var blevet bedraget. Jomfru J.
bemærker også, at arrestantinden har sagt, at pengene skulle komme oppe i
et brændehus. Hun havde til retten indleveret en hebraisk bog, som arre
stantinden havde givet hende med den tilføjelse, at sålænge hun gemte den,
kunne ingen gøre hende noget, eller kræve hende for penge eller sætte
hende ud af marketenderiet. Tidligere havde arrestantinden givet jomfru J.
en kortere og tykkere bog, som hun sagde, at J. ikke skulle skille sig ved for
1000 rigsdaler, da den skulle hjælpe til at fa de lovede penge, men da pen
gene ikke kom, byttede hun den mod den tilstedekomne. Da pengene des
uagtet udeblev, bragte arrestantinden et løst blad, som blev lagt i bogen, og
ytrede, at »det var det sidste, som skaffede jomfru Jørgensen penge«. Også
har arrestantinden givet hende en ildskuffe, som hun skulle bruge til at
stikke ned med der, hvor pengene skulle komme op, hvilken ildskuffe J.,
efter opgivende af arrestantinden, gravede ned i brændehuset på et sted,
hvor arrestantinden havde strøet pulver og lagt nogle runde ting som nød
der. Derfra ville pengene komme op som et muldvarpeskud, men de første
var nogle, som hun ikke kendte, og dem skulle arrestantinden have. Sam
mesteds havde også bogen efter arrestantindens ordre været nedgravet.
Arrestantinden havde også udladt sig med, at hun var ligeså meget som
Gud i himlen, og at hun kunne skaffe det samme som Gud, og hun foregav
at have læst dette i Sverige. Fremdeles har hun indbildt jomfru J., at hun til
de kunster, hun skulle gøre for at skaffe penge, brugte stykker af lig, som
om natten blev opgravet af en graver på Assistenskirkegården, der for hver
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gang han besørgede sådant, skulle have 40 eller 60 rigsdaler, og dog fik hun
så lidt af ham derfor, hvorfor hun bestandig måtte have flere penge. Således
aflokkede arrestantinden jomfru J. successive mindre summer, i alt 450
rigsdaler. Derved blev denne således ødelagt, at hun ikke kunne aflægge
regnskab for marketenderiet, hvorfor alt hendes tøj, som hun udtrykte det,
blev skrevet. Hun mistede sin tjeneste og kom i betydelig gæld, hvorover
arrestantinden imidlertid trøstede hende med, at det først måtte blive rigtig
galt, før det kunne blive rigtig godt. Jomfru J. siger flere gange at have væ
ret så fortvivlet, at hun har tænkt på at tage livet af sig.
Undersøgelsen af dette arrestantindens forhold blev foranlediget derved,
at arrestantinden den 17. marts 1852 med fodposten havde fået et anonymt
brev, som hun foreviste for kommisær Fogh, hvori der lovedes hende at
blive fri for tiltale, når hun i en forseglet billet mrk. »tilbagebetaling« ville
tilbagebetale 40 rigsdaler, som hun havde modtaget, hvilken billet inden
kl. 4 samme eftermiddag skulle leveres på adresse-comptoiret. Arrestant
inden anmodede Fogh om at skrive et svar på samme, hvilket han også
gjorde efter hendes opfordring; men derpå anmeldte han sagen for politiet.
Jomfru J. gjorde derpå det samme, men dog først den 22. juni 1852. Den
påfølgende undersøgelse førte imidlertid dengang ikke til nogen sags anlæg
gelse, da arrestantinden nægtede at have givet sig af med at spå og med
heksekunster. Derimod har hun under en mod hende indledet undersøgelse
om det forhold, der nedenfor skal blive fremstillet, som oven bemærket,
selv tilstået bedrageriet mod jomfru J. og har i det hele indrømmet rigtig
heden af hendes forklaringer og at have fravendt hende de angivne penge
summer under det urigtige foregivende, at hun ved forskellige tryllekunster
kunne skaffe hendes ønsker til at gå i opfyldelse, idet hun benyttede sig af
hendes tilbøjelighed til overtro og hendes indskrænkethed. Den oven
nævnte »Jørgensen«, som bladet havde hjulpet, angav hun at være en op
digtet person.
Året efter at dette bedrageri havde fundet sted, kom arrestantinden igen
under undersøgelse, nemlig for bedrageri mod pigerne Maren og Ingeborg.
Som det synes efter anvisning af skræddersvend L.s enke, kom Ingeborg op
på arrestantindens bopæl i Vognmagergade, for at lade sig spå. Arrestant
inden foretog sig her intet med hende, men lovede at komme hjem til
hende. Dette fortalte hun Maren, som tjente på samme sted som hun, og da
de begge var forlovede, blev de enige om at gå til arrestantinden, for at er
fare deres fremtidige skæbne. Et par dage efter at Ingeborg havde været hos
arrestantinden, gik Maren også derhen og ytrede, at hendes kæreste mulig
vis ville slå hende fejl. Hertil svarede arrestantinden, at det skulle hun nok
forhindre, når Maren ville give hende 5 rigsdaler. Arrestantinden kom
senere hjem til Maren og Ingeborg, og forlangte af hver 5 rigsdaler, en særk
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og et guldstykke. Efter at arrestantinden havde modtaget dette, sagde hun,
at hun ville komme igen om et par dage for at få en specie af hver. Speci
erne skulle gøres grønne, men hun omtalte ikke på hvad måde, og hun
lovede, at de skulle blive leveret tilbage. Et par dage efter kom hun og er
holdt specierne, men nogle dage efter kom hun atter og tilkendegav, at hun
ikke kunne udføre kunsten, medmindre hun af hver af dem fik 2 specier til,
hvilke hun da også erholdt af Ingeborg, hvorimod Maren kun gav hende
én. Otte dage efter kom hun atter igen og sagde, at hun ikke kunne udføre
kunsten, undtagen hun af hver af dem fik 3 rigsdaler. Ingeborg gav hende
også pengene, men Maren leverede hende sit ur i pant, indtil hun kunne
skaffe rede penge. Uret fik hun senere tilbage, da pengene blev betalt.
Begge var dengang, da de henvendte sig til arrestantinden, frugtsommelige.
Maren ønskede at blive gift med barnets fader, forinden det blev født, men
frygtede at dette ikke ville blive tilfældet og i denne anledning lovede arre
stantinden, at hun skulle blive gift inden udgangen af samme måned. Arre
stantinden angav, at hun for at bevirke det lovede, skulle se personen, dog
således, at han ikke så hende, og gjorde Maren sig da den tanke, at arre
stantinden ville fremkalde hans billede i en spand vand eller på lignende
måde. Arrestantinden ytrede derhos, at guldet og særken, hun havde mod
taget, skulle brændes til en olie, med hvilken specien skulle gøres grøn og
derefter tilbageleveres Maren, som med en klud skulle afgnide den grønne
farve, og når hun med denne klud ubemærket berørte den pågældende per
son, ville det bevirke, at han straks ægtede hende. Også har hun omtalt, at
Maren skulle have en ring, som hun skulle bære på brystet, men hun har
dog ikke modtaget nogen sådan, hvilket dog er tilfældet med Ingeborg.
Ingeborg har givet en lignende forklaring om, hvorledes arrestantinden for
holdt sig med hende. Denne gang undgik arrestantinden ligeledes tiltale,
idet hun under sagens gang nægtede at have spået og i det hele gav sådanne
forklaringer om det passerede, hvorefter intet kunne lægges hende til last,
og det er først nu under denne sag, at hun har tilstået også dette bedrageri.
Ved den undersøgelse, som har fremkaldt nærværende sag, er det end
videre oplyst, at arrestantinden efter at have fået at vide, at en karl ved
navn Jacob led meget af ringorm, har indfundet sig hos ham og tilbudt at
kurere ham, når han ville betale hende derfor, hvilket han også gik ind på,
og bragte arrestantinden ham derpå 2 krukker med salve samt anviste ham
brugen heraf, hvilken salve dog ikke hjalp ham, men hun forlangte og er
holdt 8 rigsdaler herfor. Efter den tid indfandt arrestantinden sig ofte hos
ham og tilbød at skaffe ham et levebrød som skovfoged i Osted skov, når
han derfor ville give hende 50 rigsdaler. Han gik ind på forslaget og betalte
hende beløbet, hvorpå arrestantinden lovede ham, at han til nytår 1855
kunne tiltræde levebrødet, hvorom hun nærmere ville tale med ham. Otte
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dage derefter kom arrestantinden igen og fortalte, at hun endnu måtte have
25 rigsdaler til de herrer, som skulle medvirke til hans ansættelse, hvilket
beløb hun også erholdt, og hun har derefter stadig indfundet sig hos ham og
begæret flere penge, dels for at skaffe ham det nævnte levebrød, dels som
lån: dog erindrer han ikke, hvormeget hun har faet ad gangen, men vel, at
hun forklarede, at dersom han ikke ville give hende, hvad der endnu behø
vedes, var de penge, hun alt havde faet, ganske spildte, og således er hun
stadigen vedbleven at pine ham på den mest slebne og overtalende måde,
indtil han ingen penge havde. Arrestantinden har i alt faet 500 rigsdaler af
ham; dog skulle han have 450 rigsdaler tilbage igen, når han fik levebrødet
som skovfoged, thi da, hed det sig, kom hun igen til penge. Da Jacob straks
efter nytår sagde til arrestantinden, at han ville have nogen sikkerhed for,
at han også virkelig kunne fa det nævnte levebrød, tilbød arrestantinden
ham at følge op med i det comptoir, hvorfra levebrødet skulle besættes,
hvorpå en dag blev fastsat, på hvilken de mødtes, og hun førte ham da op
på Christiansborg Slot, idet de gik ind ad porten nærmest Slotskirken op på
første sal. Arrestantinden havde nogle papirer med, som hun nægtede at
lade ham se. Disse papirer leverede hun budet ved Den kongelige Chatol
kasse udenfor en dør på en lang gang i slottet, hvorpå hun fjernede sig og
sagde til Jacob, at dette var comptoiret, og nu havde de faet de sidste papi
rer, så at det nu snart ville vise sig, at han kunne fa det omhandlede leve
brød. Papirerne vedkom imidlertid en hende selv bevilget huslejehjælp.
Denne karlen Jacobs forklaring har arrestantinden ganske vedgået og at
have handlet som anført, for at bedrage ham.
Anledning til undersøgelsen om alle disse forbrydelser gav en anmeldelse
fra en herværende håndværksmester R. om, at han på en påfaldende måde
var blevet anmodet om at komme op på arrestantindens bopæl i Borger
gade 119 morgenen den 1. juli; da han nemlig var kommet hjem kl. 9 efter
at have været ude fra kl. 8, blev det sagt ham af hans mestersvend, at der
havde været et bud fra en madam Heymann, boende i ovennævnte sted,
som meddelte, at hun ønskede R.s nærværelse hos sig samme formiddag,
»da det ellers ikke kunne nytte noget.« Skønt det faldt R. besynderligt at
modtage en sådan besked, gik han dog ud og traf arrestantinden, som
ytrede, at det vel var meget besynderligt for R., at hun således havde sendt
bud efter ham, da han måske troede, at han ikke var kendt af hende, men
deri tog han fejl; thi hun kendte ham, hans familie og de forhold, hvor
under han hidtil havde levet, meget nøje, og gav sig til at omtale disse,
navnlig det forhold, hvori han havde stået til sin kone, med hvem han ikke
havde samlevet de sidste fem år. Dernæst ytrede hun til ham: »Jeg ved, De
ligger i rettergang med Deres kone og vil gerne af med hende, men jeg kan
skaffe Dem af med hende.« Den sidste ytring lagde hun megen vægt på, så
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at R. blev underlig derved og svarede hende: »Hvorledes kan De skaffe mig
af med hende, når øvrigheden ikke kan?« Hertil svarede hun efter nogle
indvendinger, at hun brugte en magnetisk kraft, som virkede således, at
hun (R.s kone) ikke levede over tre måneder, men det var ham vel også om
at gøre at blive af med hende, thi så blev han jo fri for at betale de 300 rigs
daler om året til hende. R. gjorde nu den bemærkning, at når hun så sig i
stand til at anvende en sådan kraft imod hans kone, kunne hun vel også an
vende den imod ham selv, og at det vel kom an på, hvem der betalte bedst,
men dertil svarede hun, at hun bestandig havde haft noget tilovers for ham,
som hun havde kendt, fra han var bam, men derimod hadede hun hans
kone og den hele familie. Da de var kommet såvidt i deres samtale, kom en
tredje person til stede, hvilket foranledigede R. til at rejse sig for at gå bort,
men han blev, inden dette skete, endnu anmodet af arrestantinden om
svar, og da han hertil ytrede, at han dog måtte have betænkningstid til
tirsdag eller onsdag, svarede hun, at hvis han ikke gik ind på hendes for
slag, blev det værst for ham. Endnu ude på gangen bad hun ham om svar.
Under samtalens løb ytrede R. til Heymann, at sligt kunne hun vel ikke
gøre af godhed og interesse for ham, men at hun måtte have betaling der
for, hvortil hun svarede, at når hun havde udført sit forehavende, ville hun
overlade til ham, om han ville give en stor eller lille belønning derfor,
hvorhos hun foregav, at R.s kone havde henvendt sig til hende, for ved den
magnetiske kraft at fa en god forståelse tilvejebragt, men derpå havde
arrestantinden ikke villet indlade sig. Efter først at have benægtet at have
ført en sådan samtale med R., som af denne forklaret, har arrestantinden
omsider erkendt den for rigtig i det hele og tilstået, at det er gået til som af
R. anmeldt, og at have talt således til ham, for at bevæge ham til at give sig
penge, som hun troede, at han ville være villig til, når hun kunne fa ham
bildt ind, at hun var i stand til at skaffe ham af med hans kone. R.s kone
havde arrestantinden kendt i længere tid og ved af hende at erfare hendes
forhold til manden, fandt hun på at bedrage R. som anført.
I øvrigt har arrestantinden benægtet at have iværksat nogen af de hand
linger, hun for de pågældende havde omtalt at skulle foregå, for at de
lovede overnaturlige virkninger kunne indtræde, eller at have tilsigtet at
tilføje R.s kone noget ondt, medens hun derimod, som nævnt, har erkendt,
at hun med hensyn til samtlige de fornævnte personer har tilsigtet at
bedrage dem for de penge, hun måtte kunne bevæge dem til at overlade sig.
For dette forhold, ved hvis bedømmelse der blev taget hensyn til den i
forordning af 11. april 1840, § 46 opstillede regel, såvel som samme forord
ning § 76 og 80, blev arrestantinden, da hun senest ifølge den kongelige
Landsover- samt Hof- og Stadsrets dom af 27. april 1840 (5) havde været
straffet for bedrageri med fængsel på vand og brød 6 gange 5 dage, nu i hen-
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hold til den nævnte forordnings § 79 dømt efter samme § 13, og skønnedes
straffen efter omstændighederne at kunne bestemmes til forbedringshus
arbejde i 4 år.
Arrestantinden tilpligtedes derhos, efter den vedtagne påstand at betale
erstatning til jomfru J. 440 rigsdaler, til pigen Ingeborg 15 rigsdaler [og] 1
mark, til pigen Maren 12 rigsdaler og til karlen Jacob 500 rigsdaler, lige
som at udrede alle af aktionen flydende omkostninger, derunder salær til
aktor og defensor.

Noter:
1 Jf. uddraget i G. Henningsen, »Hekseforfølgelse efter ‘hekseprocessernes tid’. Et bidrag til
dansk etnohistorie«, Folk og Kultur 1975, s. 118. 2 Sagen refereret i Fædrelandet
15.11.1850, s. 1066-1067, hvor hendes spådomskunst er udførligere beskrevet. 3 Om
forordningen af 11. april 1840, se Folk og Kultur 1975, s. 126. 4 Jf. uddraget i Folk og Kul
tur 1975, s. 140. 5 Ikke refereret i den pågældende årgang af Fædrelandet.

Summary
Black Magic, Divination and Maltreatment of Witches in 1855
During the period 1834-1882 the Danish newspaper Fædrelandet [The Fatherland] brought
almost daily reports on trials before »The Criminal Court of Copenhagen«. The cases of some
5000 delinquents were in this way exposed to the edification and entertainment of several
generations of readers. Folklore in newspapers has hitherto remained almost unexploited by
Danish scholarship. The present sample reproduces three cases, all from the year 1855: (1)
Maltreatment of a village witch after instructions from a cunning man, (2) »Fortune-Telling by
Cards According to ‘Old Maren’s Sorcery Book’, and (3) »Black Magic and Swindling«. The
first text is copied from a newspaper in Northern Jutland, the two others from Fædrelandet.
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Anmeldelser

A. Andresen: Den gamle landmåler
fortæller. Et liv i statens og kirkens
tjeneste 1889-1981.
Sønderjyske levnedsløb nr. 22. Historisk
Samfund for Sønderjylland. Åbenrå 1982.
243 sider, ill. kr. 70, for medlemmer kr.
45. ISBN 87-7406-046-5.

Landmåler A. Andresen er født i 1889, han
beretter om sin slægt og naboer i Bylderup
sogn og om et begivenhedsrigt liv på Tøn
deregnen gennem 93 år. Familien var
dansksindet, og samspillet dansk/tysk går
som en rød tråd gennem hele bogen.
Andresens far var købmand, men døde
da drengen var seks og en mindre bror tre
år. Moderen opretholdt hjemmet ved at
ernære sig som syerske. Trods vanskelige
økonomiske kår fik Andresen en mellem
skole-eksamen og blev senere uddannet
som landmåler.
Under 1. verdenskrig blev begge søn
nerne indkaldt til de prøjsiske tropper. Den
yngre bror faldt i krigen, medens A. Andre
sen kom til at føre et mere beskyttet liv til
knyttet hærledelsen som korttegner. Ople
velserne under 1. verdenskrig spiller en
stor rolle i erindringerne, men også det
efterfølgende arbejde under genforeningen.
I 1920 blev Andresen udnævnt som dansk
landmåler. Fra Slesvig ledede han over
førelsen af det preussiske matrikelvæsen
til dansk administration. Fra 1922 har for
fatteren virket i Tønder som landmåler.
Udover landmålerarbejdet var Andresen
stærkt engageret i det kirkelige arbejde.
Dels som formand for menighedsrådet,
dels ved det frivillige arbejde indenfor
Indre Mission. Mindre høres der om det
nære liv i familien. Det er tydeligt ikke helt
Andresens felt. Indirekte fremtræder der
dog et billede også af »det andet køn«.
I kirken opretholdtes længe en kvinde
side mod nord og en mandsside mod syd.
Denne deling blev strengt overholdt, en til
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sidesættelse af den gamle tradition vakte
opsigt. Først efter genforeningen føltes det
ikke mere anstødeligt, at mænd og kvinder
sad sammen under gudstjenesten. Som i
kirken var mænd og kvinders verden ad
skilt også i det daglige liv. Andresen næv
ner i en enkelt sætning, at han blev forlovet
i 1912, og så høres der faktisk først noget
om konen på bogens sidste sider. Gennem
ti år var Andresen forlovet med sin ud
kårne. Den lange forlovelse skyldtes i det
væsentligste krigen, og at Andresen ville
have fast stilling før ægteskabets ind
gåelse. I tilbageblik indrømmes det, at for
lovelsen var alt for lang. I ægteskabet fik
Andresen som nævnt et væld af udadret
tede arbejdsopgaver. Hjemmet blev ko
nens domæne. »Hun elskede børnene, de
var hendes et og alt, dem gav hun sig
selv«. Familien fik to børn, heraf døde det
ene i en tidlig alder. Det andet, en søn, blev
optaget på Tønder seminarium, hvor han
under 2. verdenskrig arbejdede i en mod
standsgruppe. I 1944 blev han taget af
Gestapo og ført i koncentrationslejr. Han
kom dog vel hjem igen i 1945, men begge
tildragelser nedbrød konens livsmod. An
dresen arbejdede derimod utrættelig vi
dere, var foregangsmand ved indretning af
et kirkemuseum og ved restaureringen af
Tønder kirke. Bogen er således især et bi
drag til Sønderjyllands kirkelige og natio
nale historie.
Bodil K. Hansen.

Kjære Broder. Breve fra husmand
Terkel Kristensen 1860-1918
Udg. Flemming Just, Historisk Samfund
for Ribe Amt 1982, 187 sider ill. kr. 118,50,
for medlemmer kr. 92,50.
ISBN 87-87490-11-0.

Som søn af en mindre gårdejer på Varde
egnen fødtes Terkel Kristensen i 1847.

