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Kaffebordet - sønderjydernes
tredie sakramente
Af Inge A dr iansen

»Her skal der synges om ålt, der smaghe
om bråndstærk kaffe og hjemmebagt kaghe
med krafte røst og et højstemt sind
så læng vi mærker, e mav’ er stind.«
Martin N. Hansen (1972)

Det berømte sønderjyske kaffebord har været et begreb for de fleste danskere
gennem mere end et halvt århundrede. Derom hersker ingen tvivl. Endnu i
vore dage udnyttes begrebet f.eks. i annoncer (1).
Men hvorfor de sønderjyske kaffeborde har vundet deres helt specielle ry,
og hvornår dette er sket, synes mere uklart. Det er derfor denne artikels hen
sigt at forsøge at følge kaffebordstraditionen fra ca. 1850, da kaffen blev me
nigmandsdrik, og frem til midten af dette århundrede. Samtidigt vil der blive
gjort forsøg på at samstille den faktiske tradition med myten og forklare evt.
forskelle. For at præsentere myten kan vi lade nogle af Grænselandets nu
levende, fremtrædende personligheder fortælle. Forstanderinde Johanne Han
sen, Vollerup, beretter om tiden før 1920:
»Man begyndte at slutte sig sammen i danske foreninger, så vidt man havde
lov. Landboforeninger var tilsyneladende det eneste ufarlige. Man kunne sam
les ved kaffebordene og foruden det faglige kom selvfølgelig også det, der lå
dem mest på hjerte, først på tale. Den blå sangbog kom frem, og der blev
sunget som aldrig før. Biskop Olesen, Ribe, sagde om sønderjyderne, at de
havde tre sakramenter: Dåben, nadveren og kaffebordet! Og meget stor be
tydning havde de sønderjyske kaffeborde« (2).
Denne beretning fra nationalitetskampen før 1914 kan suppleres med en
kommentar fra det politiske liv efter 1920. Civilingeniør Claudi Westh, tidl.
Statens Jordlovsudvalg i Tønder, redegjorde i 50-året for Genforeningen for
sit partis indsats:
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»... Må jeg så sige lidt om, hvad radikale venstre i Sønderjylland stod for
og arbejdede for. Vi har noget, de ikke har andre steder i landet: vi har »det
sønderjyske kaffebord«. Det har gjort vore vælgermøder til noget for sig. Nok
kunne vi være hårde, meget hårde mod hinanden, men der var en kant, der
var en grænse for, hvad tilhørerne fandt sig i af upassende angreb selv på
politiske modstandere. Jeg tror, at vælgermøderne hernede har været mere
lødige, mere saglige end i det gamle land« (3).
Kaffebordet synes således ikke alene at have haft en samlende effekt, men
også at have hindret valgkampenes værste udfald. (Årsagen kan være, at man
sjældent er perfid, hvis ens mave er fyldt med kringle og tærte). Disse to cita
ter er langtfra enestående, men den egentlige kulmination synes det sønder
jyske kaffebord at nå i 1920. I skildringerne fra festerne ved afstemning og
genforening går kaffebordet igen overalt som det samlende fællespunkt. Nogle
få eksempler kan belyse det. Fra afstemningen i Øster Løgum beretter en af
deltagerne i aftenfesten: »Det blev et virkeligt festligt kaffebord, stuvende
fuldt hus, masser af bordtaler, masser af sange efter den blå« (4). Om festen
i Haderslev 10. februar hedder det: »Man ventede under en uendelighed af
varmhjertede taler og sange i spændende timer på det endelige opgør... Hvor
ofte havde man ikke tidligere været samlet til dansk fælles kaffebord i udlæn
digheds dage, men ingen sinde til en sammenkomst på så indgribende bag
grund og af så alvorlig natur som denne« (5).
Også på genforeningsdagen 10. juli med kongens ridt over grænsen blev der
dækket kaffeborde overalt i det genvundne land. I Hostrupskov var skolestuen
for første gang ramme om en dansk fest. »Om formiddagen var der gudstje
neste i kirken, og senere samledes de voksne til fest. Bordene var dækket med
medbragte sager, og kaffen blev lavet på lærerens komfur. Unge piger vartede
op. Der var ingen indbudt taler, men det var heller ikke nødvendigt. Folk, jeg
aldrig har hørt holde tale hverken før eller siden, kunne tale den dag. Hvor
var der en begejstring!« (6).
Kaffebordet synes at have været festmåltidet overalt i landsdelen i 1920,
hverken øl, smørrebrød, the, vine eller andet kunne udkonkurrere kaffebordet
på de dage, som blev de største for et helt slægtled. Men hvad indeholdt det
berømmelige kaffebord da, og hvornår udvikledes det til den enestående
yndest?