Han var den ældste af otte børn. I sine
unge år ønskede han at blive lærer. Der
blev dog aldrig råd til en seminarieuddan
nelse, men da han havde gode skolekund
skaber, lykkedes det ham i en alder af 17
år at blive vinterlærer. Om sommeren ar
bejdede han som karl på gårdene. Arbejdet
ved landbruget synes efterhånden at over
skygge hans interesse for lærergerningen.
I 1876 giftede Terkel sig med en gård
mandsdatter. Efter en årrække som præ
stegårdsforpagter købte de i 1883 et hus
mandssted i Vrendrup, og få år derefter
ophørte Terkel med at fungere som vinter
lærer.
Størsteparten af brevsamlingens 120
breve stammer fra perioden 1885-1900,
hvor Terkel Kristensen arbejdede sig frem
til at blive en velstillet husmand og et agtet
medlem af lokalpolitiske og -økonomiske
organer.
Bogens titel Kjære Broder er ikke helt
dækkende. Der findes enkelte breve fra
Terkel til hans tilkommende kone, til hans
søster og senere til to af døtrene samt et
brev til en købmand. Hertil kommer, at
langt de fleste af Terkels breve er skrevet
til både forældre og søskende, atter andre
til broderen og svigerinden. Endelig skal
det nævnes, at selvom nogle af brevene
kun er stilet til broderen, så forventes det,
at han læser brevene op for de øvrige
familiemedlemmer. I datidens bondemiljø
ville en afgrænset brevveksling indenfor en
familiekreds også være utænkelig. Retfær
digvis skal det nævnes, at Terkel og brode
ren Niels havde mange berøringsflader, og
at det gennem brevene fremgår, at de råd
førte sig med hinanden og var hinanden til
gensidig hjælp og støtte.
Broderen Niels var 6 år yngre end Terkel.
Udgiveren oplyser, at Niels overtog føde
gården i 1875. Han deltog tillige meget
aktivt i sognets foreningsliv, var medlem af
sognerådet, andelsmejeriet, højskolehjem
met, valgmenigheden, friskolen og arbej
dede ihærdigt for at få en jernbane til eg
nen. Med undtagelse af de grundtvigsk
inspirerede aktiviteter var Terkel engage
ret i de tilsvarende opgaver og i mange
andre. Han var medlem af henved 40 be
styrelser; det kan nævnes, at han bl.a. ar
bejdede for oprettelsen af et andelssvi
neslagteri, og at han var medlem af en

komité til bedømmelse af husmandslod
ders dyrkning. I en årrække skrev han
landbrugsfaglige artikler til Ribe Amtsti
dende, og fra 1898 var han medlem af
amtsrådet og amtsrevisor for sognekom
munernes regnskaber.
Terkel var utvivlsomt en begavet, ener
gisk og dygtig mand. Denne karakteristik
fremgår tydeligt af bogens udmærkede
indledning og delvis af brevene. Terkel og
broderen mødtes hos familien og ved en
del møder i årets løb. Disse personlige mø
der betyder, at mange af brevenes oplys
ninger om de offentlige anliggender er
uklare og indforståede. Dertil kommer, at vi
kun sjældent bliver i stand til at gennem
skue, hvordan Niels så på sagerne. Det er
så meget mere beklageligt, når udgiveren
oplyser, at Niels’ breve findes, og at de
tænkes udgivet på et senere tidspunkt.
Tænk hvis man i en bog havde fået mulig
hed for at følge en dialog om alle de nye lo
kale opgaver, der var med til at skabe det
moderne Danmark. Læsningen ville være
blevet mere spændende. Omfanget af bo
gen kunne have været holdt nede, enten
ved at afkorte nogle af de passager, der
gentages fra brev til brev eller ved at ude
lade nogle af de mest intetsigende breve
og måske alle de sidste breve fra 1911-18,
hvor Terkel faktisk kun skriver om sine
sygdomme.
Som brevsamlingen her foreligger, får
man ikke det klareste billede af Terkels
offentlige liv, men af hans drift og arbejde
på husmandsstedet. Bogen er en god kilde
til at belyse de daglige landbrugsfaglige
problemer og til at give indsigt i, hvordan
det med intensiv drift lykkedes at drive ste
det op til et mønsterbrug. Herudover med
deler Terkel i hvert eneste brev oplysnin
ger om, hvorvidt konen og børnene er ra
ske eller syge. Derimod er det næppe mu
ligt at få et indtryk af familien som helhed. I
bogen findes der som nævnt aftrykte breve
fra Terkel til børnene, men findes der slet
ikke nogle tilsvarende fra Terkels kone Jo
hanne? Eller fra Johanne til Niels’ kone?
Disse indvendinger bør ikke overskygge,
at man gennem brevenes store og små be
tragtninger opnår en udmærket indsigt i
bevidsthedsmæssige holdninger af såvel
kulturel og religiøs som af materiel art.
Brevsamlingen indeholder et fyldigt note-
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apparat og et stort register, der gør det
nemt at finde rundt i bogen.
Bodil K. Hansen.

Christen Olsen: Erindringer af mit liv
1799-1868.
Med indledning af Claus Bjørn. Red. Anne
lise Hansen. Strandbergs forlag 1983,
168 s. ill. kr. 189,50. ISBN 87-87200-74-0.
Christen Olsen (1799-1878) fødtes som
den ældste af 10 børn i et hjulmagerhjem i
landsbyen Nejede i Nordsjælland. Som
etårig blev han optaget i bedsteforældre
nes hjem ved Arresø og vendte som 16årig tilbage til forældrene for at blive oplært
som hjulmager. Dette håndværk lå dog
ikke for ham, og i stedet lykkedes det ham
at blive uddannet som lærer på Jonstrup
seminarium i årene fra 1817-20. Efter endt
eksamen blev han huslærer på Billesborg
umiddelbart syd for Køge, for efter et år at
vende tilbage til sin fødeegn. Fra 1821-32
var han lærer i Helsingør, derefter i 30 år
ved skolen på Karlebo Overdrev. Sine sid
ste år indtil 1878 levede han i Hillerød.
Christen Olsen har tilegnet erindrin
gerne sine børn og børnebørn. Han fortæl
ler om såvel store samfundsændringer
som om de mindre begivenheder og kon
flikter, han selv blev konfronteret med. I
erindringens lys sammenligner han både
gode og dårlige sider ved udviklingen. Han
levede i en tid, hvor store omvæltninger
fandt sted. I bogen skildres f.eks. bombar
dementet af København i 1807, de slesvig
ske krige 1848-50, grundloven 1849,
koleraepidemien 1853, Frederiksborg slots
brand i 1859 og flere kongebesøg i
Nordsjælland.
Som født i et fattigt hjem og havende
gennemgået en læreruddannelse steg
Christen Olsen i det sociale hierarki. Bøn
derne i hans fødeegn betegnes som over
troiske og uvidende, og de kunne ligeså
lidt roses for renlighed og orden som for
ærlighed og troskab i arbejdet. Derimod ro
ser han bøndernes fromhed og religiøsitet,
»som nu fattes!«. Christen Olsen selv
stræbte efter at besidde en højere grad af
både ydre og indre dannelse. Ved optagel
sen på Jonstrup seminarium var han den
blandt kammeraterne, der var iført den
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simpleste klædedragt, men han blev ikke
desto mindre yndet af lærerne for god flid
og opførsel. Efterhånden som han fik flere
klædningsstykker beskrives disse ind
gående. Tøjet repræsenterede hele hans
formue i de unge år, og pænt tøj var et syn
ligt bevis på, at han hævede sig op over
almuen. Senere som lærer gør han meget
ud af at få en standsmæssig bolig, på den
anden side beklager han i alderdommen
den tiltagende luksus indenfor borgerska
bet i Hillerød. »I gamle Dage gaves der
Mandfolk og Fruentimmer, der arbejdede
fra Morgen til Aften«. Omkring 1868 kald
tes de derimod »Herrer og Damer. Her
rerne tilbringe gjerne Aftenen i Værtshuse
eller Spilleselskaber. Damer sidde oppe og
vente paa Herrerne og fordrive imidlertid
Tiden med at spille Fortepiano, hvilket en
hver dannet Dame maa kunne... at lappe
eller stoppe Strømper er ikke passende for
Damer«.
Helt anderledes arbejdsomt blev Chri
sten Olsens liv. I Helsingør giftede han sig
med en fraskilt kvinde, der ernærede sig
som lærerinde ved en privat skole. Chri
sten Olsen omtaler hende som enke med
to børn. At være fraskilt lød ikke godt i dati
dens lærermiljøer. Etableringen af en fami
lie synes derimod helt at passe til Christen
Olsens ønskede position. Han er dog tyde
ligt opmærksom på, at ægteskabet ikke
helt svarede til datidens normer. Christen
Olsen havde på dette tidspunkt en indtægt
på omtrent 700 Rdl. årlig, og på denne løn
kunne de have levet »sorgfrit«. Konen
vedblev imidlertid at fungere som lærer
inde, da det var »hendes Liv og Lyst«. Ved
ægteskabets indgåelse var hun 28 år og
fødte i årene derefter 15 børn. Når konen
kunne opretholde sin lærergerning, skyld
tes det, at familien holdt en barnepige til
pasning af børnene. Dertil kommer, at en
del af børnene døde som små. Da både
børn og forældre imidlertid led af et dårligt
helbred i storstaden - Helsingør - flyttede
familien i 1832 til Karlebo for at komme til
at leve under sundere vilkår.
Christen Olsens skildring fra tiden i Kar
lebo er først og fremmest spændende, fordi
vi her kan følge de problemer som den
relativt nye skolelov gav. Med skoleloven af
1814 var undervisningspligten blevet på
budt ved lov. Men det betød ikke, at bør-

nene mødte til den pligtige undervisning i
skolen. Christen Olsen følte sig derfor
nødsaget til at gå fra hus til hus og opnotere alle de skolepligtige børn. Hvis de
derefter ikke mødte i skolen, indsendte
han forsømmelseslister til præsten. Denne
så imidlertid gennem fingrene med forseel
serne. På lignende vis måtte Christen Ol
sen kæmpe med genstridige sogneforstan
dere om at få læse- og regnebøger. Efter
en årrække med kiv og strid synes befolk
ningen gradvis at have påskønnet lære
rens arbejde.
Christen Olsen er en god fortæller og en
glimrende iagttager, og bogen giver et fint
indblik i landbefolkningens vilkår og i de
standsbetonede konflikter, som lærerne
kunne blive konfronteret med, placeret
som de var mellem ulærde almuemenne
sker på den ene og lærde præster på den
anden side. Disse konflikter optager Chri
sten Olsen så meget, at han synes upåvir
ket af datidens folkelige bevægelser og af
de pædagogiske diskussioner inden for
lærerstanden. Men vi får med disse erin
dringer et levende billede af, hvorledes en
nordsjællandsk skolelærer har opfattet sin
samtid, og af den rolle han selv spillede i
midten af 1800-tallet.
Bodil K. Hansen.

Svend Aage Andersen:
Dansk Arbejderkultur. Grundtræk af
dansk arbejderkultur og
arbejderlitteratur i perioden
fra 1870 til 1930
442 s. i to bind. Udgivet af Institut for
litteraturhistorie ved Aarhus Universitet
1982, hvor den kan købes ved direkte
bestilling. Kr. 70. ISBN 87-88308-02-2.
Bogen er oprindelig en prisudgave udskre
vet af Aarhus Universitet 1977. Den er delt
i to dele, således at bind I behandler arbej
derkulturen bredt forstået, mens bind II be
handler arbejderlitteraturen. Eftersom for
fatteren er litteraturhistoriker, befinder han
sig derfor i bind II på hjemmebane; mens
han i bindet om arbejderkulturen bevæger
sig ind på nogle af historiens og etnolo
giens studieområder.
Svend Aage Andersen arbejder således
fagoverskridende eller tværfagligt, som det

også kaldes, og gør det med fuld ret. Han
opfatter kultur som en livssammenhæng,
dvs. dækkende andet og mere end det
gamle begreb finkultur (litteratur, kunst,
dannelse etc.), i dette tilfælde altså arbej
derbefolkningens totale livssammenhæng
af arbejde, hjem, fritid, politisk organisering
osv.
Bindet om arbejderlitteratur kan derfor
på en vis måde opfattes som en overdi
mensionering af en særlig del af (arbej
derkulturen, men det må selvfølgelig for
klares, dels med forfatterens faglige hjem
sted i litteraturhistorien, dels med en ten
dens til at se på arbejderlitteraturen, ikke
primært som litteratur, men som noget der
minderom begrebet »kilde«.
Bindet om arbejderkulturen begynder
med en historisk indledning om arbejder
klassens tilblivelses- og udviklingshistorie,
en indledningsform som er blevet yderst
almindelig i en stor del af den forskning
med marxistisk grundholdning, som er ble
vet publiceret i de senere år. Derefter føl
ger et afsnit om arbejderklassens selv
konstitueringshistorie 1870-1930, som le
der over til de efter min mening interessan
teste dele af tobindsværket, nemlig dem,
som Svend Aage Andersen giver fælles
overskriften: den proletariske livssammen
hæng.
Den proletariske livssammenhæng, som
forfatteren nærmest anvender som syno
nym for arbejderkultur, deles op i en bypro
letarisk og en landproletarisk livssammen
hæng. Disse to livsformer beskrives og
sammenlignes derefter inden for felterne
arbejdsliv, familieliv og fritidsliv, og forfat
teren diskuterer forskelle og ligheder i de
to livsformer.
Er der tale om een arbejderenhedskultur,
facetter af samme kultur, eller simpelthen
to i deres udgangspunkter væsensforskel
lige kulturer?
Dette problemkompleks er særdeles re
levant i studiet af arbejderkulturen, men
kan næppe studeres uden et vist historisk
perspektiv. Hvem har præget arbejderkul
turen mest? Er det lavshåndværkeren eller
landarbejderen/husmanden?
Dansk Arbejderkultur er en bog, som har
bud til alle, som interesserer sig for arbej
dernes livsform og historie. Bogen er et
yderst vellykket forsøg på med litteratur-
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historisk udgangspunkt at bearbejde et
oplagt tværfagligt studiefelt.
Poul Balle-Petersen.

Bent Bliidnikow og Henrik Stevnsborg:
København 1790. Billeder af dagliglivet.
113 sider, illustreret med tegninger af
Claus Ditlev Fritzsch. C. A. Reitzels
forlag 1983. Kr. 122. ISBN 87-7421-377-6.

Fra den københavnske politikammerrets
protokoller fra omkring 1790 har de to hi
storikere Bent Blüdnikow og Henrik
Stevnsborg hentet en række snapshots af
dagligdags konflikter og sat dem sammen
med nogle af blomstermaleren Claus Ditlev
Fritzschs tegninger af mennesker i Køben
havn. Det er der kommet en lille frisk kul
turhistorisk collage ud af.
Teksterne udgør den bedste del heraf.
Der tales om arbejdskonflikter, om hus
spektakler, om sminkede slagtervarer, om
frække drenge - om piger, om karlen, der
kommer fra Jylland, og derfor ikke kender
hastighedsgrænserne for hestekørsel i Kø
benhavn, om drukkenskab og lommetyveri,
om jøden der hånes og meget mere. Tit for
nemmer man, at folks sprog er gået tem
melig ordret ned i protokollen, men det kan
man jo ikke være sikker på er rigtigt.
Fritzschs tegninger falder lidt matte ud
ved siden af de sprællevende tekster. Men
de er af værdi, fordi de med deres troskyl
dige kunst fortæller lidt om almindelige
mennesker og deres gøremål. Billeder af
arbejdende mennesker har vi ikke for
mange af fra den tid. Blüdnikow og Stevns
borg er lidt sure over kunsthistorikeren Leo
Swanes forbehold i sin ros af tegningerne.
De må altså mene, at tegningerne er mere
værd; men de siger intetsteds, hvori denne
større værdi skulle bestå? Måske mener
de, at den er indlysende - og så må vi
andre med Swane skamme os over, at vi
ikke kan se den.
Bogen er ikke videnskabelig og skal ikke
være det. Sproget i teksterne er f.eks. nor
maliseret, teksterne er ikke kommente
rede, og tegningerne er vist behandlet ef
ter forgodtbefindende. Der angives ikke
mål på originalerne, ej heller om billederne
i bogen er udsnit eller hele. Billedernes ar
kivnumre på Kobberstiksamlingen er heller
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ikke angivet, teksternes derimod er om
hyggeligt anført. - Man synes, at udgiverne
kunne have vist tegningerne (eller »billed
stoffet« som de kalder det) større respekt,
da det er første gang, de publiceres. Det
havde også været interessant med nogle
»læsninger« af billederne, nogle fortolknin
ger, men af den slags er der kun meget lidt
i indledningen.
Bogen synes i det hele taget gesvindt la
vet; måske er den skitsen til noget større.
Eske K. Mathiesen.

Folklore och nationsbyggande i Norden
Red. Lauri Honko. Åbo 1980. Bogen er
også udsendt som tidsskriftet TRADI
SJON nr. 10, Bergen 1980.
ISBN 951-95198-7-4.

Bogen om folkeminders rolle i den natio
nale identitetsdannelse er udsendt af NIF,
Nordisk Institut for Folkediktning, og den
indeholder en række foredrag fra et semi
nar over dette emne, som berører folke
mindevidenskabens historiske og ideologi
ske oprindelse. Bidragyderne er Lauri
Honko, Brunjulf Alver, Mats Rehnberg,
Bengt Holbek, Eydun Andreassen, Olav
Bø, Hallfredur Ørn Eiriksson, Alf Keskitalo
og Mogens Brøndsted. Det vil være for om
fattende at referere de enkelte indlæg,
men nogle hovedtræk skal omtales. Lauri
Honko fremhæver i sin indledning, at alle
de nordiske lande i løbet af 1800-årene
oplevede en national identitetskrise. De
tidligere stormagter, Danmark og Sverige,
måtte omstille sig fra at være med i den
europæiske storpolitik til at acceptere, at
de nu var små lande, hvis imperietid var
forbi. I Norge og Finland fremvoksede be
vægelser, som lagde hovedvægten på det
nationale sprog, den hjemlige litteratur og
studiet af folkekulturen. Også Island ople
vede en tilsvarende proces, og de tre lande
nåede frem til national selvstændighed i
første halvdel af 1900-tallet. Et indledende
kapitel om den tyske filosof Johann Gott
fried Herder kunne have lettet læsernes
begreber lidt og gjort det klart, hvorfor der
er så mange fællestræk i den nationale
identitetsdannelse i de nordiske (og ger
manske) lande. Det skyldes indflydelse fra
Herder, som var den første til at foretage

den integration af folkeminder og nationa
litetskamp, som vi kan følge frem til nuti
den. Nationalisme er ikke kun et 1800-tals
begreb, men trives endnu fint i mange
lande, og et af de faste kendetegn er den
aktive brug af folklore, som blev grundlagt
med Herders »Volkslieder« (1778-79). In
teressen for folkeminder var i høj grad
fremkaldt af romantikken, den herskende
åndsbevægelse i slutningen af 1700- og
begyndelsen af 1800-tallet. Romantikken
så en uudtømmelig ressource i »folket«.
Mange af »folkets« produkter, sagn og
eventyr, ordsprog og trosforestillinger be
tragtedes som nationale helligdomme, der
kunne belyse ældre tiders folkesjæl. Ro
mantikkens mænd gjorde sig imidlertid al
drig klart, hvad begrebet »folket« i grunden
dækkede over, og bestandigt var det nogle
udvalgte dele af folkekulturen, som blev
gjort til genstand for opmærksomhed.
Det nationale aspekt har været knyttet til
andre områder end det folkloristiske, men
næppe noget andet er så fremmende for
dannelsen af en national identitet som fæl
lesskab i sprog og historie. Brunjulf Alver
nævner i den indledende artikel, Nasjona
lisme og identitet, at der er en forskel på
de nationale symboler i de nordiske lande.
Norge, Finland og Island har henholdsvis
Draumkvedet, Kalevala og sagaerne som
iøjnefaldende nationale symboler, mens
man ikke i Danmark og Sverige har symbo
ler så intimt forbundet med nationalspro
get, netop fordi nationalsproget her har
været en selvfølge. Det vil være spæn
dende, om den nationale symboldannelse
engang bliver taget op til nærmere efter
forskning - det har ligget udenfor denne
bogs rammer - men et udblik i Europa viser
så forskellige nationale symboler som
grækernes Parthenonfrise i British Mu
seum og tyskernes Hermannsdenkmal i
Teutoburgerwald. Symboler af denne art
kan bruges også af nutidens politikere.
Det er dog ikke altid, at folklore virker
fremmende i den etniske inkorporations
proces. Alf Isak Keskitalo fra Samisk Insti
tut i Kautokeino påviser, at den samiske
folklore ikke indeholder elementer, der kan
fremme den samiske selvstændighed.
Tværtimod er hovedtendensen i sagn og
myter, at samisk sammenhold er uforsvar
ligt, og modstand mod majoritetsbefolknin

gen lønner sig ikke. De politiske virkninger
af det indsamlede stof kan således være
meget tydelige. Et andet og ret aktuelt
eksempel er det politisk urolige Tyrkiet,
hvis ledere - uanset politisk farve - ønsker
at konsolidere landet nationalt og derfor
har brug for at få understreget det særligt
tyrkiske overalt, f.eks. også indenfor tradi
tionsområdet. Folkloristerne har ikke været
særligt villige til at give magthaverne de
nødvendige argumenter, og konfrontatio
nen har været så hård, at folkloristik blev
afskaffet som universitetsfag. Slige ek
sempler kan tjene til at åbne vore øjne for
den politiske brug af folkloristikken i vor
egen del af verden. Her er de historiske
forudsætninger anderledes, og brug/misbrug er måske ikke så iøjnefaldende, men
den kommercielle folklorisme blomstrer
overalt.
»Folklore og nationsbyggande i Norden«
er en spændende og vedkommende bog,
der berører vort fags rødder i egentligste
forstand, men desværre trækkes der for
få udviklingslinjer frem til nutiden. De fleste
forfattere synes at mene, at den nationale
identitetsdannelse i Norden var endeligt
afsluttet i begyndelsen af 1900-årene. Kun
Bengt Holbek fører skildringen frem til nuti
dens græsrodsbevægelser og fremhæver
det særlige nationale islæt i debatten om
Danmarks indtræden i EF, fremført især af
folk fra den i sin oprindelse internationale
socialistiske bevægelse.
Inge Adriansen.

Asbjørn Klepp: Nordlandsbåter og
båter fra Trøndelag
Norske Båter - Bind IV. Grøndahl & Søn
Forlag A/S. 184 sider. Rigt illustreret.
Kr. 356,50. ISBN 82-504-0650-8.
»Nordlandsbåten er kalt en seilende skulp
tur, og ble en myte allerede i sin samtid. In
gen annen hverdagslig bruksgjenstand har
hos oss fått en tilsvarende stilling som
symbolet på en hel landsdel, på dens
næringsliv og folkets kløkt, handlekraft og
kunstneriske skapertrang.«

Sådan indleder etnologen Asbjørn Klepp
fra Institut for etnologi ved Universitetet i
Oslo sin uhyre velskrevne bog om de nord-
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norske fiskefartøjer, som indtil deres for
svinden fra fiskepladserne så sent som i
1920’erne tiltrak sig opmærksomheden på
grund af deres harmoniske skønhed, og
fordi de lignede vikingeskibe.
Udover udseende udmærker nordlands
båden og dens fætter åfjordsbåden fra
Trøndelag sig ved en langt større geogra
fisk udbredelse end nogen anden bådtype i
Skandinavien. I deres brugstid var de at
finde over hele strækningen fra Nordmøre
(Kristiansund) og op til Kola-halvøen. En
strækning, der er længere end kysten fra
Kristiansund rundt langs Den skandinavi
ske Halvø og op til Gotland.
Den nordnorske livsførelse må dengang
som i dag frem for alt betragtes som en
kystkultur med havet som det domine
rende og samlende element som nærings
kilde og kommunikationsvej. Havets og
fiskeriets store betydning gav sig før indu
strialiseringen udslag i den mandlige
bonde- og husmandsbefolknings store
arbejdsmobilitet. Mens koner og børn blev
hjemme på det lille jordbrug om vinteren,
fulgte mænd og drenge »Nordlændingens
kjæreste Syssel, den han først opgiver,
naar Sygdom eller Alderdomsvaghed for
byder ham den« og drog på Lofotfiskeri.
Det jordbrug, som den typiske fisker
bonde gav sig af med, havde ingen ambi
tioner om at blive et mønsterbrug, men går
dens produkter var en nødvendig forud
sætning for indsatsen i fiskeriet. I en tid
med naturaliehusholdning og selvforsyning
var jordbruget så at sige »mor til fiskeriet«
ved at gi’ mad og klæder. Jo bedre jord
brug, jo bedre grundlag for fiskeriet.
Dette var en holdning, som 1800-tallets
embedsmænd ikke forstod; at kystbefolk
ningen ikke ensidigt vurderede deres
materielle fremgang i forhold til landbruget,
men satsede på et samlet udbytte fra jord
og hav med arbejdsindsatsen jævnt fordelt
over hele året, var for dem en stor gåde,
som næsten alle tidens indberetninger fra
præster og amtmænd bærer præg af.
Denne omtrent middelalderlige erhvervs
kombination havde så fast tag i befolknin
gen, at den kun meget langsomt afløstes af
en moderne levevis i begyndelsen af vort
århundrede. Fiskerne var »konservative«,
påstod embedsmændene. Kun få indså, at
konservatismen, som bl.a. gav sig udslag i
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stædig holden ved de gamle bådtyper, i vir
keligheden var et udtryk for akut kapital
mangel. Vel fandtes der kapital i fiskeriet,
men udelukkende i forarbejdnings- og om
sætningsleddet.
På
produktionssiden
blandt fiskerne manglede økonomisk evne
totalt. De havde aldrig fået nok for deres
arbejde til at udvikle den samme monetære
forudseenhed som fiskeopkøbere og
-eksportører. Det er stygt at blive snydt og så ovenikøbet blive kaldt »konservativ«!
For at få moderniseret det nordnorske
fiskeri og få frelst den arme fisker måtte
fremmed risikovillig kapital altruistisk lade
sig pumpe ind i miljøet i form af kreditinsti
tutioner, kautioner, kommunegarantier el
ler havfiskefond, så de nye store maskindrevne fartøjer kunne komme til.
Nogle af de mest fremskridtsvenlige
fiskeskippere lod sig umiddelbart omplante
til industrialiseret fiskeri som fiskedamperkaptajner. Men da var de samtidig degra
derede fra at være høvedsmand på egen
tofte til at blive lønmodtager for rederkapi
tal efter engelsk mønster.
Andre tog imod den udstrakte håndfæst
ning med lån og prioriteter, og så startede
den kendte udvikling i Nordnorge mod
kapitaliseret havfiskeri med trawlere og
storskøjter på den ene side, og en fortsæt
telse af småbådstraditionen med en lille
motorbåd kombineret med tilfældige del
tidsjob eller et lille jordbrug på den anden
side. »Bag kravene om større både lå ænd
ringer i samfundsforhold og næringssy
stem. Fiskerne befandt sig nu på en øko
nomisk karrusel, hvor farten stadig steg,
og som frem til i dag har givet dele af den
norske fiskerinæring tydelige svimmelhedsanfald«.
Samtidig med, at han redegør for denne
fiskerihistorie, beskriver Asbjørn Klepp de
gamle bådes teknologiske udvikling i tæt
sammenhæng med de nærings- og sam
fundsforhold, som de engang tjente i. Han
påviser, hvorledes omlægninger i fiske
metoder og fiskerilovgivning modsvares
ved, at bådene ændrer sig i henseende til
størrelse og sødygtighed. »Ændringerne er
interessante, fordi de skete i en vekselvirk
ning mellem byggernes og brugernes be
hov, fuldstændig »uberørt af embeds
hånd« «.
Overgangen til motordrift og »vikinge-

skibenes« endelige forsvinden fra fiske
værene er desværre ikke så udførligt be
skrevet. Det antydes dog, at det typisk var
de bedre jordbrugsbygder i Nordnorge,
som innovatørerne kom fra, selv om den vi
dere forøgelse af fiskeriets økonomiske
byrde paradoksalt nok førte til, at gårdbru
get for de flestes vedkommende måtte op
gives til fordel for helårsfiskeri med deraf
følgende bosætning i de store havnebyer.
Det ville også have været godt, om fisker
nes påståede dårlige økonomi havde været
dokumenteret bedre. Ligeledes mangler
der en drøftelse af det kildemateriale, der
ligger til grund for slutningerne. »I en popu
lær bog er mulighederne for dette begræn
set«, forsvarer Klepp sig. Så må vi jo tro
på, at han har styr på materialet, men at
det er Grøndahls Forlag, der har været
bange for, at bogen skulle fremtræde for vi
denskabeligt og derved skræmme mange
potentielle bådbogskøbere langt væk!
At »Nordlandsbåter og båter fra Trønde
lag« er beregnet på at blive en sællert
blandt folklore-lovers tyder boghåndvær
ket mere end rigeligt på. Det hele ser væl
dig godt ud ved første øjeblik, men ser man
rigtigt efter, opdager man let, hvor sørgeligt
det egentligt står til!
Indbinding og papirkvalitet er fin. Det
samme gælder korrekturen. De mange
vedkommende illustrationer er placeret
rigtigt i forhold til teksten. Men det der er
så sørgeligt er, at Grøndahl har valgt gulligt
papir og bruntoning af tekst og billeder, så
det hele fremtræder, som da århundred
skiftets »kunstfotografer« tonede deres
billeder med kul og oliebrom. Det ser jo
nostalgisk og tilpas tuttenuttet ud, men
den slagt »book-design« hører nu engang
ikke hjemme i en sagligt agtværdig bog,
idet det nemlig får de gamle fotos til at
virke endnu mere utydelige, end de er i for
vejen. (Jeg ved det med sikkerhed, fordi
jeg har set flere af billederne reproduceret
andetsteds med langt bedre resultat). Til
med er linie- og sejltegninger et dunkelt
kapitel for sig, da der er slået grove raster
omkring de tynde streger, så kontrasten
mellem streg og baggrund næsten forsvin
der. Dertil kommer desværre også, at dele
af linierne på de fleste linietegninger falder
helt ud på grund af manglende omhu ved
tilrettelægning og trykning.

Uha - uha! Asbjørn Klepps usædvanligt
brugbare fremstilling af det førindustrielle
fiskeri i Nordnorge havde fortjent en
mindre skummel indpakning!
Max Vinner.

Hans Larsen, Ole Mortensen,
Jens Mollerup: »En købmandsgård
gennem 200 år« - Bays Gård
i Rudkøbing
Udgivet af Dorrit og Flemming Borch 1982.
Tegninger: Jens Bech. Lay-out: Grafisk
Center, Svendborg. Pris kr. 75.
ISBN 87-980444-5-1.
Udgiverne er efterkommere af familien Bay,
som er historiens hovedaktører, og forfat
terne er medarbejdere ved Langelands
Museum og Rudkøbing byhistoriske Arkiv.
Bogen har et sympatisk ydre og en til
talende lay-out.
Indholdet er delt i tre hovedafsnit. I det
første fortæller Hans Larsen om tiden fra
slutningen af 1700-årene og indtil 1. ver
denskrig. Med udgangspunkt i købmands
gården i Østergade foretager han en
række sidespring ud i det langelandske
erhvervsliv. Det får nok afsnittet til at virke
mindre homogent, men sidespringene er
underholdende i sig selv og giver en nyttig
baggrundsorientering. Man kunne frem
hæve artiklen om brændevin og om skibs
fart under englandskrigen. Ind imellem er
der overraskende oplysninger som f.eks.
den, at fragtskibene kunne skaffe sig et
særligt pas fra den fjendtlige flåde for at få
uhindret passage.
Det andet hovedafsnit, skrevet af Ole
Mortensøn, fortsætter historien fra 1916
frem til nutiden. Da Langelands Folkeblad
overtog Østergade 24 i 1914, handler af
snittet stort set om Folkebladet og om
radikalismen på Langeland. Det kan til ti
der være lidt svært at huske, at man sidder
og læser en bog om en købmandsgård i
Østergade. Men kapitlet er interessant og
underholdende nok. Forfatteren finder til
bage til temaet til slut, hvor familien Borch
overtager slægtsgården og gennemfører
en omfattende restaurering. Det var her
man kunne have ventet et afsnit om byg
ningen baseret på restaureringsrapporten,
men den kommer ikke. Der står en del om,
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hvor smukt og omhyggeligt arbejdet er ud
ført, og der er en nydelig tegning af den
nye port til gaden, men nærmere detaljer
gives ikke, og der er ikke et eneste interieurbillede fra boligen. Det er næsten den
eneste mangel ved bogen, der er værd at
omtale.
At beskrive slægtshistorien er formentlig
den mest taknemmelige opgave i en bog
som den foreliggende, og Jens Mollerups
afsnit om købmandsfamilien er da også det
mest læsevenlige, til tider medrivende,
spændende afsnit.
Som helhed giver bogen et billede af
Langelands rolle i en del af danmarks
historien og af en købmandsslægts rolle i
det langelandske erhvervsliv. Selvom den
derved navnlig henvender sig til langelæn
dere, kan den med fornøjelse læses af
enhver historisk interesseret.
Kjeld Kayser.

den topografiske fortegnelse, som er udar
bejdet af Nationalmuseets 3. afd. F.eks.
top.nr. 484 Fodby sogn i 0. Flakkebjerg
herred, men foretrækker man at udgå fra
stednavnet, søger man i det alfabetiske
register med sidehenvisning, der findes
bag i bogen. Registeret omfatter sogne,
købstæder og herreder, men ikke andre
stednavne. Så hvis det er Skraverup by,
der har ens interesse, skal den findes un
der Fodby sogn.
Som nævnt kan man straks hente en
række oplysninger ud fra beskrivelsen ved
det enkelte kort: affattelsestidspunkt, sted,
størrelse og indhold, det sidste også m.h.t.
kunstnerisk udsmykning som for Bådes
gård hovedgård i Græshave sogn 1778,
hvor det hedder: Kartouche med to borter
(den ene å la grecque), to urner og en
terrin øverst.
Holger Rasmussen.

Dorthe Falcon Møller:
Kortregistrant over Storstrøms Amt indtil
omkring 1900.
Nykøbing F. 1983.120 s. Kr. 55.

Mogens Birger Møller: Tekstilhåndbogen
Borgen, København 1983. 155 s. ill. i sort/
hvid og farver. Pris kr. 138.
ISBN 87-418-5382-2.

Det er et værdifuldt hjælpemiddel for lokal
historiske studier, som museet Falsters
Minder her kan fremlægge takket være til
skud fra amtsmuseumsrådets rådigheds
sum.
Alle, der beskæftiger sig med lokalhisto
rien, ved vel, at der i Matrikeldirektoratets
arkiv findes et værdifuldt kortmateriale,
hvor gældende matrikelkort foreligger
komplet og let kan findes frem. De er da
heller ikke medtaget i den foreliggende re
gistrant, der omfatter de mange andre
kortgrupper, som findes i Matrikelarkivet
såsom udskiftningskort, minorerede (for
mindskede) sognekort, rytterdi striktkort
osv. Såvel til matrikelkortene som til de
øvrige kort findes en nyttig kommentar i
indledningen. Hertil slutter sig en omhyg
gelig vejledning i brugen af registranten
også omfattende sådanne ting som korte
nes evt. farvelægning, deres indhold af
jordbrugernavne og marknavne, korttitler
nes indramning m.m.
Man kan nu slå op og se, hvad der findes
af kort indenfor en bestemt lokalitet, idet
registranten er opstillet topografisk efter

I forordet citerer forfatteren bestyrelsesfor
manden for Hambro’s Bank i London, der
om den engelske forretningsmand bl.a. har
sagt, at man har krav på, at han er ubetin
get hæderlig (of unconditional integrity).
Ubetinget hæderlig virker også denne
håndbog efter en gennemlæsning, og det
er forståeligt, at så mange engelske udtryk
og betegnelser i parentes som ovenfor er
medtaget, når man ved, at tekstilindu
striens vugge stod i England.
Bogen er pædagogisk klart disponeret
med en god indholdsfortegnelse, der hur
tigt viser frem til det ønskede emne. Den er
skrevet for begyndere i tekstilbranchen,
men vil også kunne være vejledende for
mange andre tekstilbrugere.
I afsnittet Efterbehandling fortælles un
der stikordet »Uld strøggarn«, hvordan
man ved en effektiv efterbehandling fremtryller en elegant brugsvare af sekundamaterialer. Stedet er Prato i Italien, hvor
det klassiske og højt specialiserede pro
duktionssted ligger. Fabrikationen er del
vis baseret på import af brugt tøj, der sor
teres og renses. Den brugbare del sælges
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på markeder i omliggende landsbyer, og
resten kradses op, kartes og spindes i de
mest opfindsomme blandinger. Betegnel
sen »andre fibre« dækker oftest over opkradsede nylonstrømper. Store kartema
skiner fyldes med fiberblandinger, og fabri
kanten kan herefter levere et interessant
garn. Vævningen er en sekundær opera
tion, der ofte udføres hos småfabrikanter
med ganske få vævestole. Efterbehandlin
gen, den altafgørende, forvandler nu det
vævede tøj til en vare, der udmærket kan få
betegnelsen pura lana, lana vergine etc.
At mode og sund fornuft (brugerens)
sjældent har noget tilfælles fremgår bl.a. af
afsnittet Beklædning. Her læser man om
cowboybukser med »stone wash« eller
»rock wash« udseende, som allerede i til
blivelsesprocessen ødelægges så meget,
at maskinerne, der giver dem det eftertrag
tede ydre, slides så hurtigt, at nyanskaffel
ser nødvendigvis må indregnes. Prisen for
sådanne bukser, der er delvis ødelagt ved
ophold i tørretumbler med indlagt smergel
lærred eller skarpe sten, er derfor højere
end for et par tilsvarende blå denim buk
ser, der ikke er blevet mishandlet.
Tekstilhåndbogen gennemgår natur- og
kunstfibre, fremstillingsprocesser, konfek
tionering, boligtekstiler og handel for blot
at nævne nogle af hovedafsnittene. Den er
instruktivt illustreret med tegninger og
fotografier. Bag i bogen findes tabeller,
ordliste, dansk og engelsk indeks, der
sammen med mange krydshenvisninger
gør den til en god opslagsbog.
Alligevel savner jeg under Uld: Alpaka og
Vikuna. Under Silke ville en lidt fyldigere
gennemgang være ønskelig. Vi hører kun
om den dyrkede silke og intet om den vilde.
Under Fiberegenskaber var det rimeligt
med en advarsel, da flere af de syntetiske
fibre udvikler giftige dampe ved brand.
Betegnelsen glatvævede varer i stedet for
lærredsvævede undrer umiddelbart, lige
som forklaringen »Chambray i både kæde
og skud« i et skjortestof ikke er forståelig.
Fordanskningen zenøjser for chaineuse er
ligeså løjerlig som tidligere tiders dullemøse for dormeuse. Og endelig ville det
have været rart med en lille litteraturliste.
Trods ovennævnte mangler vil Tekstil
håndbogen blive nødvendig for vordende
tekstilhandlere i branchens mange led og

forhåbentlig også uundværlig for muse
umsfolk. Hvordan vil man ellers klare at re
gistrere dagens tekstiler?
Else Østergård.
George Nellemann: Polske landarbejdere
i Danmark og deres efterkommere. Et
studie af landarbejder-indvandringen
1893-1929 og indvandrernes integration
i det danske samfund i to generationer
Folkelivs studier 7 Studies of Folklife.
Nationalmuseet 1981. 413 s. ill. Pris
kr. 160. ISBN 87-480-0324-7.
Det er et stort værk, George Nellemann har
begået om polakkerne i Danmark. Man får
umiddelbart fornemmelsen af, at George
Nellemann har sat sig for én gang for alle, at
skrive »alt« hvad man kan sige om de pol
ske indvandrere i Danmark. I et velskrevet
og letløbende dansk får vi indblik i George
Nellemanns imponerende viden om denne
minoritetsgruppe, deres historie fra den
tidligste indvandring til Danmark, deres
forhold til danskerne, herunder arbejder
bevægelsen, samt indblik i polakkernes
forhold til hinanden, herunder den katolske
kirke.
De polske indvandreres børn, dvs. anden
generation, er ligeledes beskrevet, og her
kommer vi ind på forhold som gruppens
oplevelse af diskrimination, bevarelsen af
modersmålet, deres tilpasning til det dan
ske samfund, samt spørgsmålet om hvor
dan den »polske« andengeneration er i
dag. Behandlingen er grundig, detaljerig,
og spækket med masser af illustrerende
beretninger fra polakkernes egen mund.
Man kan ikke andet end imponeres over,
hvor grundigt og præcist det er lykkedes
Nellemann at fordybe sig i materialet. Be
skrivelsen bliver på intet tidspunkt kedelig.
Det med det kedelige kommer Nelle
mann ind på i et ydmygt afsnit til sidst i bo
gen, nemlig i afsnittet om assimilation,
integration og minoritet (s. 306-310).
Forfatteren citerer en polsk forsker, der
er blevet sat ind i undersøgelsens resulta
ter, for at sige »boringly general« (kedsom
meligt almindeligt). Og forfatteren tager
kommentaren til sig, idet han afslutter sin
afhandling med at karakterisere slutresul
tatet som kedsommeligt almindeligt, og at
undersøgelsen ikke vil kunne tilføje ind-
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vandrer- og minoritetsforskningen nye
aspekter, hvilket efter forfatterens opfat
telse heller ikke har været formålet med
undersøgelsen.
På dette sted er Nellemann nok uklæde
lig ydmyg. I det lille afsnit om assimilation,
integration etc. angiver Nellemann, at et af
undersøgelsens hovedformål »har været at
klarlægge, i hvilket omfang indvandrerne
og deres børn er blevet danske - eller hvor
meget polsk de har bibeholdt og hvad«.
For det første er jeg ikke enig hverken
med forfatteren eller med den polske for
sker i, at resultaterne ikke har almen inte
resse for minoritetsforskningen. Uden at
skulle gå i enkeltheder med bedømmelsen
af resultaterne, viser undersøgelsen, at
polakkerne i løbet af halvtreds år er blevet
en så velintegreret gruppe, at man kan
stille spørgsmålstegn ved, om de i virkelig
heden ikke er blevet assimileret, ja, endog
stiller Nellemann selv spørgsmålet, om
man overhovedet kan betragte polakkerne
i dag som en minoritet.
Hele forholdet om assimilation, integra
tion og tilpasning fra minoritet til majoritet
og omvendt er vel nok et af de mest bræn
dende minoritetssociologiske spørgsmål,
man kan arbejde med i dag. Det er klart, at
man ikke umiddelbart kan sammenligne
den polske indvandrergruppe med de nye
indvandrergrupper, som vi har i Danmark
for øjeblikket, bl.a. fordi det altid er umuligt
at bruge resultater fra en analyse af én
kultur, og direkte overføre dem til en anden
kultur. Men det er ikke korrekt, at Nellemanns studie ikke kan give en inspiration
til overvejelser omkring de aktuelle ind
vandrergruppers situation nu og i frem
tiden. Det er derfor trist, at Nellemann ikke
har gjort mere ud af netop det afsnit om
assimilation og integration, end han har
gjort. Vi får en lang række meget vigtige
oplysninger, og uden tvivl ligger der mæng
der af data, der vil kunne analyseres. Den
proces, som den polske gruppe har gen
nemløbet, hvor meget har den at gøre med
polsk kultur og den polske gruppes tilpas
ningsevne, og hvor meget skyldes dansk
kultur, og danskernes evne til at tilpasse
eller opsuge minoritetsgrupper? Spørgs
mål, der efter min mening ville være spæn
dende at få George Nellemanns overvejel
ser omkring.
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Selv om de polske indvandrere og de nu
værende fremmedarbejdere, f.eks. jugosla
verne, tyrkerne, pakistanerne etc. etc. ikke
er i samme skuffe, er de dog i samme kom
mode, og en historisk etnografisk minori
tetsanalyse vil derfor, i modsætning til
hvad Nellemann udtrykker, kunne give et
værdifuldt, og absolut ikke kedeligt bidrag
til den generelle minoritetsforskning.
Afslutningsvis skal nævnes, at bogen er
trykt på særdeles lækkert papir og meget
smukt udstyret med mange billeder, aftryk
af dokumentarisk materiale samt tabeller
og bilag. I korthed en bog der er værd at se
og læse, og som giver inspiration til yder
ligere forskning på feltet. Man må håbe, at
vi i fremtiden vil se mere »kedelig« minori
tetsforskning fra George Nellemanns hånd.
Jacques Blum.

Nordisk bibliografi for
folkelivsforskere 1980
Redigeret af Hjejl Resen Steenstrup i sam
arbejde med Benedicte Kirkegaard. Udg.
af NEFA Nordens dokumentationsudvalg
1983. Distribution: Museumstjenesten,
Sjørupvej 1, Lysgård, 8800 Viborg. 174
sider. Pris: Dkr. 80 for institutioner, bib
lioteker og andre, Dkr. 64 for studerende.
ISSN 0105-3221.
Nordisk bibliografi for folkelivsforskere ud
kom for første gang i 1971 og er siden ud
kommet årligt. Årsbibliografien udgives af
NEFA Nordens dokumentationsudvalg med
støtte fra de nordiske forskningsråd. NEFA
(Nordisk Etnologisk Folkloristisk Arbejds
gruppe) er en nordisk organisation af stu
derende og yngre forskere inden for etno
logi og folkloristik med lokalafdelinger på
de enkelte universiteter.
Bibliografien er den eneste, der registre
rer den nordiske litteratur med relevans for
folklorister, etnologer og andre kulturhisto
risk interesserede. Mens den årlige noget
mindre bibliografi i »Folk og Kultur« ude
lukkende omhandler den danske litteratur,
medtager NEFAs bibliografi altså litteratur
fra samtlige nordiske lande. I modsætning
til bibliografen i »Folk og Kultur«, der ud
kommer umiddelbart efter redaktionens
afslutning, er der dog den ulempe ved
NEFA-bibliografien, at den først udkommer

et par år efter. Bibliografien for 1980 er så
ledes først udkommet i 1983!
Ikke desto mindre er bibliografien et
særdeles nyttigt arbejdsredskab ved litte
ratursøgning. Den er dels opdelt i en række
systematiske grupper (stadsetnologi, gen
standsstudier, levevilkår, dagligliv, regio
nale studier osv.) og indeholder dels også
et stikordsregister (der eksempelvis rum
mer henvisninger til lokalhistorie, folkedigt
ning, etnisk minoritet, kønsrolle etc.). Stik
ordene er valgt på en sådan måde, at de i
et rimeligt omfang går på tværs af de sy
stematiske gruppers indgange. Herved
sikres det, at der er to forskellige indgange
til stoffet. Der er således ret stor sandsyn
lighed for, at brugeren vil finde alt relevant
om et givet emne. Desuden forøges antal
let af indgange yderligere ved hjælp af et
personregister, der omfatter dels biografe
rede personer, dels forfattere, anmeldere,
redaktører og udgivere til de enkelte titler.
Da bibliografien vist nok (endnu) ikke
helt har fået den udbredelse, den fortjener,
er der ekstra grund til at gøre opmærksom
på dens eksistens.
Svend Aage Andersen.

Ellen Damgaard: Peder Lykke.
En husmand på heden
Nyt Nordisk Forlag. Arnold Busck. Køben
havn 1983. 348 s., ill. 120 kr.
ISBN 87-17-05178-9.

Den række af bondedagbøger, som Land
bohistorisk Selskab har udgivet i de sene
ste år, er med bogen »Peder Lykke. En
husmand på heden« blevet suppleret med
en fin beskrivelse af levevilkårene for de
mange tusinde husmænd, der i den sidste
del af det 19. århundrede måtte skaffe sig
deres udkomme gennem daglejerarbejde,
håndværk og dyrkning af deres små jord
lodder, herunder også opdyrkning af rå jor
der som f.eks. hedearealer.
Peder Lykke blev født i Nees sogn ved
Nissum fjord i 1850 som søn af en ugift tje
nestepige, og han døde i 1932 som af
tægtsmand på det husmandsbrug, som
han havde drevet op fra et lille sted med et
ringe jordtilliggende, hvor der med besvær
kunne holdes een ko og et par får, til et
brug på 47 tdr. land og med en besætning

bestående af bl.a. to heste samt flere køer
og svin.
Hans navn er at finde på en af stenene i
Kongenshus Mindepark, men gennem de
erindringer, som han nedskrev som gam
mel mand efter at være kommet i kontakt
med H. P. Hansen, Herning Museum, og
Hans Ellekilde, Dansk Folkemindesamling,
kommer man tæt ind på livet af en hus
mand, der kan stå som type og som repræ
sentant for en stor befolkningsgruppe i det
danske landbosamfund.
Det var Peder Lykkes håb, at hans efter
kommere ville »glæde sig ved at læse om
de Forhold, hvorunder de Gamle kæmpede
og sejrede, sørgede og glædede sig, le
vede og døde«. Samtidig kan disse ord stå
som en karakteristik af indholdet i Peder
Lykkes optegnelser. I et smukt, klart, le
vende og samtidig nøgternt sprog følger
man uden anstrøg af sentimentalitet Peder
Lykke i hans dagligdag i det fattige hede
sogn, og hvorledes han realiserer sine mål
om en tilværelse som en fri, selvhjulpen
mand i kampen med lyngen og med dyrk
ningen af heden, der var hans ager.
Peder Lykkes optegnelser blev afleveret
til Lemvig Museum i 1932 og siden over
draget til byens lokalhistoriske arkiv, og
museumsinspektør Ellen Damgaard har
stået for udgivelsen af materialet samt for
synet bogen dels med en bred og fyldig
indledning, der giver en god baggrund for
forståelsen af Peder Lykke og hans ad
færdsmønster, dels med et omfattende
personregister, hvor alle de personer, Pe
der Lykke omtalte og havde kontakt med i
dagligdagen, er identificeret.
Størstedelen af Peder Lykkes personlige
optegnelser består af hans erindringer,
som han nedskrev fra 1921 til 1928, og
som er opdelt kronologisk i følgende afsnit:
Barndomserindringer 1850-1869, Ung
domserindringer 1869-1873 og Mand
domserindringer 1873-1915, det år hvor
Peder Lykke gik på aftægt. Erindringsstof
fet giver dermed et fint billede af Peder
Lykkes karriereforløb. Vi hører om hans
barndom som plejebarn på gården Lykke,
om hans år som hyrdedreng på sognets
gårde om sommeren og livet på forældre
nes lille husmandsbrug om vinteren. Vi føl
ger ham gennem tiden som karl på sognets
gårde, og her er gode og detaillerede be-

105

skrivelser af de arbejdsopgaver, der udfør
tes i årets løb på gårdene. Det gælder ikke
kun dyrkningen af jorden, men også om
huen for besætningen. Gravning af tørv i
hederne og bjergning af hø på engene på
Klitten. Man ser hvorledes gårdene udnyt
tede fiskeri, dels i fjorden med nedgarn og
ruser om sommeren og ålejern om vinte
ren, dels på havet, hvor der fiskedes i
bådelag. Vi hører om bjergning af stran
dingsgods, og om rørskær i inderfjorden i
efterårsmånederne. Et anstrengende ar
bejde, hvor »den første Timestid i det kolde
Vand var det værste indtil Benene og Van
det var ved at være lige kolde«.
I 1874 giftede Peder Lykke sig med pi
gen Stine. De startede i en lejestue. Stine
vævede, og Peder Lykke gik på dagleje.
»At sidde i en Lejestue var som at staa stil
le, der var ikke nogen jord at tumle med og
intet ud over Daglejermarsens ensformige
liv«. Hans ønskers mål var da et »Hjem at
vi kunne have en Ko«, og året efter købte
han Vestergadehus, et forsømt sted, men
med plads til en ko, og herefter kan man i
erindringerne følge, hvorledes han gennem
daglejerarbejde tjener penge til skatter og
afdrag på stedet, med besvær skaffer foder
til koen, sætter huset i stand, opdyrker og
forbedrer den sandede agerjord og fore
tager plantning på sine jorder. Peder Lykke
udførte alle former for daglejerarbejde.
Gravning af tørv om foråret, arbejde ved
lokale teglværker om sommeren, høst- og
sietarbejde, optagning af kartofler og tur
nips om efteråret og tærskning om vinte
ren. Endvidere anlagde han haver og hø
stede rør. Det sidste var hårdt arbejde,
men det blev gerne godt betalt i form af
pløjebed af gårdmændene. Om høstarbej
det på gården Volder skrev Peder Lykke
»hvem der kom til at gaa der i flere aar blev
opslidt næsten inden de blev gamle«. Stine
måtte ofte passe landbruget hjemme ale
ne, »og saa kunde hun jo se at meget i
Marken blev forsømt«. Peder Lykke gav sig
i samråd med Stine til at være mere
hjemme, og »vi kom saa vidt at vi havde 3
køer«. Han solgte den ene ko og anskaf
fede sig to små heste og blev således uaf
hængig af gårdmændene med hensyn til
trækkraft, og efterhånden blev jordtilliggendet langsomt udvidet gennem leje og
køb af jord.
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Hvorledes denne proces foregik, beskri
ves nøje i erindringerne, og med hensyn til
den første tid på bruget, hvor udkommet
måtte suppleres med daglejerarbejde, fi
skeri på fjorden og fremstilling af hornskeer hjemme i huset, findes gode og
supplerende oplysninger i de dagbogs
notater, Peder Lykke førte fra 1885 til
1888, og som i udgivelsen følger efter hans
erindringer. Her har han meget kort og
knapt registreret, hvilke arbejdsopgaver
han udførte på de enkelte dage. Dagbogs
notaterne er alene registrerende, mens
man i erindringerne også af og til støder på
Peder Lykkes holdninger til tilværelsen.
Således supplerer erindrings- og dag
bogsnotaterne hinanden på bedste vis, og
for den læser, der selv vil forsøge at bear
bejde dette kildemateriale, er udgiverens
omfattende navneregister af stor betyd
ning.
I sin lange indledning har Ellen Dam
gaard beskrevet Peder Lykkes baggrund
og det samfund, han levede i. Der gives en
kort beskrivelse af Nees sogn. Økonomien
på sognets 35 gårde gennemgås, og der
gøres rede for befolkningssammensætnin
gen i sognet, eksemplificeret ved den store
vækst i antallet af huse, udstykket på går
denes hedejorder, og for de økonomiske
og kulturelle ændringer, der foregik i sog
net i årene sidst i 1800-tallet. Denne del af
indledningen passer endvidere fint sam
men med Peder Lykkes egen beskrivelse
af sit føde- og hjemsogn. Artiklen »Et
Vestjysk Hedesogn gennem 50 Aar«, som
Peder Lykke skrev til Lemvig Folkeblad i
1924, er i bogen trykt som første del af
hans optegnelser.
Derudover har Ellen Damgaard i sin ind
ledning foretaget en analyse af erindringsog dagbogsstoffet, suppleret med andet
kildemateriale. De korte dagbogsnotater er
bearbejdet og sammenfattet til en analyse
af Peder Lykkes livsmønster i 1880’erne,
dvs. de første ti år på det lille sted. Peder
Lykke blev i 1886 præmieret af landbofore
ningen for sin ypperligt dyrkede hedelod,
og Ellen Damgaard focuserer på denne
»præmiehusmand«, beskriver de midler,
han og hans kone brugte til at forbedre det
lille brug, og analyserer den situation, han
som husmand og daglejer indgik i lokalt.
Således diskuteres hans afhængighed af

gårdmændene med hensyn til arbejdsydelser, der var nødvendige for ham på bruget,
karakteren af hans samlede indsats for at
skaffe sig føden og hans relationer til
slægtninge og naboer. Derefter følger et
forholdsvis kort, men godt kapitel om, hvor
ledes Peder Lykke arbejdede sig frem mod
nye mål og væk fra daglejerens kår. Der
gøres præcist rede for, hvilke muligheder
og begrænsninger der gjaldt for Peder
Lykke i denne situation, og ved hjælp af
tegninger og et enkelt kort vises det, hvor
ledes udbygningen af Vestergadehus til et
bæredygtigt, selvstændigt brug fandt sted.
Ellen Damgaard gør opmærksom på, at
driften på Peder Lykkes brug i takt med de
ændringer, han foretog, ikke længere di
rekte og alene skulle brødføde en familie,
men at der snarere gennem produktionen
skulle kunne tilvejebringes et overskud af
varer med henblik på afsætning. Derved
sættes hedehusmanden Peder Lykke i re
lief og i relation til den samfundsudvikling,
der generelt fandt sted i slutningen af det
19. århundrede.
Det lange indledningskapitel er bredt
beskrivende og i et let læseligt sprog. Ind
ledningen giver en solid baggrund for Pe
der Lykke og hans liv. De analyser, som El
len Damgaard har foretaget af Peder Lyk
kes optegnelser, glider her ind i en selvføl
gelig sammenhæng, og de konklusioner,
der drages, tjener som god støtte for læs
ningen af optegnelserne. Kildematerialet
er fortolket og systematiseret i indlednin
gen, og alligevel kan læseren selv fordybe
sig i husmandens levnedsbeskrivelse, gøre
iagttagelser og drage konklusioner.
Ellen Damgaard diskuterer ikke, hvorvidt
Peder Lykke var repræsentativ for den
store gruppe af husmænd i Vestjylland.
Hans liv og virke sættes ind i en bred, kul
turhistorisk ramme, der viser, at selv om
han førte en levende pen, havde han leve
vilkår, drømme og muligheder for at reali
sere sine mål tilfælles med adskillige andre
husmænd på heden.
Peder Lykkes egen beretning om, hvor
ledes dette fandt sted, står centralt i bo
gen, og bogen i sin helhed er et fint bidrag
til belysning af hedens kulturhistorie, af
husmændenens historie og af en epoke i
dansk landbohistorie.
Gudrun Gormsen.

Margit Baad Pedersen: Købmand og
høker på landet. En ny erhvervsgruppe
og dens rolle - økonomisk, socialt og
kulturelt 1850-1900.
Kbh. 1983, 140 s., ill. Pris kr. 128,50 + fors.
Etnologisk Forum, Ekspedition Hesteha
ven 3, 5260 Odense S.
ISBN 87-87510-08-1.

Et usædvanligt godt billedmateriale, det er
det første, der slår én, når man får Margit
Baad Pedersens bog, »Købmand og høker
på landet«, i hånden. Vi har vel mange af
os et nostalgisk forhold til den gamle landkøbmand med den overfyldte butik og slad
derbænken, og vi beklager af mange
grunde, at de små forretninger på landet
næsten alle er forsvundet. Her ser vi dem
lyslevende for os, købmanden med den
lyse lærredsjakke og slips, konen med
forklæde, kunden der bliver budt på ciga
rer. Billederne er hentet fra små lokalarki
ver og museer, og der er næppe mange af
dem, der har været offentliggjort før. De gi
ver én lyst til at læse bogen, og man bliver
ikke snydt.
Bogen er heldigvis langt fra fortids
romantik, og billederne får en ny værdi,
fordi de ikke bare er pynt, men bliver brugt
som kilder i beskrivelsen. Vi får en grundig
og seriøs behandling af et væsentligt
emne, nemlig landkøbmanden og høkeren
som et nyopdukket element i 1800-årenes
landbosamfund. Hvem var disse menne
sker, hvordan levede de, hvem og hvad
handlede de med, hvilken rolle spillede de i
den store økonomiske, sociale og kultu
relle forandring, der gjorde det gamle lokalt
forankrede selvforsynende bondesamfund
til en del af en verdensomspændende mar
kedsøkonomi.
Disse spørgsmål besvarer forfatteren i'
en gennemgang af handelsforholdene i Ars
og Skippinge herreder ved Kalundborg. Vi
får rede på så at sige alle tænkelige sider
af livet hos landkøbmanden og høkeren huset, butikken, varelageret, kundekred
sen, kreditgivningen, boligen, omgangsliv,
klædedragt, navneskik osv. Og vi får et
klart indtryk af den store forskel, der var på
købmanden og høkeren, hvor høkeren
hørte hjemme blandt husmænd og dag
lejere, mens købmanden havde mere by
mæssige aspirationer. Det var købmanden,
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der både ved sit eget eksempel og gennem
sit vareudbud søgte at påvirke landbefolk
ningen til at købe nye varer - og dermed
måske på længere sigt en ny livsstil.
Fordelen ved det snævre lokale per
spektiv i bogen - og i den etnologiske un
dersøgelse, der ligger til grund for den - er,
at man får et virkeligt godt billede af varia
tionsbredden i et område, og af de enkelte
personer. Vi kommer meget tæt på virkelig
heden. Det betyder imidlertid ikke, at bo
gen kun har interesse som et stykke lokal
historie. Dens emnevalg og dens konklu
sioner har interesse både for etnologer og
historikere, der arbejder med perioden, og
for lokalhistorikere ud over landet, der har
lyst til at undersøge deres egns historie
netop på dette område.
Det er kort sagt en redelig bog - pænt
layout, spændende billedmateriale, godt
tryk - og vigtigst af alt: det er et seriøst bi
drag til det udforskningsarbejde, der i
disse år foregår omkring »det glemte
århundrede«.
Ellen Damgaard.

Joan Rockwell: Evald Tang Kristensen
A lifelong Adventure in Folklore
Aalborg University Press and Danish
Folklore Society. Aalborg, Copenhagen
1982. 415 s. ill. 190 kr. (medl. 110 kr.).
ISBN 87-737-043-2 og 87-87897-00-8.
Jeg forstår godt, at man må blive fascine
ret af en mand som Evald Tang Kristensen,
når man tilfældigt falder over hans »Jysk
Almueliv«, som Joan Rockwell gjorde det
på Widener Library ved Harvard i midten af
1960’erne. For hende kom det til at betyde,
at hun i en periode på godt og vel 10 år
levede sig ind i Tang Kristensens liv,
sådan at hun blev i stand til at producere
denne kæmpe af en bog - der i øvrigt er
den første store Tang Kristensen-biografi.
Efter at have læst det meste af Tang Kri
stensens trykte forfatterskab, samt hans
korrespondance med Svend Grundtvig,
nåede Rockwell frem til tre hovedproble
mer i hans forfatterskab: hvorfor han
begyndte at indsamle folkeminder, hvorfor
han var så ihærdig og hvorfor han - på
trods af en vis succes - aldrig blev tilfreds
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med sit arbejde. Disse spørgsmål må ifølge
Rockwell gribes an ud fra en historisk, en
sociologisk og en psykologisk indfaldsvin
kel.
Disse indfaldsvinkler, der jo ikke kan ad
skilles skarpt fra hinanden, kommer til at
udgøre de »briller«, Rockwell betragter
Tang Kristensens forfatterskab med. De
afslører f.eks., at hun ikke har meget til
overs for lilleput-landet Danmarks viden
skabelige og litterære elite i det 19. år
hundrede. Denne beskriver hun som en
»mafia«, der næsten altid promoverede
deres egne og vennernes produkter på
bekostning af nogle få, der virkelig kunne
være blevet anerkendt ude i den store ver
den; denne gruppe består ifølge Joan
Rockwell af Kierkegaard, Ørsted-brødrene
og H. C. Andersen - og den burde efter
hendes mening også bestå af Tang Kri
stensen.
Udfra den sociologiske indfaldsvinkel
forsøger Rockwell at forklare Tang Kri
stensens problemer med at blive accepte
ret af eliten i København: hun mener, at én
af forklaringerne på hans bitterhed ligger i,
at han aldrig følte, han fik den anerken
delse, han fortjente. Man har dog svært
ved at følge Rockwell, når hun parallellise
rer Freud og Tang Kristensen: »if Freud
was a Jew, Kristensen was a Jute, both
thus at a disadvantage in the polite world«
(hvis Freud var jøde, var Kristensen jyde;
på denne måde begge ugunstigt stillet i
den dannede verden). M.h.t. berøringsfla
den med almuen ønskede Tang Kristensen
ifølge Rockwell ikke at solidarisere sig
med denne klasse, tværtimod ville han som
ung hellere end gerne have ladet den bag
sig - hvis han havde kunnet. P.g.a. sin
nære tilknytning til den igennem hele sin
opvækst var han præget af dens normer og
tankesæt hele sit liv.
Man er dog ikke i tvivl om, at hovedvæg
ten lægges på den psykologiske indfalds
vinkel, hvad der samtidigt indebærer, at det
først og fremmest er privatmennesket
Tang Kristensen, der biograferes på be
kostning af folkemindeindsamleren og
-udgiveren. »An explanation of his life
work must be found in his life« (en forkla
ring på hans livsværk må findes i hans liv),
skriver Rockwell. Hans behov for at have
en faderskikkelse er én af de faktorer, hun

anser for vigtig i hans liv. Hun nævner, at
der i Danmark siden Enevælden har været
tradition for sådanne patron-klient forhold,
og at også Tang Kristensen både i sit pri
vate og i sit »folkeminde«-liv var afhængig
af dette forhold. Særlig afhængig har han
været, når han gik rundt og indsamlede,
men desværre opholdt de efter Rockwell’s
opfattelse to vigtigste patroner, Svend
Grundtvig og professor H. V. Rasmussen,
sig altid i København.
En anden og endnu vigtigere faktor
skulle være det trauma, Tang Kristensen
kom ud for, da hans mor giftede sig anden
gang, og han blev stedbarn. Det kom til at
betyde, at han hele sit liv stræbte efter at
genvinde moderens kærlighed og dermed
det tabte paradis, der bestod af en enkelt
vinter, hvor han og moderen levede i det
lille hus, hun havde arvet efter sin far.
Bogen består af 10 kapitler, der i krono
logisk orden omhandler de forskellige
perioder i Tang Kristensens liv. Derefter
følger den bibliografiske del, der består af
en fuldstændig fortegnelse over bøger og
artikler af Tang Kristensen samt en forteg
nelse over litteratur om ham. Efter en
række appendix, der indeholder forskellige
tekstafsnit medtaget i deres fulde længde,
følger endelig en bibliografi over de kilder
og den sekundærlitteratur, Rockwell har
anvendt samt til allersidst diverse registre.
Hoveddelen ligger tæt op ad »Minder og
Oplevelser«, idet den dels refererer og
dels citerer direkte derfra. Perioden op til
1884 uddybes yderligere med referater og
citater fra brevvekslingen mellem Tang Kri
stensen og Svend Grundtvig. Efter 1884
suppleres der med citater fra nogle utrykte
erindringsskitser samt med gengivelser af
nogle enkelte af Tang Kristensens ca. 200
drømme.
Generelt må man sige, at Joan Rockwell
har fremdraget mange af de bedste episo
der og beskrivelser fra »Minder og Ople
velser«, og at hun har sammenstillet dem
på en sådan måde, at de udover at be
skrive Tang Kristensens livsforløb samtidig
i meget høj grad udgør et stykke kultur
historie i sig selv. Ind imellem kommer hun
med supplerende kommentarer om f.eks.
grundtvigianerne og Indre Mission, om den
politiske situation eller om skolelærernes
problemer med at få det til at løbe rundt.

Disse indskud er, på trods af at de er ret
kortfattede, ofte ret præcise.
Rockwell skriver et sted (s. 188) om
Tang Kristensen og »his evident honesty
in self-analysis« (hans åbenbare ærlighed
i analyserne af sig selv), og det må være
derfor, hun betragter hans erindringsværk
»Minder og Oplevelser« som en uvurderlig
kilde til forståelsen af hans liv. Hun kom
mer derved til at lade sig rive med af hans
følelser og til at blive forarget over den
måde, han er blevet behandlet på af mænd
som I. C. Christensen, Axel Olrik og H. F.
Feilberg. Hvis Rockwell - i stedet for kun at
benytte en enkelt kilde, nemlig et brev,
som Tang Kristensen skrev til Hans Elle
kilde kun tre uger før han døde - f.eks.
havde inddraget korrespondancerne med
Axel Olrik, Hakon Grüner-Nielsen og hele
brevvekslingen med Hans Ellekilde, der
sammen med korrespondancen med
Svend Grundtvig dækker hele hans liv som
folkemindeindsamler (1868-1929), kunne
hun måske dels have fået nuanceret sit
indtryk af Tang Kristensens relationer til i
alt fald to af de ovennævnte mænd, og dels
kunne det måske have pillet Tang Kristen
sen lidt ned fra den piedestal, hun har sat
ham op på.
Hans selvbiografi er nemlig ikke den
eneste sandhed om ham. En nærlæsning
af Tang Kristensens mange indledninger,
efterskrifter og artikler ville yderligere have
kunnet afsløre, at han - afhængig af hvem
han henvendte sig til - altid afpassede sine
ord, måske mindre af personlige hensyn
end for at fremme det, der var hans livs
opgave: at indsamle og udbrede kendska
bet til og forståelsen for folkeminderne og
deres betydning.
En sådan gennemlæsning ville også
have forhindret Rockwell i at fejlfortolke
nogle af de ytringer, man kan læse i »Min
der og Oplevelser« i forbindelse med den
litterære brug af folkeminderne. Hun næv
ner adskillige steder, hvordan særlig Hol
ger Drachmann har stjålet folkeminderne
og anvendt dem som grundlag for sine
skuespil. Udover at brevvekslingen med
Drachmann ikke afslører, at Tang Kristen
sen skulle have »detested« (afskyet)
Drachmann eller betragtet hans lån som »a
crime« (en forbrydelse), så var det jo netop
en del af hans formål, at folkeminderne
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skulle bruges i forbindelse med gendigt
ninger, eller som han selv skriver det: det
er »mit varmeste Ønske, at mine Indsam
linger skulde give Stof for Digterne og alle
dem, der i aandelig Henseende kan og vil
arbejde paa Folkets Forædling og Opaddragen« (Jyske Folkeminder 11, 3. 349).
Når han ikke selv gjorde det, var det dels,
fordi han mente, det var vigtigere at få
samlet så meget som muligt, før det blev
for sent, og dels fordi han ikke mente, han
selv var i stand til at gøre det godt nok. Dog
nåede han selv at få udgivet et enkelt bind
med bearbejdede eventyr, nemlig »Mose
konen brygger« fra 1891.
Det er helt tydeligt at brevvekslingen
med Svend Grundtvig har gjort det muligt
for Joan Rockwell at bringe nogle fine iagt
tagelser og fortolkninger af konfrontatio
nen imellem på den ene side bylivet og den
akademiske verden i København og på den
anden side de folk, der levede i fnatbefængte og usle hytter ude på den jyske
hede. Derimod er hendes fremstilling af
Tang Kristensens relationer til meddelerne
nok lidt for forenklede. Jeg er ikke helt så
overbevist om, at han altid oplevede det
som en intens fornøjelse at være på besøg
i hytterne, sådan som Rockwell omtaler det
s. 94. I et brev til Svend Grundtvig
(17-3-1871) skriver han: »Dertil kommer,
at man maa finde sig i i Hytterne at sidde i
kvalm, ja forpestet Luft, være bange for at
faa Fnat osv...« og senere på året (6-11):
»Jeg maa tit opsøge Bærmen i Folket for at
bruge et Kraftudtryk, og der er den svære
ste Side ved hele min nuværende Virksom
hed, den at kunne vinde saadannes Fortro
lighed og dog kunne holde dem tre Skridt
fra Livet«. Disse udtalelser tyder i al fald
ikke på, at han i denne periode var alt for
begejstret for at opholde sig i hytterne. At
han siden hen lader sine fysiske trængsler
træde i baggrunden og i stedet lader ud
byttet og kontakten med folk være det af
gørende, når han tænker tilbage på sine
oplevelser, fremgår f.eks. af, at han i »Min
der og Oplevelser« (II, s. 113-14), hvor
sidstnævnte citat er medtaget, tilføjer føl
gende parentes: »Disse sidste Ytringer
maa man dog ikke tage alt for bogstaveligt,
og de er heller ikke fuldt ud sande, det har
jeg mange Gange senere bragt i Erfaring.
Men noget er der naturligvis om det«.
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Dette er et af de få steder i »Minder og
Oplevelser«, hvor Tang Kristensen åben
lyst imødegår én af sine tidligere udtalel
ser; det tyder på, at det måske var vigtigt
for ham netop på dette område at slå fast,
at han havde ændret opfattelse siden
1871.
Hvad angår ændringer, har Rockwell ret
i, at Svend Grundtvigs død kom til at be
tyde en hel del for Tang Kristensen, bl.a. at
han fik mere selvtillid. Hvis hun havde læst
videre i brevene til Olrik, Grüner-Nielsen
og Ellekilde, kunne hun meget let have fun
det endnu en årsag til den nye selvtillid,
ovenikøbet en årsag, der ville være faldet i
tråd med hendes teori om »patron-klientforhold«. Efter 1884 blev Tang Kristensen
nemlig selv en slags patron i forhold til de
tre ovennævnte mænd, der på trods af de
res akademiske baggrund respekterede
Tang Kristensen som en kapacitet.
Denne korrespondance ville endvidere
have givet Rockwell indblik i, hvordan ti
dens nye kulturhistoriske strømninger
også nåede over til Tang Kristensen
(Bernhard Olsen, Troels Lund, Pontoppidan osv.) og fik hans national-romantiske
ideer til at fortone sig lidt, og hvordan dette
påvirkede ham til i højere og højere grad at
få en form for social forståelse for medde
lerne og deres situation. Det sidste kom
mer f.eks. til udtryk i et brev til Axel Olrik
(28-10-1895): Jensine Hansen ved Madum Sø »er en udmærket Fortællerske, har
rigtignok faaet 8 uægte Børn og været paa
Korsør Arbejdsanstalt, men hun er baade
skikkelig og rar i alle Maader, saa jeg kan
godt lide hende. Ved at betragte hendes
Liv kommer man ret til at faa Øje paa
Skjævhederne ved Samfundets Ordning«.
Denne identifikation, som Rockwell me
ner at kunne iagttage mellem Tang Kri
stensen og meddelerne - »My father’s
people« (min fars folk), som hun lader ham
kalde dem - er nok i virkeligheden langt
mere udtalt på et senere tidspunkt i Tang
Kristensens liv. I Ole Veedfald (1918), som
Rockwell ikke ses at have benyttet, nær
mer den sig, hvad man kunne kalde en
slags kulmination: »Jeg har altid interesse
ret mig for saadanne Mennesker, hvis Liv
har været misbrugt eller vanrøgtet ved Ti
dens Ugunst og Medmenneskers Ufor
stand eller formedelst altfor fattige Kaar og

Mangel paa Evne til at bøje sig for Magt
havere og indflydelsesrige Personers Ret
haver!, hvadenten det er paa det gejstlige
eller retslige Område (s. 5).
Der var visse Forudsætninger for, at han
[Ole Veedfald] kunde have blevet en Mand
af nogen Betydning, men den store Fattig
dom, han altid havde at trækkes med, var
saa stor en Hæmsko for ham og ville være
det for enhver, at det ikke kunde blive til
noget uagtet al hans Begavelse. Saa stor
en Hindring for mange Mennesker, er det
at være fattig, at man ikke ret kan forestille
sig det, naar man ikke selv har prøvet dette
voldsomme Tryk. Jeg har faaet et ret godt
Indblik i dette, da jeg i Ungdommen har væ
ret under lignende Kaar og har færdedes
næsten al min Tid iblandt saadanne for
kuede og dog velbegavede Mennesker« (s.
70).
Joan Rockwell har med sin biografi grun
digt fået analyseret privatmennesket Evald
Tang Kristensen, mens den del af hans liv,
der vedrører indsamlingen og udgivelsen af
folkeminder, i nogen grad træder i baggrun
den. Hertil kommer, at Tang Kristensens
fremstilling af den drøje barn- og ungdom
samt Svend Grundtvigs ikke altid lige takt
fulde måde at behandle Tang Kristensen
på, har forledt hende til helt og aldeles at
tage hans parti; nogle få steder konstate
rer hun, at Tang Kristensen kunne foretage
kovendinger, og endog at han var paranoid
psykotisk. Dog nøjes hun alligevel med at
gå meget let hen over disse ting - hun har
snarere haft »skyklapper« på end »briller«.
På den måde kommer hun til at lade sig
fange af sin egen teori.
For den, der ikke kan læse dansk, kan
det nok være meget værdifuldt med en så
grundig gengivelse af »Minder og Oplevel
ser«, som man får i Rockwells bog. Den
danske læser har først og fremmest glæde
af citaterne fra brevvekslingen med Svend
Grundtvig, der ikke tidligere har været
publiceret. Selvom Tang Kristensens
drømmeoplevelser måske godt kunne have
været lidt mere anvendt i den psykologiske
fortolkning, er også dette stof nyt for den
danske læser. I den forbindelse kan man
iøvrigt også nævne de mange fine illustra
tioner - særlig familiebillederne. Det er fak
tisk lykkedes tilrettelæggeren at frem

skaffe fotografier af hele Tang Kristensens
store familie.
Joan Rockwell har som nævnt medtaget
mange af de bedste episoder fra »Minder
og Oplevelser«; alligevel ville hendes bog
have været et bedre alternativ til »Minder
og Oplevelser«, hvis hun havde været lidt
mere selektiv. Også nogle af hendes kom
mentarer kunne have tålt en yderligere
gennemarbejdning, selvom det måske kun
er den danske læser, der f.eks. kan blive
irriteret over, at hun konsekvent tager fejl
af Edvard og Georg Brandes.
I virkeligheden kan man godt ærgre sig
lidt over, at Rockwell ikke er gået noget
mere i dybden med den psykologiske
analyse, som jo tydeligvis har hendes
store interesse, og som sådan også er det
område, hvor hendes force ligger. Der ville
ovenikøbet have været rigeligt med stof til
at satse på en sådan form for analyse. Ved
både at ville skildre privatmanden og fami
liemennesket Evald Tang Kristensens liv
samt hans »lifelong adventure in folklore«,
når Joan Rockwell desværre ikke rigtig til
bunds i nogen af delene.
Else Marie Kofod.

Skattegraveren. En Evald Tang
Kristensen antologi
Ved Peter Lykke-Olesen og Ole Pedersen.
Dansklærerforeningen/Skov 1983. 240 s.
Kr. 88. ISBN 87-587-0052-8.
Peter Lykke-Olesen og Ole Pedersen har
tidligere beskæftiget sig indgående både
med Evald Tang Kristensen og med folke
digtningen - herunder særligt med folke
eventyrene. I tidsskriftet »Kursiv« nr.
1/1983 har de i en artikel biograferet
folkemindeindsamleren Tang Kristensen
på en kortfattet, men alligevel meget dæk
kende måde. I deres efterskrift til denne
bog bringer de en fortolket udgave af
denne biografi, men stadig på en sådan
måde, at de væsentligste hovedpunkter er
medtaget, samtidig med at den er affattet i
et letlæseligt sprog. Det bør den også
være, fordi »Skattegraveren« henvender
sig til folkeskolens 6.-10. klasse.
Bogen er en antologi med tekster fra
nogle af Tang Kristensens mange trykte
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samlinger. De er udvalgt og ordnet efter 6
forskellige temaer, nemlig: Klog og dum I,
Høj og lav, Barn og voksen, Liv og død,
Mand og kone samt Klog og dum II. Hver
temagruppe indledes med en kort indføring
i emnet, f.eks. fortælles der i indledningen
til »Høj og lav« lidt om, hvordan datidens
samfund var indrettet med kongen øverst i
pyramiden og med de jordløse i den neder
ste del, eller i afsnittet »Barn og voksen«,
hvor man får noget at vide om, hvor tidligt
børnene kom ud at tjene, og hvornår de
blev betragtet som voksne.
Disse indledninger lægger samtidig op til
de spørgsmål, der bag i bogen er stillet til
hvert afsnit. Forfatterne gør her opmærk
som på, at teksterne kan bruges tværfag
ligt, og giver et par eksempler herpå.
Selvom bogen altså især er lavet til
undervisningsbrug, fungerer teksterne
også som en almindelig antologi, der kan
læses og bruges af enhver, der er interes
seret. Det, at der er flere historier med
samme tema, ødelægger ikke læsningen,
f.eks. ved at virke kedelig - snarere tvært
imod. Det hænger måske til en vis grad
sammen med, at forfatterne har haft en
utrolig mængde stof at vælge imellem; men
alligevel må det tjene til deres ros, at de
har formået at samle nogle fine eksempler
på, hvad man kan finde i de store mængder
af materiale, der findes, dels i Tang Kri
stensens trykte samlinger, og dels i de
utrykte på Dansk Folkemindesamling.
Else Marie Kofod.

Ohr. Stenz: Dansk lærer i grænselandet.
Sønderjyske levnedsløb nr. 23. Historisk
Samfund for Sønderjylland. Åbenrå 1982
Kr. 70. ISBN 87-7406-003-1.
Historisk Samfund for Sønderjylland er
meget produktivt og magter foruden at ud
give Sønderjyske Årbøger og Sønderjysk
Månedsskrift også at forestå udgivelsen af
to skriftrækker: en »stor« og en »lille«.
Den sidstnævnte har i de senere år fået
form som en ren erindringsserie, og at li
nien fortsættes, antyder den jubilæums
pris, der i 1981 blev udskrevet for det bed
ste erindringsmanuskript med deltagelse
fra »alle, der har levet og virket i grænse
landet«.
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Chr. Stenz er ikke en tilfældig eller
ukendt person i det sønderjyske. Han har
været medredaktør af månedsskriftet i 30
år og i samme periode medlem af styrelsen
for Historisk Samfund. Han sluttede sin
faglige karriere som viceskoleinspektør i
Åbenrå, var politisk aktiv som folketings
kandidat i Tønder og Løgumkloster og
amtsrådsmedlem i en valgperiode.
I forordet fastslår Stenz, at han ikke
fremlægger sine erindringer, og der er da
også tale om en række glimt, der varierer
både i bredde og dybde.
Bogens 50 kapitler (181 sider) dækker
forfatterens liv fra gårdmandshjemmet ved
Randers, over tiden som landvæsenselev,
højskolen i Askov, tiden på Tønder Stats
seminarium og en række år som lærer dels
syd og dels nord for grænsen. Forfatteren
lægger
hovedvægten
på
perioden
1930-49, og de mest interessante afsnit
dækker seminarietiden i Tønder (1930-35)
og oprettelsen i 1936 af den danske pri
vatskole i Ladelund, som blev Stenz’ første
virkeplads i Sydslesvig. Stenz har en glim
rende iagttagelsesevne og en fin sans for
detaljen, en evne der særlig viser sig ved
hans skildring af Ladelundboernes valg
situation: dansk og tysk skole.
Stenz har oplevet meget, er en god for
tæller og kan mange gode historier. Han
har i sin faglige og politiske karriere mødt
og været i forbindelse med utallige lokalog landskendte personer, og det har åben
bart været svært for ham at vælge bort.
Personregistret spænder fra Carl Alstrup
til Herluf Zahle, og bogen har en tendens til
at virke anekdotisk. Det havde været en
fordel, om Stenz var gået tættere på færre
personer og begivenheder, hvorved bogen
havde fået større vægt.
F.eks. var Claus Eskildsen, forfatteren til
den berømte »Grænselære«, den direkte
inspiration for Stenz som historiker og for
hans arbejde med sprogundersøgelser,
hvilket blev befordret, da han på seminariet
fik Eskildsen som lærer. Claus Eskildsen
omtales desværre kun summarisk. Måske
har Stenz været bange for, at for mange
vurderinger og betragtninger ville gøre bo
gen fortung?
Bogen er velskrevet, og selvom den først
og fremmest henvender sig til den læser,

der allerede kender grænselandets kode
sprog, kan den godt anbefales til den uind
viede. Den har en traditionel lay-out,
illustrationerne er gengivelser af private
fotos og af varierende kvalitet. Der savnes
et godt kort over Stenz’ arbejdsfelt, det
tyske kort fra 1897, afbildet side 52-53, er
uoverskueligt.
Jørgen Koster.

Vestsjællands Amt. Et kulturhistorisk
bidrag til fredningsplanlægningen
Vestsjællands Amtsmuseumsråd. 1983.
102 s. Kort og ill. ISBN 87-981370-1 -8.

Med naturfredningslovens ændring i 1979
blev der skabt basis for, at ikke kun natur
historiske og landskabsæstetiske interes
ser blev tilvaretaget i fredningsplanlægnin
gen. Nu krævedes i stedet et samlet over
blik over såvel naturhistoriske som kultur
historiske fredningsinteresser. Lovgivnin
gen pålagde amtsrådene og Hovedstads
rådet at udarbejde fredningsplaner, som
kunne indarbejdes i regionplanlægningen.
Det kræver faglig ekspertise at kunne ud
pege, hvilke kulturhistoriske spor der er
bevaringsværdige. I sin betænkning fra
1981 påpegede Fortidsminderådet da
også, at denne ekspertise tillige med et
omfattende kildemateriale allerede eksi
sterede ved landets kulturhistoriske mu
seer. I løbet af 1981-82 blev amts
museumsrådene følgeligt inddraget i arbej
det omkring fredningsplanlægningen i de
enkelte amter.
Den foreliggende bog er en præsenta
tion af det arbejde, som udførtes under
Vestsjællands Amtsmuseumsråd med
henblik på en redegørelse for de kultur
historiske bevaringsinteresser i amtet. Ar
bejdet blev udført af en projektgruppe be
stående af Else Asmussen, arkæolog,
Dorte Haahr Carlsen, historiker og etnolog,
og Gunnar Solvang, etnolog. Projektgrup
pen har sammenskrevet resultaterne af re
gistreringsarbejdet til en bog, der kan gøre
projektet tilgængeligt for offentligheden, og
dermed brugbar i debatten omkring fred
ningsplanlægningen.
Projektet har været et forsøgsarbejde,
hvor man udover selve tilvejebringelsen af
et omfattende grundmateriale tillige har

bestræbt sig på at finde frem til brugbare
registreringsmetoder og mulige sam
arbejdsformer museer og fredningsfolk
imellem.
Set på denne baggrund har tiden været
knap. I løbet af ti måneder har projektgrup
pen arbejdet med at tilvejebringe et grund
materiale, påpege hvilke geografiske om
råder og specielle emner, der kræver nær
mere videnskabelig undersøgelse, sætte
de kulturhistoriske spor ind i en større hi
storisk sammenhæng og endelig frem
lægge resultaterne i bogform. Det er for
ståeligt, at projektgruppen på denne bag
grund koncentrerede sig om at tilveje
bringe et oversigtsmateriale og afstod fra
at foretage dybere punktundersøgelser.
Bogen er disponeret således, at en over
ordnet beskrivelse af amtets kulturhistorie
danner optakten til den efterfølgende gen
nemgang af de specifikke kulturhistoriske
træk.
På baggrund af en analyse af de økologi
ske forudsætninger i området inddeles am
tet herefter i 4 hovedpunkter: et centralt
midterområde orienteret nordvest-sydøst
med varierende terræn- og jordbundsfor
hold, megen skov, sø og mose og indehol
dende amtets dårligste landbrugsjorder.
Vest herfor det kystnære sletteområde
langs Store Bælt med god, ensartet land
brugsjord og få skovarealer. I amtets øst
lige del ligger det tredje hovedområde om
fattende sletteområderne omkring Ring
sted og Holbæk tillige med den inddæm
mede Lammefjord. Odsherred optræder
endelig som et selvstændigt hovedområde
med kuperet terræn og stor variation i
jordkvalitet.
Hvert område skitseres dels alment, dels
med udvalgte eksempler på bebyggelses
mønstre, kulturlandskabsformer og enkelt
monumenter. Eksemplerne er forsynet med
kortudsnit - dels fra Videnskabernes Sel
skabs kort fra 1771, dels fra Geodætisk
Instituts kortmateriale fra henholdsvis
1977 og 1982.
Hovedparten af bogen består af en grun
dig beskrivelse af hver enkelt kommune i
amtet. Her redegøres for kommunens ud
vikling generelt suppleret med beskrivelser
af typiske kulturlandskaber og bebyggel
sesformer. Alt synes at være med her, som
f.eks. herregårde og husmandsbebyggel-

113

ser, den udskiftede og den ikke-udskiftede
landsby, enge og rester af gamle overdrev,
sommerhusbebyggelse og stationsbyer.
Beskrivelserne er suppleret med et glim
rende kortmateriale, der - ligesom teksten
- arbejder på flere niveauer. Et stort over
sigtskort bagest i bogen orienterer læse
ren om de kulturlandskaber og bebyggel
ser, som omtales i teksten. De fire hoved
områder er skitseret på et andet oversigts
kort, og de er, som omtalt tidligere, forsy
net med instruktive kortudsnit. Udbredel
seskort over bebyggelsesformer og over
sigtskort over hartkornsansættelse under
bygger analysen af de enkelte hovedom
råders karakteristika. Endelig er hver ene
ste kommune forsynet med et tydeligt
oversigtskort med klare signaturer for
lokaliteter og bygninger omtalt i teksten.
Arbejdet har været udført under tidspres,
og der har derfor ikke været den fornødne
tid til en mere teoretisk analyse af pro
blemstillingen: kulturhistorien og frednin
gen, en omstændighed projektets medar
bejdere selv er opmærksomme på.
Man kunne måske have overvejet, hvor
vidt inddelingen af amtet i fire hovedområ
der på baggrund af økologiske faktorer er
den bedste måde at strukturere stoffet på.
Muligvis ville en forudgående analyse af de
for egnen typiske livsformer op gennem ti
den have resulteret i en helt anden indde
ling af amtet, f.eks. være udsprunget af for
skelle i økonomiske vilkår. Dette er imidler
tid en fremgangsmåde, som kræver punkt
undersøgelser, og punktundersøgelser
kræver tid, hvorfor projektgruppen på for
hånd har været afskåret fra at lade en
overordnet analyse af egnens livsformer
danne basis for registreringsarbejdet.
Det er imidlertid som helhed et impone
rende grundigt arbejde, der fremlægges
her, og der er ingen tvivl om, at såvel plan
læggere som museer og skoler i Vestsjæl
lands amt har fået et instruktivt og værdi
fuldt materiale at arbejde videre med.
Bogen skal tillige roses for en tiltalende
lay-out, hvor de mange kortudsnit og foto
grafier fint er tilpasset teksten.
Annette Vasström.
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Richard Willerslev: Den glemte
indvandring. Den svenske indvandring
til Danmark 1850-1914
225 s. ill. Gyldendal 1983. Kr. 158.
ISBN 87-00-56682-9.
I anden halvdel af forrige århundrede fandt
omfattende indvandringer og arbejdsvandringer sted fra Sverige til Danmark. Det er
emnet for Richard Willerslevs bog, Den
glemte indvandring. Glemt er indvandrin
gen vel næppe, men det er første gang, de
mange tråde omkring den samles. Og det
er i sandhed mange og mange forskellige.
Indvandring, som bogens titel er, dækker
ikke dens indhold eller emne, idet der er
tale om såvel sæsonvandringer/arbejdsvandringer som egentlig indvandring. Det
er imidlertid vanskeligt at holde disse
to fænomener ude fra hinanden, kildemate
rialet er upræcist, og de mennesker, det
drejer sig om, handlede jo ikke som kate
gorier. Nogle på sæsonvandring slog sig
ned for stedse, mens andre, der var beslut
tet på indvandring, måske skuffet vendte
hjem igen. Det er problemer, der er vel
kendte for alle, der forsker i arbejdsvandringer og emigration.
Richard Willerslevs bog handler om det
store antal mennesker, der fra den sydlige
halvdel af Sverige søgte lykken i Danmark
temporært eller for stedse. Det kunne være
som teglværksarbejdere, som arbejdere
ved de store anlægsarbejder, der blev gen
nemført i den omhandlede periode, såsom
jernbaner, havne, forsvarsanlæg, udtør
ringsarbejder og digebyggerier, eller som
håndværkere: skomagere eller skræddere i
hovedstaden, stenhuggere på Bornholm.
Også mange kvinder rejste ud som tyende,
malkepiger, mejersker eller roepiger, og af
de mere specialiserede nævnes spånkur
veforhandlere og de såkaldte »hårkullor«,
som solgte og forarbejdede smykker og
andre prydgenstande af menneskehår.
Omfanget af de svenske vandringer var
stort, men det har ikke været muligt at fast
sætte det helt nøjagtigt, hvad der åbenlyst
og forståeligt irriterer forfatteren, der befin
der sig bedst i den kvantitative del af histo
rien. Han presser det statistiske kilde
materiale med stor kyndighed, og bogen
bringer mange tabeller, som det må have
kostet store anstrengelser at få tilveje-

bragt. Måske havde det været en bedre
forskningsøkonomi fra starten at have gi
vet afkald på at få så mange eksakte tal
frem, og istedet have investeret arbejde og
energi på andet kildemateriale f.eks. fra de
danske arbejdsgivere, der anvendte
svensk arbejdskraft. Bogens forfatter er en
af Danmarks mest erfarne industrihistori
kere, og en behandling af den svenske
arbejdskraft på danske arbejdspladser
ville have været værdifuld.
Det er en uskik at anmelde en bog, man
gerne ville have haft, og ikke den, der lig
ger foran een. Men det er svært at modstå
fristelsen i det foreliggende tilfælde. Læse
ren af dette skrift vil nok først og fremmest
savne seriøsitet omkring det konkrete, og
hurtigt køre fast i de mange tabeller og det
tyngede sprog. Bogens abstraktionsniveau
er meget højt, og dens uvirkelighed står i
en skærende kontrast til det meget reali
stiske billedmateriale, der virker påklistret.
I alle tilfælde bruges det meget upræcist
og tilfældigt. Det vil altid være vanskeligt at
skaffe relevant billedmateriale til en bog
som denne; kilderne er imidlertid langt fra
udtømt, og man får et indtryk af, at billed
redaktionen er sprunget over, hvor gærdet
er ret lavt, og med rund hånd har drysset
billeder ud over bogen uden dybere over
vejelser over deres relevans for teksten.
Der er også for mange unøjagtigheder og
direkte fejl, såsnart tekst og billedtekster
omhandler noget konkret og stedfæstet.
Det er ærgerligt, og det efterlader en utryg
hed ved hele bogen.
Richard Willerslevs bog har sin styrke i
redegørelser for organiseringen af udvand
ringen og sæsonvandringerne, i anvendel
sen af det kvantitative kildemateriale og i
afsnittet om de politiske og administrative
forholdsregler. I disse afsnit skabes en
ramme, hvori nye punktundersøgelser kan
finde sted. Men som ramme for videre
forskning har bogen i for høj grad skitsens
karakter. Der mangler således noget så
elementært som en litteraturliste og en for
tegnelse over det vigtigste kildemateriale.
Bogen er forsynet med noter, men de er
meget summariske og så spækket med
uforklarede forkortelser, at kun den læser,
der i forvejen er fortrolig med emnet, kan
anvende dem.
Der forskes meget i udvandring, ind

vandring og arbejdsvandringer i disse år,
og det sker inden for mange fag. Der skal
også mange synsvinkler til, og der er be
hov for tværfaglighed. Richard Willerslev
forsøger sig; bl.a. inddrager han skønlit
teraturen, og mange af de spørgsmål, han
stiller til materialet, er af etnologisk karak
ter. Det er både klogt og nødvendigt, men
det forudsætter, at man bruger de grænse
fag, der er relevante. Det kan derfor undre,
at Richard Willerslev ikke har inddraget
den etnologiske forskning om emnet, der
har fundet sted i Sverige som i Danmark.
Havde der været en litteraturliste, ville den
have afsløret store mangler, bl.a. den store
publikation af den mest omfattende under
søgelse af arbejdsvandringer til Danmark:
George Nellemanns »Polske landarbejdere
i Danmark«, Folkelivsstudier nr. 7, udgivet
af Nationalmuseet i 1981, to år før Richard
Willerslevs bog udkom.
Else-Marie Boyhus.

Vonsild kirkebog 1659-1708
Udgivet af Landbohistorisk Selskab ved
Hans H. Worsøe. I serien Ældre danske
kirkebøger. 481 sider. Kr. 150.
ISBN 87-7526-096-4.

For en snes år siden udgav Ole Højrup for
Landbohistorisk Selskab »Levnedsløb i
Sørbymagle og Kirkerup kirkebøger
1646-1731«. Dette værk er en fremra
gende og bevægende kilde for den, der vil
have noget at vide om, hvordan almindelige
og ualmindelige menneskers liv og vilkår i
et sjællandsk sogn var.
Også Hans H. Worsøes udgave af Von
sild kirkebog 1659-1708 vil vise sig at
være en guldgrube. Ved præsten Johannes
Rüdes hånd føres læseren ind i et sogn og
en tid, hvor krigene havde sat og endnu
under hans embedstid kom til at sætte de
res uhyggelige spor, og hvor tiderne kun
langsomt blev bedre. Som en giftig tråd
fletter krigen sig under læsningen ind i det
daglige livs små og store hændelser.
Uhyggelig er f.eks. beretningen om polak
kerne, der strøede krudt i ansigtet på en
mand og antændte det for på denne måde
at tvinge ham til at røbe, hvor sølvskeerne
var.
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Historikere har i mange år været op
mærksomme på Johannes Rüdes nekrolo
ger, og det er glædeligt, at de nu er udgivet
fuldstændigt og det på en så forbilledlig
måde med alt, hvad hjertet kan begære af
registre.
Johannes Rüde har ikke været nogen al
mindelig præst. Det var ikke nødvendigt, at
han skrev disse nekrologer, men hans in
teresse for sognebørnene har været så
stor, at han gjorde det med omhu. Nogle af
levnedsskildringerne ligner manuskriptet
til mindetaler, andre er sandsynligvis nota
ter nedskrevet efter døendes skriftemål, og
man kan måske - som Worsøe foreslår tillægge disse tekster en særlig høj kilde
værdi, fordi de er meddelt på dødslejet - og
muligvis for at lette hjertet.
Hvad kan nekrologerne belyse? Worsøe
nævner et par ting, bl.a. tjenestefolks
mobilitet og folks sygdomme, men - fort
sætter han - »Deres største værdi er imid
lertid de utallige detaljer, de meddeler om
dagliglivets tildragelser. Vi møder den
unge pige, der skal til marked for at købe
noget at læse i, den gamle mand, der står
tidligt op for at gøre ild på arnen og sætte
sig til at læse i salmebogen, konen i går
den, der bliver stanget ihjel af en uvan tyr,
soldaten, der må aflevere alt sit tøj og
flygte, de forladte enlige mødre, den for
drevne byskriver fra Tønder, der søger
politisk asyl i den kongelige del af Slesvig,
den artige dreng, der sladrer til præsten
om andre børn, der bander (og får ros af
præsten), manden der kom hjem fra dige
arbejde i marsken, og den døende, der
havde 60 daler hos sig i sengen, men intet
begravet«.
Nekrologerne rummer en strøm af små
og store livagtige træk. Man kan fortsætte,
hvor Worsøe slipper, og nævne drengen,
der tabte lysten til latinskolen på grund af
»den bødelmæssige haarde straff skyld,
den i de dage de latinske skolemestre og
hører brugte«, svigermoderen der var en
»besk blomme«, og med få streger kan
Rüde ridse en hel skæbne op belyst ved en
situation: »Den 15. martij, onsdags post
oculi, lagde en stackels quind, mellom at
det ringede 2den oc 3die gang til kircken,
et lidet barn paa kirckegaarden østen ved
skrittiesset [sakristiet] under vinduerne oc
gick derfra. Men Gud gaff naade, at Jess
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Degn blef det betiden var, opnaaede
quinden paa Colding veij, oc tog hende til
bage med til barnet. Hun bekiente, at hun
haffde lagd det der, meden hun vilde hen
oc søge moderen, hendis søster, til barnet.
En skaldet aarsag, der ingen troede, ocsaa
tog hun barnet op oc gick dermed bort«.
Helt blichersk bliver Rüde ved et pludse
ligt dødsfald som følge af et ulykkestil
fælde: »Jammer er dett at see sin mand oc
fader gae karsk fra huuset, oc inden en
halff quarteer aff en time ligge død i
marcken, at det vel mae heede
Om du vilt mig i march og skow
eller i fræmmed grentze
i hawsnød eller oc ved roff
eller ved pestilentze
at jeg skal døe, da døm mig ey
effter min synd oc onde rey
som jeg i lifve førde«.
Men det er ikke blot det uventede, det tra
giske eller mærkelige vi får noget at vide
om. Som sagt belyses det almindelige,
daglige liv ved mange ting. Hvert af disse
glimt er kostbart, fordi det spejler den kul
tur, hvoraf det var en del, og fordi det i al
sin uanselighed er med til at tegne et ri
gere billede af disse mennskers liv.
Med sin klare pen og sin redelige men
neskelighed har Johannes Rüde sørget for,
at vi ved meget om Vonsild sogn i årene ef
ter de store krige, hvis virkninger dette
sogn i særlig grad fik at mærke. Rüde har
sørget for, at vi kender beboerne både i
lyst og i nød. Deres livs regnskab er gjort
op med forståelse og nænsomhed, kun
sjældent er præsten fordømmende. Han
har kendt en del til livets ubestandighed og
ved - som han selv siger - at »et menniske
er ingen fuldkommen engel her i lifuet«.
Eske K. Mathiesen.
Bent Østergaard:
Indvandrernes danmarkshistorie
264 sider, rigt ill., litt. kr. 168. Gad 1983.
ISBN 87-12-93550-6.

Den er dristigt tænkt og vel gennemført
Bent Ostergaards bog »Indvandrernes
Danmarkshistorie«. Det er i det hele taget
velgørende at møde sådan en bog i en tid,
præget af smånationalisme, der forleder
landets justitsminister til at bekymre sig

om, hvorvidt det danske folk kan opret
holde sin nationale identitet, hvis der tages
imod flere udlændinge (læs ikke-europæere).
Bogen er i smukt udstyr (og tilmed billig),
godt lay-out, præget af gode opslag og en
forbilledlig billedredaktion. Det er en bog,
man blader i, slår op i på må og få, og man
bliver hængende, overrasket over, hvor
meget dansk, der er udenlandsk. Det er i
den funktion, bogen har sin største styrke
og vel også sit egentlige budskab.
Bogen begynder med hedenold og slut
ter i dag, eller næsten i dag. Det er nok
mangel på dokumentation, der har bevir
ket, at den ikke medtager nutidens store
anlægsarbejder som offshore, naturgas
ledningen, Farøbroen m.m. De gennem
føres - som tidligere perioders store anlæg
- af internationale sjak og med internatio
nal know-how; det er ikke den danske
tunge, der dominerer på de arbejdsplad
ser!
En så vidtrækkende bog må selvfølgelig
blive oversigtlig. Det er imidlertid mit ind
tryk, og det bygger især på en gennem
gang af de afsnit, hvor jeg selv har fore
taget primærundersøgelser, at den loyalt
sammenfatter den eksisterende viden og i
litteraturlisten redegør herfor. Derigennem
bliver bogen ikke alene en oversigt, men
tillige en håndbog.
Den kan og bør også få katalysator
effekt. Dens stædige og konsekvente stil
len de samme spørgsmål til Danmarks
historien i hele dennes forløb afdækker
huller i den eksisterende viden. Huller der
lægger op til spændende forskningsopga
ver, som f.eks. at se på de lejede tropper
fra 1500- til 1700-tallet ikke bare som
tropper, men også som en del af den dan
ske hverdag.
Svagheden ved en bog af denne type er,
at afsnittene på en måde er usammenlig
nelige, og udover at dokumentere at Dan
mark igennem hele sin historie har mod
taget kraftige impulser udefra, er der ingen
sammenfatning. Det er i mine øjne ingen
svaghed i sig selv, men bogen efterlader
alligevel - især hvis man læser den i eet
stræk - et flimrende og usammenhæn
gende indtryk.
Derigennem svækkes hovedtesen. Kom
mer bogen i nyt oplag, hvad den fortjener,

ville den vinde ved at begynde med renæs
sancens sekulariserede stat og udelade
de forhistoriske tider og den universelle
middelalder. I det hele taget bliver begre
bet indvandrer først for alvor påtrængende
fra begyndelsen af forrige århundrede. Tid
ligere perioder var mere kosmopolitiske, og
skellet imellem fremmed og ikke-fremmed
var ikke af samme karakter, som efter
nationalstatens opståen. Min eneste ind
vending imod bogen er derfor, at den ikke i
tilstrækkelig grad redegør for nationalsta
ten og dens konsekvenser for opfattelsen
af dansk og udenlandsk, hjemligt og frem
med. Overgangen fra kosmopolitisme til
nationalisme er afgørende for hele pro
blemstillingen; den fortjener en udforsk
ning. Bent Ostergaard skal ikke lastes for,
at dansk historisk forskning er ret så prag
matisk i sin tradition og følgelig mangler
idehistoriske input som f.eks. Tyskland
med Friderich Meinecke (bl.a. Weltbürger
tum und Nationalstaat, 1907-08). Men
Bent Ostergaard skal takkes for et stærkt
initiativ og en spændende bog, som for
håbentlig vil prikke til mange og sætte me
get igang.
Else-Marie Boyhus.
Annikki Kaivola-Bregenhøj:
Bondebryllup
Foreningen Danmarks Folkeminders doku
mentationsserie nr. 2. 160 s. ill. Medl.pris 98. udsalgspris 140.
ISBN 87-87897-49-0.
Beretninger om årets og livets højtider
hører til de emner, som med forkærlighed
indsamledes af århundredskiftets folke
livsforskere. Det var især beretninger fra
det »gamle«, det »traditionsbundne« land
bosamfund, som havde indsamlernes inte
resse.
En del af Dansk Folkemindesamlings
materiale om bondebrylluppet i forrige år
hundrede er nu blevet publiceret i forenin
gen Danmarks Folkeminders dokumenta
tionsserie. Bogen »Bondebryllup« indehol
der et udvalg af disse beretninger sam
menstillet og kommenteret af phil. dr.
Annikki Kaivola-Bregenhøj. Materialet for
tæller om skikke og traditioner omkring
bryllupsfester i det danske landbosamfund
i sidste halvdel af forrige århundrede. Bo-
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gen indeholder 32 beretninger fra alle
egne i Danmark. Den indledes med en kort,
men indholdsrig analyse af brylluppet som
et af de mest betydningsfulde ritualer i
bondesamfundet. Brylluppet analyseres
her i sin sociale kontekst som kulminatio
nen på en række handlinger, der førte frem
til ægteskabet. Analysen er konsekvent og
stramt disponeret. Bondebrylluppet tolkes
således ikke kun som én fest, men som en
kæde af handlinger, der indledes med for
handlinger om trolovelse og giftemål for
langsomt at nærme sig selve kulminatio
nen i bryllupsfesten.
De mange forberedelser til brylluppet
betød en langsom omstilling fra hverdag til
fest. Tilsvarende skete der en gradvis
overgang fra fest til hverdag, når selve
brylluppet var overstået. Inden for de tre
perioder: fra hverdag til fest, selve bryl
lupsfesten og fra fest til hverdag, analyse
res siden de enkelte handlingsforløb som
»akter« i et »socialt drama«, hvor delta
gerne udfylder ganske bestemte roller, lever op til bestemte forventninger. For
hver enkelt handling: lysningen, bryllups
toget til og fra kirke, bryllupsmiddagen,
dansen, 2. dags-gildet og festens afslut
ning den 3. dag fandtes et fastlagt regel
sæt for, hvorledes festens hovedpersoner
skulle føre sig og være klædt.
Gennem skildringen af handlingsforløbet
får læseren tillige et indblik i bondesam
fundets sociale struktur, hvor bondebryl
luppet kun kunne afholdes i den her skil
drede form på grund af den hjælp, gårdene
gensidigt ydede hinanden. »Føringen«,
hvor nabogårdene bragte madvarer til bryl
lupsgården og stillede arbejdskraft til rå
dighed, var en vigtig forudsætning for, at
den enkelte gård kunne afvikle de store
bryllupper. Men brylluppet krævede også
sine »eksperter«: skafferen og kogekonen,
som havde hovedansvaret for, at festen fik
det forventede forløb.
Bondebrylluppet var »hele samfundets
fest«, fortælles det, men at samfundet ikke
af den grund kan tolkes som et egalitært
samfund kom tydeligt til udtryk i bordpla
ceringen ved brylluppet. Her synliggjordes
det sociale hierarki med placering efter
social status og hartkornets størrelse.
Det var ikke alle i landsbyen, som deltog
i festen. Hele den jordløse del af landbe
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folkningen inviteredes kun undtagelsesvis
med til gårdmændenes bryllup. De kunne
ikke gengælde invitationen med en tilsva
rende fest endsige stille med føring. Deres
økonomiske situation udelukkede dem fra
at deltage i den gensidige udveksling af
tjenester og gentjenester, som bøndernes
fællesskab var baseret på. Forfatteren er
opmærksom på dette forhold og betoner
også manglen på beretninger om bryllup
per i husmands- og landarbejderfamilier;
beretninger, som kunne have nuanceret
billedet af det tilsyneladende så homo
gene, kollektivt orienterede bondesam
fund. Der er imidlertid et andet skel i bon
desamfundet, som ikke fornemmes i denne
bog, men som kraftigt gjorde sin indfly
delse gældende netop i den periode, de
her publicerede beretninger stammer fra. I
forrige århundredes sidste halvdel var reli
giøse vækkelser og folkelige bevægelser
med til at ændre gamle traditioner og ved
tagen praksis. Forsamlingshuse og mis
sionshuse opførtes i denne periode som
synlige udtryk for holdningsændringer i
landbosamfundet. De bønder og husmænd,
som oplevede en religiøs vækkelse, måtte
tage kraftigt afstand fra de gamle bryllupsog begravelsesfester med deres indslag af
drikkeri, slagsmål og kortspil som faste
ingredienser. Bondesamfundet opdeltes i
denne periode ikke kun socialt i jordbesid
dende og jordløse, men tillige kulturelt i
»levende« og »døde«, i »vakte« og »for
tabte«. Denne splittelse kommer ikke til
udtryk i de her publicerede beretninger,
men den har muligvis været årsagen til, at
meddelerne - som forfatteren selv bemær
ker - næsten aldrig fortæller om bryllups
skikke i deres egen samtid, men med for
kærlighed fortæller om skikke i »ældre tid«.
At sammenholdet og den kollektive gen
sidighed var ved at ændre sig under med
delernes egen tid fremgår bl.a. af en beret
ning fra et bryllup i Nordsjælland, som af
sluttes med bemærkningen: »Der var trods
alt en gang et sammenhold mellem bøn
derne, som det tit skorter på i vor tid«.
Bogen »Bondebryllup« har sin værdi ikke
blot i sin konsekvente analyse af bryllup
pet som et vigtigt overgangsritual, men til
lige i sin fortolkning af festen som et ritual,
der synliggør bondesamfundets sociale
struktur og hele mentalitet. Skildringen er

underbygget med talrige illustrationer, alle
forsynet med tekster, der relaterer billedet
til de enkelte af brylluppets mange faser.
Illustrationerne er fortrinsvis hentet fra
samtidige malerier og stik. Igennem illu
strationerne har forfatteren gjort bogens
emne mere omfattende, idet hun har ud
valgt stik og fotografier fra andre lande i
det nordiske kulturområde, fortrinsvis Sve
rige og Finland, hvor brylluppet fejredes på
tilsvarende måde. Herigennem er det ble
vet muligt at illustrere alle »akter« i bryl
lupsfesten.
»Bondebryllup« er 2. bind i Foreningen
Danmarks Folkeminders dokumentations
serie. Forhåbentlig vil følgende bind i
denne serie kunne leve op til den standard,
som anslås med denne udgivelse.
Annette Vasström.

Kvindekultur
Temanummer af NORD NYTT, nordisk
tidsskrift for folkelivsforskning 16/17. Un
der redaktion af Ena Hvidberg, Lisbeth
Haastrup, Laila Ottesen og Lykke Peder
sen. Udgivet af NEFA-Norden. 240 s. ill.
kr. 138. ISSN 0008-1345.

NORD NYTT er et tidsskrift, der i sjælden
grad har vist sig i stand til at følge med
strømningerne inden for etnologi og folklo
rists k. Alligevel er der gået 20 år siden tids
skriftet startede, før der er kommet et
temanummer med kvindestudier. Til gen
gæld er det blevet så omfattende, at det
udgør et dobbeltnummer på 240 sider.
Temanummeret præsenterer ikke en
solid og velgennemarbejdet forskning. Det
er ikke præget af hævdvundne metoder og
bjergsikre teoridannelser. Til gengæld ud
trykker det nysgerrighed og iderigdom, der
sætter spørgsmålstegn ved mange ind
groede tankegange, og det vækker til mod
sigelse og engagement. Temanummeret
bærer i allerhøjeste grad præg af at være
det, det giver sig ud for: en præsentation af
et nyt forskningsperspektiv med alle de
muligheder og problemer, dette rejser. Der
for må man også håbe, at det vil blive stu
deret af mange andre end de forskere, som
på forhånd interesserer sig for emnet. De
fleste af artiklerne er lettilgængelige, velskrevne, ja underholdende, og kan læses

af en bred kreds. Andre artikler tager mere
vanskelige problemer op og vil snarere
kunne stimulere kvindeforskningen indad
til.
Temanummeret består af 23 artikler
skrevet af 30 kvindeforskere. Nogle er stu
derende og andre er færdiguddannde. Der
udover indeholder bindet et katalog over
generelle adresser, projekter og bidrag
ydere, samt et afsnit med 4 anmeldelser et sørgeligt lille antal. Temanummeret af
sluttes med summary. Beklageligt nok
mangler der summary til de to første artik
ler.
4 danske etnologer har redigeret tema
nummeret og skrevet et kort forord og en
kort indledning. For korte synes jeg. Til
gengæld illustrerer de med al tydelighed,
at kvindeforskningen stadig er et nyt felt
inden for folkloristik og etnologi, som først
nu er ved at vokse frem for alvor, inspireret
af den ny kvindebevægelse.
Redaktørerne har opdelt artiklerne i 4
grupper. 1: kvinder og kulturhistorie, 2: kil
der til kvinders hverdagshistorie, 3: ar
bejde og livssammenhæng, samt 4: køn og
krop. Det kan ikke have været nogen sær
lig let opgave at formulere netop disse 4
temaer, og jeg er glad for, at det ikke var
mig, der bagefter skulle fordele artiklerne
på de valgte grupper. Redaktørerne har
åbenbart villet undgå den geografiske
struktur, som er brugt i kataloget. Artik
lerne fordeler sig da også meget ujævnt
med 8 svenske, 7 danske, 5 norske og kun
3 finske, hvoraf de 2 er meget korte.
Selvom denne opdeling ville have afspejlet,
at kvindeforskningen befinder sig på et tid
ligt udviklingstrin i Finland, så ville det nu
have gjort det lidt nemmere at finde rundt i
det omfattende og noget uoverskuelige
temanummer. Den valgte opdeling har jeg
svært ved at orientere mig efter, ikke
mindst fordi mange kvindestudier netop
udmærker sig ved at overskride grænserne
mellem grupperne, idet de betoner sam
menhængene mellem familieliv, hverdags
liv og arbejdsliv, mellem fysiske, sam
fundsmæssige og historiske forudsætnin
ger.
Derimod synes jeg, at det er en klar for
del, at redaktørerne ikke har forsøgt at
skelne mellem folkloristiske og etnologiske
undersøgelser, men ovenikøbet har inddra-
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get et par historikere i forfatterskaren.
Kvindekultur er naturligvis ikke noget, der
alene studeres af folklorister og etnologer.
Problemet er snarere at finde ud af, hvor
man skal standse, hvis man ønsker en al
sidig dækning af den igangværende forsk
ning indenfor emnet. Men temanummeret
handler heldigvis ikke alene om kvindekul
tur, men også om kvinder. Det viser, at der
er et latent behov for faglige diskussioner
og udveksling af erfaringer, og at der er et
behov for at tage nye initiativer og organi
sere et samarbejde. Dette er allerede sket
for folkloristernes vedkommende gennem
dannelsen af KvinnFolk, der nu har holdt
sit andet nordiske møde i NIFs (Nordic
Institute of Folklore) regi, men der tiltræn
ges også bredere initiativer.
Ressourcerne findes. Det vidner tema
nummeret om. Det er skrevet af kvinder,
der har noget på hjerte, og det er der kom
met et levende videnskabeligt produkt ud
af. Ikke en lærebog, men et arbejde der for
håbentlig kan stimulere mange kulturhisto
risk interesserede.
Birgitte Rørbye.

Beth Grothe Nielsen: Letfærdige
Quindfolk - om Gisle Nielsdatter og
andre barnemordersker
Delta. 1982. 240 s. Pris kr. 124,50.
ISBN 87-7449-146-6.
Beth Grothe Nielsen har skrevet en barsk
bog om letfærdige Quindfolk. Fra
1719-1805 blev der afsagt dom over 89
kvinder, som var anklaget for barnedrab,
fødsel i dølgsmål og lignende ved Nørrejyllands landsting. Enkelte blev frifundet eller
undgik gennem død eller flugt en fuldbyr
delse af dommen. Men de fleste - 50 - blev
henrettet. Hvis der ikke fandtes nogle for
mildende omstændigheder mistede de de
res hals, hovedet blev sat på en stage, og
kroppen blev begravet af natmanden. Der
med blev de idømt lovens strengeste og
mest vanærende straf i overensstemmelse
med Danske Lov, som stod ved magt i næ
sten 200 år indtil straffeloven af 1866.
Ud over en indledning består bogen af
tre hovedafsnit: I: Forbrydelserne, II: Om
stændighederne og III: Forandringerne.
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Desuden en liste over de 89 domme, samt
litteratur. Sært nok henvises der kun til den
tilgrundliggende licentiatafhandling i ind
ledningen og ikke også i litteraturoversig
terne.
Beth Grothe Nielsen har skrevet en bog,
som indeholder mange metodiske, kultur
historiske og kritiske kvaliteter.
Når man studerer indholdsfortegnelsen,
kan man måske tro, at hun har grebet sa
gen an på en måde, der er ret så traditionel
for folklorister og etnologer. Først en præ
sentation af emnet, så noget om kontek
sten, de sociale omstændigheder, etc., og
endelig en historisk perspektivering. Sam
tidig kunne det yderst velafgrænsede ma
teriale måske inspirere til en lige så klas
sisk systematisk undersøgelse, dom for
dom, hvor de fleste menneskelige dimen
sioner efterhånden ville forsvinde i den
stadige monotone strøm af vold og lidelse.
Efter min vurdering har Beth Grothe Niel
sen valgt en langt mere frugtbar metode,
idet hun lader bogen starte med en kvinde
skæbne. Vi hører historien om Gisle Niels
datter, og hvordan det gik til, at hun blev
dødsdømt. Scenen bliver pludselig befolket
med mange flere mennesker. Lidelsen og
volden bliver til nogle vilkår, som de hver
for sig har haft deres part i, og som de ikke
har kunnet undslippe. Næsten som i et
græsk drama bliver vi, der hører historien,
draget med ind i forløbet, og selvom vi ken
der slutningen, kan vi ikke lade være med
undervejs igen og igen at spørge om, hvad
der betingede udviklingen, og hvad der
kunne have ændret den. I den foreliggende
bog synes jeg, at det er en særlig værdifuld
arbejdsmetode, fordi emnet taler til mange
forvirrede følelser hos os, som læser bo
gen. Historien om Gisle hjælper os til at hu
ske på, at det ikke alene er et emne, vi skal
høre om, men også nogle mennesker. Den
hjælper os til at overskride nogle af de hi
storiske distancer, som måske ellers
kunne få os til at afvise dommene som
historier om en fortidig elendighed, der
ikke længere har noget med os at gøre.
Endelig giver den os nogle bedre forudsæt
ninger for at opfange de mange mere al
mene og systematiske informationer og
analyser, som lægges frem i de følgende
langt mere uoverskuelige afsnit.
Det er interessant at følge, hvordan Beth

Grothe Nielsen forsøger at bygge et rum
op omkring barnemorderskerne for at
skabe en indsigt i drabshandlingens man
ge mere usynlige dimensioner og gøre
det forståeligt, at dette blev en tjeneste
pigeforbrydelse. Men nogle steder er vi ved
at drukne i løsrevne citater og konkrete
omtaler af bestemte hændelser, der i sig
selv er fyldt med nuancer og muligheder.
Ved en tæt vekselvirkning mellem flere
analyseniveauer og mange forskelligar
tede eksempler gøres fremstillingen måske
nok både spændende, forståelig og ved
kommende, men det fører også til, at
overblikket forsvinder, og hvad jeg synes
er værre: vi nøjes med at lytte og holder op
med at spørge. Måske afspejler dette
nogle problemer, som i det hele taget er et
dilemma indenfor kvindeforskningen.
I indledningen og afslutningen forsøger
Beth Grothe Nielsen at trække nogle mere
almene kvindeperspektiver frem. Den af
gørende forskel mellem fortiden og nutiden
ligger efter hendes mening i, at kvinder
idag har mulighed for at kontrollere deres
frugtbarhed. Men lidelsen findes stadig, og
hun slutter med en beretning fra 1974.
Som Beth Grothe Nielsen selv udtrykker
det: »Nutidens kvinder har brug for viden
om deres formødres skæbne for at kunne
analysere og forstå deres egen situation
som historisk udviklet og i udvikling«,
(s. 9).
Letfærdige Quindfolk er således en bog,
som jeg vil anbefale på det allervarmeste,
både på grund af dens relevante og enga
gerende tema, dens grundige behandling
af stoffet, men også på grund af dens inte
ressante problemer.
Birgitte Rørbye.
Kvinder i byen
Aalborg omkring år 1900
72 sider. Illustreret med 79 sort-hvide
fotografier. Strandbergs forlag. Pris kr.
69,50. ISBN 87-872-0070-8.

Kvinder i byen er resultatet af et alsidigt og
positivt samarbejde. En forskningsgruppe
på 9 kvinder med forskellige faglige forud
sætninger fra Aalborg universitetscenter
har udarbejdet bogen på baggrund af en
udstilling af samme navn.

Udstillingen blev til i samarbejde med
Aalborg historiske museum og vist i efter
året 1982.
Bogens fotografier stammer med få und
tagelser fra lokalhistorisk arkiv i Aalborg.
Fotolaboratoriet ved Institut for sam
fundsudvikling og planlægning har sørget
for affotografering og reproduktion.
Og endelig har Strandbergs forlag stået
for udgivelsen af bogen.
Mange gode kræfter er således gået
sammen om denne billedbog, som udgør
det mere varige resultat af samarbejdet.
Udover forord og indledning indeholder bo
gen en række tematiske afsnit: byen, barn
dom, skole og arbejde, unge piger og kvin
der, familien, husarbejde og lønarbejde.
Bogen afsluttes med en tidstavle, hvor der
er anført nogle af de større historiske begi
venheder i perioden i forbindelse med lov
givning, uddannelse, politisk valgret, kvindeorganistion samt kvindebevægelse.
Bogen er derimod ikke forsynet med lit
teraturliste. Det vil sige, at de læsere, der
interesserer sig for Aalborg-billeder, ikke
henvises til Torben Witts interessante bil
ledbog: »Aalborg og forandringerne - fotos
fra byen«. Aalborg-bogen 1981-82, lige
som læsere, der måske gerne ville arbejde
videre med kvindebilleder, ikke kan finde
nogen henvisninger til bogen »Kvindeliv fotografier fra byen 1880-1940«. Kbh.
1981. Læserne skal også være meget op
mærksomme, hvis de skal finde en oplys
ning om, at der eksisterer et arkiv for kvin
debilleder. Det nævnes som en kildehen
visning til et af de få billeder i afsnittet om
husarbejde, men uden adressen: Danske
Kvinders Fotoarkiv, Læderstræde 15, 2.
sal, 1201 København K.
Dette er synd, da jeg tror, bogen kan
inspirere og nå ud til mange. Den må f.eks.
kunne bruges i skoleundervisning, fordi
den gennem sine billeder og relativt korte
beskrivelser giver gode forudsætninger for
diskussioner og nye spørgsmål.
På den ene side er bogens tema me
get alment: kvinder i byen, og på den an
den side meget specielt: Aalborg omkring
år 1900. Dette vil vel altid føre nogle pro
blemer med sig. Nogle af dem kunne nok
være blevet bearbejdet, hvis der i forsk
ningsgruppen også havde været enten en
etnolog eller en folklorist, men desværre
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findes disse fagområder ikke ved universi
tetscentret. Bogen bærer derfor præg af
vel mange generaliseringer, forenklinger
og myter, som krydrer den spændende og
engagerede billedfremstilling. Som et ek
sempel kan jeg nævne myten om landbo
familien som et arbejdsfællesskab, hvor
alle husstandens medlemmer, forældre,
gamle, børn, samt tyende indgik. I slutnin
gen af 1800-tallet var dette »fællesskab«
forlængst blevet til et hierarki, som kun
fandtes blandt de mere velstillede gård
mandsfamilier. Tyendet kom derimod fra
landbofamilier, der så helt anderledes ud.
Og de lavere klasser på landet udgjorde
talmæssigt den største gruppe, selvom de
rådede over mindre jord.
Et andet sted står der: »I byen blev hjem
og arbejde adskilt«, (s. 8). Vel gjorde de ej.
De blev adskilt for mange gifte og ugifte
mænd. For de fleste gifte kvinder og for tje
nestepigerne hørte hjem og arbejde der
imod stadig sammen. Jeg ved da godt, at
man(d) plejer at skildre udviklingen på
denne måde, men lige netop i en kvinde
bog synes jeg godt, at man kan undgå den
slags generaliseringer som udspringer af
mandens situation.
På trods af de skønhedspletter som
springer i øjnene hist og her bliver hoved
indtrykket dog, at »kvinder i byen« er ud
tryk for et initiativ, som forhåbentlig kan
inspirere mange andre til et dokumenta
tions- og formidlingsarbejde, som kan
danne grundlag for diskussioner og øget
indsigt i forbindelse med kvinders liv.
Birgitte Rørbye.

Palle Petersen: Bønder
Fra fællesskab til andelsselskab 17001900.
Malerier af Rasmus Christiansen. Borgen
1982. 40 s., ill. Kr. 110.
ISBN 87-418-5248-6.
Landbohistoriske billeder. Akvarel
samlingen på Tune Landboskole
Tekst af A. O. Rasmussen. Akvareller af
Rasmus Christiansen. Landbrugets Infor
mationskontor 1978. 96 s., ill. Kr. 100 +
moms.

De positive ideologiske vibrationer omkring
»den gamle bondekultur« og gårdmands
standen er et vigtigt led i den nye nationale
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og politiske selvforståelse af danskerne
som et demokratisk bondefolk, der vok
sede frem i sidste halvdel af forrige år
hundrede. Rasmus Christiansen (18631940) skabte med sin kendte og af holdte
serie af landbohistoriske billeder i 1920’erne et kunstnerisk monument over denne
lurmærkede historieforståelse.
Når Palle Petersen bygger en bog op
omkring hele 20 af Rasmus Christiansens
billeder, der er gengivet i farver i stort for
mat, vækker udgivelsen interesse. Her er
tydeligvis et forsøg på at nykommentere
den klassiske billedserie. Men nej - skuf
felsen melder sig med det samme. Bogens
formål synes blot at være at fortælle løst
og fast med store tidsmæssige spring om
det bondeliv, som siges at have været de
fleste danskeres indtil for ca. 100 år siden,
i en form, som pendler mellem den kuriøse
enkelhed og den overfladiske almindelig
hed. Den faglige kommentar, som ville
sætte Rasmus Christiansens fornøjet ar
bejdende, søndagsklædte folkedragtsbøn
der ind i en tidsmæssig forståelsessam
menhæng, må søges andetsteds. Det er
svært at forestille sig bogens målgruppe.
Til skolebørn og undervisning egner den
sig i hvert fald ikke.
Den, der interesserer sig for Rasmus
Christiansens bondebilleder, er, indtil vi
dere, langt bedre tjent med Landbrugets
Informationskontors udgivelse »Landbo
historiske billeder«. Her får man til omtrent
samme pris samtlige 43 akvareller i farver
og forsynet med en meget kortfattet, men
mere reel kommentar af tidligere forstan
der på Tune Landboskole A. O. Rasmus
sen.
Margaretha Balle-Petersen.

Den ideologiske husflid
Husfliden i andelstiden. Arv og Eje 1980.
Udg. af Dansk Kulturhistorisk Museums
forening 1983. 146 s. Kr. 100, abonne
mentstegn. kr. 80.
ISBN 87-88019-01-2.

Med Arv og Ejes temanummer om husfli
den i andelstiden har såvel en broget sam
ling af husflidsprodukter som en tidligere
ret overset folkelig bevægelse fået en sav
net og tiltrængt oversigtsbehandling. Car-

sten Hess, der i en årrække har arbejdet
med husflidens historie, er bogens hoved
redaktør, og han indkredser, sammen med
en række medforfattere, fænomenet hus
flid fra mange forskellige angrebsvinkler.
Resultatet er blevet en indholdsrig og
inspirerende bog. Med sine over 100 gode
billeder og illustrationer og de meget fyl
dige litteraturhenvisninger (bl.a. en hel
bibliografi over den centrale husflidsagita
tor N. C. Roms omfattende forfatterskab)
giver bogen både museumsfolk og almin
delige læsere en god mulighed for at orien
tere sig om emnet og for at arbejde videre
med evt. specialinteresser eller for selv at
tage fat på nogle af de mange interessante
spørgsmål, som fremstillingen vækker,
men ikke altid besvarer.
»Den ideologiske husflid« er en velvalgt
titel, der markerer forfatternes prisværdige
bestræbelser på ikke blot at beskrive hus
flidens mange fascinerende og overra
skende formvariationer, men også på at
placere husflidsbevægelsen i den krydsild
af ideologiske holdninger, hvori den op
stod.
I de fire indledende artikler, som også er
bogens mest vægtige, gør Carsten Hess
rede for den spændende ændringsproces,
der gjorde den gammelkendte landbohus
flid til en engagerende folkelig bevægelse
med stor gennemslagskraft. De husflids
sysler, som i tidligere generationer havde
været en naturlig og nødvendig del af en
livsform, men som efterhånden var ved at
forsvinde, fik - når de blev betragtet med
liberalismens og den tidlige industrialis
mes nyvågne sans for flid og produktivitet
- et nyt kulturelt indhold. De blev ophøjet til
noget ideologisk: en moralsk og national
betydningsfuld »sag« - husflidssagen. Med
Dansk Husflidsselskab, oprettet i 1873, fik
bevægelsen en stærk og velorganiseret
hovedorganisation - der helt op til sy
stemskiftet var domineret af godsejer
standen. Husflidssagen blev i løbet af et
par årtier en landsdækkende og fintforgrenet folkelig bevægelse, der toppede i
1930’erne med 800 lokalforeninger og en
udbygget undervisnings- og kursusvirk
somhed.
I bogens anden halvdel beskrives en
række forskellige husflidsgenrer nærmere.
Minna Kragelund behandler den kvindelige

husflid - der ikke var nær så forenings
organiseret som den mandlige - og gør
rede for skoleundervisningen i tekstil hus
flid og for den kamp, der stod mellem
lærernes kærlighed til den »ægte danske
husflid« og elevernes forkærlighed for
hækling og modepræget broderi. Anette
Tonn-Petersen beskriver det tidstypiske
møde mellem natur og kultur, som især
præger husflidsarbejder af træ: fra så
kaldte naturarbejder af krogede grene og
kviste over de mere jævne, men dog »høj
ideologiske« genrer kurvefletning og bør
stenbinding til løvsavningsarbejder i nor
disk dragestil. Carsten Hess behandler
husflidens stærkt nationale præg, der
nåede sin kulmination i begejstringen for
kravskæringen, den såkaldte almueskæ
ring, der blev betragtet som særlig dansk.
Holger Rasmussen fører denne linie videre
i sin artikel om den nære forbindelse mel
lem Dansk Folkemuseum og husflidsbevæ
gelsen, mens Hanne Poulsen fortæller om
sømandshusfliden, der havde et langt mere
internationalt præg af tovværk, sejldug,
kokosnødder og kalebasser.
Dansk husflidsselskab havde to hoved
opgaver. Den ene: at styrke ungdommen
moralsk og socialt ved hjælp til selvhjælp,
blev opnået i de lokale husflidsforeningers
arbejde og samvær. Mere tungt lå det med
den anden hovedopgave: at højne den
brede befolknings smag ved at genoplive
æstetiske traditioner fra den gamle bonde
kultur. Kampen for den gode smag blev al
drig nogen folkesag. Når en karl blev dyg
tig nok til at lave et større arbejde, var for
billedet snarere et fabriksfremstillet skrive
bord eller bogskab i moderne stil end de
husflidsarkitekttegnede almuemøbler i
»simple hyggelige former«.
Bogen giver som helhed et interessant
og inspirerende indblik i spændingsfeltet
og kulturmødet mellem de mange forskel
lige samfundslag, der mødtes i husflids
bevægelsen. Man kunne ønske, at de
mange lokale husflidsforeningsarkivalier,
der i de senere år er samlet ind af de lokal
historiske arkiver, kunne udnyttes med
denne problematik for øje.
I bogens afsluttende artikel om »Husfli
dens sange«, afrunder Carsten Hess ideo
logitemaet med en gennemgang af san
gene i et lille, særdeles udbredt husflids-
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sanghæfte, som udkom i over 20 oplag i
årene 1876-1925. Disse sange, som rum
mer bevægelsens budskab i koncentreret
form, har i mange generationer været med
til at placere husflidsarbejdet i en bestemt
forståelsessammenhæng. Her blev Tiden
og Fliden, Hyggen og Lykken, Nøjsom
heden og Sammenholdet kædet sammen
med både Gud, Hjem og Fædreland.
Denne bog er langtfra nogen udtøm
mende behandling af emnet. Men den har
fået meget med og demonstrerer tydeligt,
hvilke muligheder, der ligger i kulturanaly
ser af emner og genstandsgrupper, der
nemt fejes af bordet som snurrepiberier.
På den måde er bogen inspirerende. Per
sonlig ville jeg have sat pris på et forfri
skende nutidigt pust i form af en afslut
tende artikel om dagens ideologiske hus
flid med eksempler såvel fra den institutio
naliserede plejehjemshusflid som fra land
husmødrenes foreningshusflid og græs
rodshusfliden i nutidens ideologiske hus
flidsskoler: medborgerhusene.
Margaretha Balle-Petersen.

Th. Th. Hove: Tørvegravning i Danmark.
Fra håndgravning til moseindustri udvikling og vilkår
Red. Grith Lerche. Poul Kristensens forlag.
Herning 1983. 204 sider ill. kr. 195.
ISBN 87-7468-138-9.

Bogens forfatter, Th. Th. Hove, er agro
nom og har gennem et langt liv virket
som konsulent for Hedeselskabet og været
drivkraften i oprettelsen af dets museum.
Mange danske museer har haft besøg af
Th. Hove under hans omfattende arbejde
med registrering af tørveredskaber, og det
er for dem meget glædeligt, at dette store
materiale nu kan fremlægges i samarbejde
med og under redaktion af museums
inspektør Grith Lerche, Nationalmuseet.
Som håndbog i tørveg ravn in gen s forskel
lige former og teknik har den været savnet
og vil fremover absolut tjene sit formål på
bedste vis.
Tidsperspektivet i fremstillingen er bety
deligt. I en historisk oversigt behandler for
fatteren tørv og tørveprodukter fra oldtiden
til vore dages Jiffy-pots, urtepotter frem
stillet af tørvemasse og anvendt af gart
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nere ved udprikling af unge planter. Gen
nem brug af trykte kilder fremstilles torve
handlens vilkår i ældre tid og i vort år
hundrede, for den sidste dels vedkom
mende i høj grad beroende på den udvik
ling der kan følges gennem Hedeselska
bets tidskrift.
Bogens hovedafsnit handler om produk
tionsteknik, redskaber og maskiner og ind
ledes med et afsnit om oldtidstørv og tør
vegravning i jernalderen, hvori de mange
jordfundne T-formede spader og dobbeltpaddelspader, som findes på danske mu
seer, gives en grundig behandling, hvi
lende på Grith Lerches betydelige indsigt
på dette område. Det antages, at de
T-formede spader har været brugt til ud
stikning af tørvemassen lodret eller vand
ret, og den teori udkastes, at dobbeltpaddelspaden udover at være et almindeligt
graveredskab også har kunnet bruges til
gravning af overfladetørv. Man kan have
sine tvivl om rigtigheden af den sidste
antagelse, idet man har skullet indtage en
meget ubehagelig arbejdsstilling for at
skrælle overfladen af jorden i et vandret
snit med denne spade. Spader til gravning
af overfaldetørv er sædvanligvis buede.
Afsnittet fortsætter med en udtømmende
meget nyttig og rigt illustreret gennemgang
af redskaber til brug ved gravning og frem
stilling af de forskellige tørveprodukter,
som nok skal komme i brug blandt andet
ved bestemmelse af museernes samlinger
af redskaber. Bogen slutter med en rede
gørelse for det produktions- og udviklings
arbejde, der er gjort indenfor tørveindustrien i nyere tid.
Forfatterens indfaldsvinkel til emnet har
været teknisk, og det skal der ikke indven
des noget imod. Om arbejdslivet i tørve
moserne, som, skønt det var hårdt, havde
sin særlige tiltrækning, fordi man ved
denne lejlighed mødte folk fra mange
sociale lag og fra fjernt beliggende gårde,
som havde lod i mosen, burde der også
ved lejlighed berettes, formodentlig af en
etnolog.
Bogen er forsynet med litteraturhenvis
ninger, stikordsregister og engelsk re
sumé, og samtlige billedtekster er desuden
oversat til engelsk.
Ulla Thyrring.

Fejekosten og surdejen;
civiliseringsprocesser i Europa
1200-1800
Den jyske historiker, nr. 26, 1983. 136 s.
Løssalgspris kr. 90, abonnement 4 nr. år
ligt kr. 160. ISBN 87-87940-14-0.
Fra middelalderen har vi beretninger om
folkelige narrefester, som parodierede kir
kens kult ved hjælp af danse, bibelparo
dier, maskeoptrin, skæmteviser m.m. Kir
ken var nødt til at tolerere æselfesten og
de andre narrefester, men prøvede at
holde dem inden for visse rammer. I 1444
brugte det teologiske fakultet i Paris som
argument, at mennesker har en dobbelt
natur - fjolleri og alvor - og hvis ikke også
den tåbelige side fik lov at udfolde sig, ville
mennesket bryde sammen. I de følgende
århundreder ændrede dette sig fundamen
talt. Synet på normalitet og galskab, på
fornuft og ufornuft og på narreskikkelsen
ændrede sig - ligesom der på samme tid
skete en ændring i folks sæder og skikke,
meninger og mentalitet. I dag føler vist
mange, at fornuften og det disciplinerede
(arbejds-) liv er ved at tage overhånd på
bekostning af selvudfoldelse og livsglæde.
De genoplivede karnevalsfester, der har
bredt sig eksplosionsagtigt de sidste år, er
nok udtryk for den samme drøm om et
bedre liv. Mon ikke også noget af dette lig
ger bag den stadig bredere interesse for
kulturhistorie og for de historiske perioder,
før kapitalismen slog igennem?.
Begreber som »civilisering«, »mentali
tet« og »kultur« er opstået på et bestemt
historisk tidspunkt, de har udviklet sig hi
storisk, og også i dag bliver de defineret
ret forskelligt. Ved civilisering kan man
mene den proces, hvor mennesker udvikler
evnen til rationalitet, driftsbetvingelse og
langsigtet kalkulation, psykologisk sans
m.m. Ved mentalitet kan man mene men
neskers grundlæggende mentale værktøj
(begreber om tid, rum, årsager...) og
grundlæggende følelsesliv. Og kultur kan
både forstås bredt som et folks hele leve
måde og mere afgrænset som en bestemt
samfundsgruppes særlige dannelse. På
trods af besværet med at definere dem af
spejler disse begreber noget centralt i
menneskers liv - og måske kan vi bedre
forstå os selv og den historiske udvikling

ved at tage udgangspunkt i disse begreber
end gennem den mere håndfaste økonomi
ske og politiske historie? I hvert fald er der
også blandt fagfolk opblusset en interesse
for mentalitetshistorie, bevidsthedshisto
rie, kulturhistorie - eller hvad det nu hed
der - og lyst til at udforske disse ting gen
nem lange historiske stræk, ofte helt til
bage til middelalderen.
Den jyske historiker - der siden 1970erne har været et vigtigt forum for den mar
xistiske fagkritik især ved Århus Universi
tet - indleder med dette nummer »en
række løst redigerede numre om kultur
historiske emner«. Det er en nyorientering
for tidsskriftet. I det foreliggende nummer
drejer det sig altså om den europæiske ci
viliseringsproces 1200-1800, og det fore
kommer rimeligt, at emnet ikke er forsøgt
dækket bredt, men at der er tale om
spredte punktnedslag. Tre af de fem tema
artikler handler om Danmark: Historikeren
Thomas Bloch Ravn skitserer nogle tanker
om »arbejdsmoralens udvikling«, historike
ren og etnologen Henrik Horstbøll skriver
om »kampen mod bondesamfundets hus
holdningshorisont i det 18. århundrede« og
litteraturhistorikeren Johan Fjord Jensen
om »kulturhistoriens indlejrede spor i nuti
den« med udgangspunkt i en giftemålsberetning fra 1774. De to andre temaartik
ler er litteraturhistorikeren Ib Johansens
dybtborende bidrag om »narren og den
gale; to renæssancefigurer« (som fornufts
ideerne begge fortrængte i løbet af 16.-18.
årh. - eksemplificeret især gennem Sha
kespeares »Kong Lear« og Swifts »Gulli
vers rejser«) samt historikeren og ide
historikeren Søren Olesens om »mænd og
munke; dannelsestyper og mennesker in
den for den vesteuropæiske elitekultur« et underholdende, men måske lidt for for
kromet overblik fra tidlig middelalder til i
dag. Nummeret afsluttes med historikeren
Eggert v. Cappelns forsøg på at opvurdere
Hartvig Frischs kulturhistorie (»den farlige
kulturhistorie«) og litteraturhistorikeren
Kirsten Drotners skitse af den engelske
debat om kulturteori (History Workshop,
Birminghamskolen) med specielt henblik
på Anna Davin og kvindehistorien.
Nummeret som helhed er udtryk for de
senere års gode udvikling i retning af, at de
yngre progressive historikere prøver at for-
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ene teorierne med studier i kildematerialet.
De vigtigste teoriers åndelige fædre er
tyskeren Norbert Elias (civiliseringspro
cessen som samlende tema for europæisk
historie), russeren Mikhail Bakhtin (den
folkelige »latterkultur«), franskmændene
Jacques Le Goff, Michel Foucault og Phi
lippe Aries (mentalitetshistorie, galska
bens historie, barndommens historie) samt
englænderne Raymond Williams (kultur
sociologi) og grand old man E. P. Thomson
(arbejderhistorie og folkekultur).
Her er ikke plads til at gå i diskussion
med de enkelte bidrag. To af de bedste har
for mig været Fjord Jensens og Horstbølls.
Jensen bruger rektor J. H. Taubers under
holdende giftermålsberetning som eksem
pel på disciplineringsprocessen i den bor
gerlige dannelsestænkning fra midten af
1700-tallet. Pointen er, at de historiske
former - det være sig økonomiske, institu
tionelle eller æstetiske - har en utrolig
inerti og lagrer sig arkæologisk i vores tol
kende bevidsthed. »Paradoksalt sagt kul
minerer en kultur i den kultur, der overvin
der den«. Den aristokratiske kultur i
1700-tallet er præget af den gamle høvi
ske, den storborgerlige kultur, o. 1800 af
den aristokratiske, den småborgerlige kul
tur, i 1900-tallet af den storborgerlige osv.
Netop i konfrontationspunkterne mellem
de forskellige lags kultur opstår udviklin
gen. Vi kan forholde os til ældre litteratur
ved enten identifikation eller fremmedhed
(ofte fascineret af fremmedheden), men
netop ved at orientere os tilbage kan vi
skabe handlemuligheder fremad. (Syns
punktet - der egl. er gengivet urimeligt
komprimeret ovenfor - er med held blevet
udfoldet i 4. bd. af Gyldendals nye danske
litteraturhistorie.) - Horstbøll ønsker at be
lyse kultursammenstød, og hertil er
1700-tallets Danmark meget velegnet.
Mentalitetsbegrebet bliver gjort frugtbart
gennem nogle gode indledende definitio
ner, ved at gå nærmere ind på tids- og
rumbegrebet og ved at bruge kildemateria
let: almanakker, bonde-practica og folke
boger. Horstbøll mener, at den enevældige
stats forsøg på at revolutionere bondekul
turen slog fejl på grund af »mentalitetens
og de adfærdsregulerende vaners træg
hed«, og hans opfattelse er, at de dannede
opfattede kultur- og mentalitetskløften
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som »de civiliserede« over for »de vilde«
(dvs. bønderne). Horstbøll har også et godt
blik for, at de bevidsthedshistoriske studier
må kombineres med økonomisk-politiske
studier til et overordnet billede. Blot synes
landboreformernes betydning for de her
skende tanker lidt underbelyst i denne arti
kel.
Ikke alle formidler deres stof lige godt
sprogligt, men nummeret er som helhed
værd at anbefale til alle med interesse for
dets emne. Mange af bidragene har karak
ter af forskningsgennemgang, overvejel
ser, eksempelfremdragelse, overblik, an
satser. .. - og bidragyderne har ikke no
get fælles teoretisk udgangspunkt. Derfor
kan man også finde forskellige svar på no
get så fundamentalt som forholdet mellem
folkekultur og elitekultur: I hvilken grad på
virker de hinanden - og i hvilken retning?
Vi får endnu engang demonstreret, at men
taliteternes historie er flertydig - men det
gør ikke noget, når det som her er gjort på
en måde, der giver læseren noget at tænke
over. De alenlange noter og litteraturlister
kan bruges som henvisninger til yderligere
læsning.
Jens Henrik Koudal.

Kirsten Sass Bak, Elsemarie Dam-Jensen,
Birgit Lauritsen: Æ har høør...
Sønderjyder synger. Et visehæfte.
99 sider, ill. Udgivet af Institut for grænse
regionsforskning 1983. 55 kr. for hæfte,
40 kr. for kassettebånd, 75 kr. for hæfte
og kassettebånd. ISBN 87-87637-11 -1.

Karsten Biering: Med C. Jensen og hans
sønderjyske spillemænd
33 sider, ill. Udgivet af Kiers Gård, Højer,
i samarbejde med Institut for folkeminde
videnskab, Københavns universitet. Med
kassettebånd, Kiers Gård Productions
No.2/1980. 40 kr.

Sønderjysk sang er i disse år genstand for
særlig opmærksomhed fra sangforskeres
side. Det har den sådan set været, siden
Karl Clausen i 60erne begyndte sin ind
samling af slesvigsk sang; men efter hans
død er et særligt forskningsprojekt blevet
formuleret. Det hedder »Folkesangen i

Sønderjylland« og er først og fremmest ret
tet mod sangen, som den var engang.
Projektet bygger på Karl Clausens store
båndsamling, men man samler også nyt
ind både nord og syd for grænsen. Det er
eksempler fra indsamlinger 1981-82, der
præsenteres i Kirsten Sass Baks, Else
marie Dam-Jensens og Birgit Lauritsens
bog og kassettebånd »Æ har høør... Søn
derjyder synger. Et visehæfte«.
Forfatterne understreger, at der ikke
med denne bog er tale om nogen færdig
rapport om deres projekt. Det er en bog,
der er blevet til, fordi man havde nogle fine
optagelser, fordi man ville lufte nogle pro
blemer og resultater, der skal belyses i
projektet, og - formoder jeg - fordi man
ville takke sangerne.
For det er først og fremmest deres bog.
Dem får man hver især en lille levnedsskil
dring af, man får et fotografi af dem, og
deres viser - både tekster og melodier - får
nogle kommentarer med på vejen. Jeg vil
ikke fremhæve nogle af sangerne, men de
er alle dygtige. Det er mennesker, der er
vant til at synge, og som kan deres sange
både forfra og bagfra. Og de har befundet
sig godt under optagelserne, kan man
mærke.
Der er 23 sange sunget af 11 menne
sker. Det er altså et skrabet udvalg, men
alligevel er det lykkedes at få mange slags
sange med. Der er nationale, hjemstavns
prægede sange, der er en skæmtevise, der
er danske sange og tyske sange, der er
satire og idyl, der er skillingsviser og revy
sange. Det brede billede af sønderjysk
sang, der tegnes, peger på en central idé i
projektet: De danske sønderjyder sang
ikke kun af Den blå sangbog i sin tid. Flere
sangtraditioner levede side om side, f.eks.
var Strandbergs »Danmarks syngende
Mand på Bølge og Land« også en kilde,
man øste af. Hvor virksomme de forskellige
sangtraditioner var, er noget af det, man vil
prøve at finde ud af. Måske vil skjulte
sangtraditioner komme til syne.
Der peges i efterskriften til bogen på
flere interessante ting, der vil blive nøjere
undersøgt, f.eks. på den hjemstavnspræ
gede, nationale digtning, der voksede frem
under Fremmedherredømmet, bl.a. ved en
digter som Karsten Thomsen fra Frøslev.
Der peges på forholdet mellem enesang og

fællessang; fællessangen har jo i Sønder
jylland betydet noget ganske særligt. Og
der peges selvfølgelig på alle de sproglige
og nationale fronter og overlapninger. Der
er virkelig meget - og meget kompliceret at tage fat på, hvis man skal følge Karl
Clausens devise om sangen som en spej
ling af det private, det lokale, det klasse
mæssige, det religiøse og det nationale
univers.
Men især er denne bog og dette kasset
tebånd fuld af vitalitet. Forskningsprojektet
er først og fremmest historisk, men disse
sange er levende og muntre og giver ikke
indtryk af at høre hjemme på noget sønder
jysk sangmuseum. Forfatterne peger da
også på, at der ikke er nogen grund til at
oprette et sådant, for mange dyrker den
sønderjyske sang i stigende grad, og en
digter som Martin N. Hansen, der også er
repræsenteret i bogen, bliver sunget mere
og mere.
Tilsidst: Forfatterne behandler forholdet
dansk-tysk med varsom hånd; men derfor
kunne de nu godt have fortalt os, hvad den
tyske »Das blaue Liederbuch« er? Den er
næppe en direkte omplantning af Den blå
sangbog? Så langt er den nationale for
ståelse vist ikke nået. Det er nok stadig
sådan, at sangen i Sønderjylland ikke blot
har vinger, den har også næb og klør.
Karsten Biering fortsætter sine studier af
den sønderjyske sang og musik, som har
rod i højskolen og seminarierne, og som i
dag med mennesker som lærerne C. Jen
sen og Hans Jørgen Henningsen og deres
kreds finder anvendelse ved folkedans og
som lødig underholdning i foreninger. I et
hefte og et kassettebånd med fejende bal
musik portrætterer Karsten Biering deres
musik og tegner korte portrætter af dem.
Især af institutionen C. Jensen får man et
godt indtryk, han er jo en fabel. Karsten
Biering peger på denne gruppes tilknytning
til det såkaldt alvorligt arbejdende amatør
teater og får derved afdækket nogle vigtige
forbindelser i det kulturelle arbejde i Søn
derjylland i disse år. Et arbejde der har rod
tilbage i den foreningskultur og det forsam
lingshusliv, der udvikledes under Frem
medherredømmet.
Det er fortjenstfuldt, at Karsten Biering
gør dette arbejde og gør det med så stor
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kærlighed, for denne »skolelærerkultur«
(det er ikke nedladende ment!) har det
med at blive glemt både af folklorister, der
ikke kan få det »oprindeligt« nok, og mu
sikforskere, der ikke kan få det fint nok.
Men det interessante ligger - som dyden ofte midt imellem.
Eske K. Mathiesen.

Vibeke Stybe:
Fra billedark til billedbog
Den illustrerede børnebog i Danmark indtil
1950. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck,
1983. 244 s., ill. i s/h og farver.
Pris 348 kr. ib.

Da Inger Simonsen i 1942 udgav sit grund
læggende værk om den danske børnebog i
det 19. århundrede, skrev hun i indlednin
gen: »De illustrerede bøger og billed
bøgerne er og bliver det centrale omraade
indenfor børnebogen. Derved bliver børne
bogens udvikling ikke blot et literært
spørgsmaal, men i høj grad afhængig af
illustrationskunsten og af reproduktionsteknikens udvikling«.
Bibliotekar Vibeke Stybe, afdelingen for
børnelitteratur på Danmarks pædagogiske
bibliotek, har gennem en årrække beskæf
tiget sig med børnebogen set i kulturhisto
risk perspektiv, og det er resultaterne af
denne forskning, der fremlægges i bogen
om den illustrerede børnebog i Danmark
fra fremkomsten i 1700-årene indtil 1950.
Som det fremgår af titlen, går Vibeke
Stybe et skridt videre end Inger Simonsen,
idet hun også inddrager de folkelige billed
ark i undersøgelsen. Flere steder i bogen
påvises den nære sammenhæng mellem
billedark og billedbog. Også skolebøger,
anskuelsesbilleder, glansbilleder og samlebilleder nævnes, og bogen kan derfor
danne grundlag og inspiration for næste
tænkelige skridt i børnebilledforskningen:
en total oversigt over det billedstof, hvor
med vi direkte eller indirekte har påvirket
vore børn, ikke mindst gennem hverdagens
reklamebilleder.
Billedbøger er altid fremstillet med en
blanding af pædagogiske og merkantile
formål, og det er billedernes varierende
budskaber og funktion i samtiden, der er
Vibeke Stybes gennemgående synsvinkel.
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Den tjekkiske pædagog Johann Amos
Gomenius ville med sin »Orbis pictus« i
1658 belære børnene, og blandt hans
efterfølgere var forlæggeren F. J. Bertuch,
der mente, at hans »Bilderbuch für Kin
der«, som kom 1790-1830 med 1185 kobberstukne tavler, skulle fungere som et
stykke legetøj i barneværelset. Børnene
skulle have lov til at male og tegne i hæf
terne og klippe billederne ud. I midten af
1800-årene fik mange danske børn hjem
melavede billedbøger med indklæbede
udklip fra de billige billedark, kun få havde
råd til de belærende eller moraliserende
børnebøger med håndkolorerede kobber
stik. Fra 1840rne kom der billigere lito
graferede billedbøger, bl.a. Kaalunds
»Fabler for børn«, der blev en af de første
danske billedbogsklassikere. På samme
tid inspirerede den franske karikaturtegner
Grandville til en ny genre i børnebogslit
teraturen: de talende dyr og blomster, der
trods modstand fra mange pædagoger
hårdnakket har levet videre til nutiden. I
1860erne tegnede Lorenz Frølich sine før
ste billedbøger, der skildrede barnet i dag
ligdags situationer, og samtidig udkom de
tidligste danske bøger i farvetryk. I 1870erne kom fra udlandet de første massepro
ducerede kulørte billedbøger, og i 1880erne begyndte nogle danske malere at
indse farvetrykkets muligheder. Det førte til
højdepunkter for den danske billedbog,
skabt af kunstnere som Frantz og Erik
Henningsen, Hans Tegner og Lorenz Frø
lich. I denne tid virkede de to foretag
somme forlæggere Ernst Bojesen og Alfred
Jacobsen under slagordet: danske billeder
til danske børn, og billedbøgerne supplere
des med børneblade og flotte julehæfter.
Ved århundredskiftet fik vi en ny stor bør
nebogsillustrator, nordmanden Louis Moe,
der boede og virkede i Danmark. Hans
realistiske tegninger med et stænk af hu
mor var præget af jugendstilen. Fra Sverige
kom samtidig Elsa Beskows bøger, og
disse to kunstnere dominerede i flere årtier
billedbøgerne. I 1930rne blev mange bil
ledbøger påvirket af tegnefilmen, men
samtidig kom der i Danmark en fornyelse
inspireret af russiske børnebøger. Det var
plakatkunstnere som Arne Ungermann og
Aage Sikker Hansen, der skabte de nye
billedbøger med realistiske helsides farve-

illustrationer, men samtidig med tekster på
vers. Denne forældede tradition blev først
brudt i 1942 med »Palle alene i Verden«,
som Ungermann illustrerede, og Jens
Sigsgaard skrev tekst til på grundlag af
børnenes egne forestillinger. Bogen blev
verdensberømt og oversat til utallige
sprog.
Vibeke Stybe beskriver billedbogens
historie i Danmark med mange spændende
detailler og med gode karakteristikker af
forfattere og kunstnere. Bogen er letlæst,
og de smukt trykte illustrationer forhøjer
yderligere nydelsen ved at læse den. Lit
teraturhenvisninger, titelregister og per
sonregister gør bogen velegnet som hånd
bog. Billedark og billedbøger er et grænse
område mellem biblioteker og museer, og
de fleste museer har noget i samlingerne.
F.eks. findes i Næstved Museum et ek
semplar af »Chinesisk Marionet-Billedbog.
6 farvetrykte bevægelige Billeder med
kortfattet Tekst« fra 1881, en bog, som
ifølge Vibeke Stybe ikke findes bevaret i
offentlige biblioteker.
Ib Varnild.

Danmark, bd. 1-3«, som er udgivet af
Dansk Historisk Håndbogsforlag.
1) i den manchet, der indleder anmeldel
sen, er de enkelte binds sidetal ikke fyl
destgørende oplyst. Hvert bind er faktisk
på 16 sider mere - nemlig i alt 48 sider
gamle cirkusplakater i farvetryk.
2) Det er ukorrekt at halvdelen af værket
består af citater, som påstået af anmelde
ren.
3) Det er rigtigt, som anmelderen skriver,
at forfatteren et enkelt sted citerer sig selv,
hvad der fremgår af den til citatet korres
ponderende note, hvor forholdet er oplyst
- hvad anmelderen ikke nævner.
4) Det er korrekt at forfatteren bringer en
citatrække vedrørende 68 numre, udført af
Gautier og hans selskab vinteren
1834-35. Men der er ikke tale om »forfat
terens egen liste«, men om datidige cita
ter fra Adressevisen 1834-35, hvad der
med al tydelighed fremgår af bindets fyl
dige notesapparat, men som anmelderen
forbigår i tavshed eller har overset.
5) Når anmelderen på baggrund af de to
eksempler nævnt under pkt. 3) og 4) taler
om »den gamle kirkeklokkes falske klang«,
forekommer det mig, at klangen er klokke
ren i Enevigs værk!

Indsigelse

I sidste årsnummer af »Folk og Kultur« har
hr. Ib Varnild fået optaget en udmærket
anmeldelse af Anders Enevig: »Cirkus i

Med venlig hilsen
Dansk Historisk Håndbogsforlag ApS.
Henning Jensen,
forlægger.
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