Baggrund: kaffens indførelse, bageovne og kogebøger
Kaffen kom til Danmark omkring år 1700. I Holbergs komedier fremtræder
kaffe og kaffehuse som en nyhed. Kaffe var dengang - ligesom the og kakao nydelsesmidler, der i kraft af prisen var forbeholdt borgerskabet. Hvorfor
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kaffen efterhånden vandt frem på bekostning af the og kakao er svært at af
gøre, men måske skyldes det kaffens stimulerende effekt på nervesystemet.
Kaffe vedblev at være et nydelsesmiddel for overklassen - svarende til
almuens brændevin - indtil omkring år 1800. I 1756 gennemførte bønderne
på den svenske rigsdag, at al import af kaffe blev forbudt; dette var en hævn,
fordi de tre andre stænder havde berøvet bønderne deres ret til fri brænde
vinsbrænding (7). I Danmark synes der at have været tilsvarende forhold: I en
luksusforordning fra 1783 forbydes den danske almue helt at drikke kaffe (8).
Men efter Napoleonskrigene vandt kaffen indpas i alle samfundslag, bl.a. i
kraft af lempeligere priser, da Brasilien nu gjorde sig gældende på det euro
pæiske marked, hvor den dyre, arabiske og østerlandske kaffe havde været
enerådende. I Sønderborg begyndte enkelte købmænd at falbyde kaffe fra
omkring 1830 (9), og omkring 1840 var kaffe blevet en søndagsdrik i mange
hjem. Præstens plejedatter i Lysabild fik i 1840’eme valget mellem en kop
søndagskaffe eller en søsling (en kobbermønt af værdi ca. 3*/2 øre) (10). Først
efter treårskrigen, i 1850’erne, synes kaffen, blandet med cikorie, at være ved
at blive menigmandsdrik, dog ofte som en blandingsdrik af brændevin og kaffe.
Med kaffens voksende udbredelse opstod efterhånden nye spisevaner. Til
kaffen blev der i begyndelsen især budt tobak, kandis, brændevin eller tve
bakker, og en kort tid synes kaffe også at indgå i dagens hovedmåltider.
Ved et kombineret barsels- og begravelsesgilde hos en alsisk købmand i
1860’eme fik gæsterne kaffe tre gange:
»Vi blev opvartet med kage og sigtebrød samt sul og sennep og dertil kaffe,
indtil vi vendte koppen om, så længe blev de ved med at skænke, og vi fik
søsterkage til. Dette fik vi, før vi var i kirke. Da det så var forbi, og vi kom
fra kirke, stod de samme retter på bordet, og vi tog så en mundfuld, inden vi
fik suppe og lammekød til eftermad; da så en god time var gået, fik vi risen
grød og fisk, og l1/2 time efter kaffe og så mange kaffeknægte, vi ville drikke.
Det var næsten ikke til at udholde at æde sådan den hele dag. Vi var der til
klokken 9 om aftenen, og jeg morede mig meget over dette gilde« (11).
Bagværk i større stil, som det kræves af et sønderjysk kaffebord, var endnu
ikke udbredt omkring 1860. En gennemgang af »receptbøger«, d.v.s. hånd
skrevne opskriftsamlinger fra slutningen af 1700- og begyndelsen af 1800-årene,
viser, at selvom der er mange bageopskrifter, er der tale om forholdsvis få
kagetyper. Det drejer sig især om kager bagt i form som søsterkager, mandel
kager, risengrynstærter og forskellige buddinger, der ofte serveredes som des
serter. Kringler var endnu ikke ret almindelige, og småkageudvalget ind
skrænkede sig mest til forskellige slags tvebakker og pebernødder. Kager,
bagt enkeltvis i jern, som vafler, krumkager og goderåd, var derimod ud
bredte allerede fra 1600-årene, og et hundrede år senere kom æbleskiver bagt
i jern på mode.
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I en af de ældste, trykte sønderjyske kogebøger, Charlotte Amalie Lönne:
Prachtisches Kochbuch, udgivet i Schleswig 1838, findes et rigt udvalg af
kager, koncentreret om form-kager, tærter og pandekager samt småkager
bagt i fedtstof. Det er imidlertid vanskeligt at tage de trykte kogebøger som
udtryk for, hvad der blev spist og serveret. (Enhver læser kan blade sine egne
kogebøger igennem og konstatere, at kun en ringe del af opskrifterne anven
des). De håndskrevne kogebøger er lidt bedre vidner, og alligevel fortæller
forekomsten af en opskrift blot, at opskriftsbogens ejer engang har været så
interesseret i retten, at hun har erhvervet opskriften. De mest udbredte retter
har man næppe lavet efter nogen recept. De trykte bagebøger vinder først
virkelig terræn fra 1860’eme, selvom den første bagebog, »En liden proberet
Kaage- Bage- og Sylte-Bog«, udkom i 1740. Mængden af bagebogsudgivelser
i I860’erne var stor, alene i 1865 udkom 5 forskellige (12). Med varsomhed
kan vi udfra en gennemgang af kogebogsmaterialet konkludere, at selvom der
også tidligere fandtes kageopskrifter i stort tal, så synes en mere omfattende
hjemmebagning først at foregå fra 1860’erne, og vi kan kæde det sammen
med kaffens større udbredelse. Mange kager, både formkager og småkager
kogt i fedstof, havde især været serveret som dessert, men nu begyndte kager
sammen med kaffen at optræde som et selvstændigt mellemmåltid.
En husholdnings forbrug af bagværk bestemtes i høj grad af mulighederne
for at få kagerne bagte. På landet var der ved de fleste gårde og huse en stor
bageovn; ofte lå den i et selvstændigt bagehus, som var teglhængt i modsæt
ning til de fleste stråtækte øvrige bygninger. Det krævede store mængder
brændsel at fyre op i bageovnen, og det var derfor almindeligt kun at bage
hver 3.-4. uge. Finere bagværk kunne bages på ovnsbunden, når rugbrødene
var færdige, men der fyredes kun een gang, så det var ikke ubegrænsede
mængder finbrød, der kunne bages ved eftervarmen. Indførslen af jernkom
furet til afløsning af det åbne ildsted indebar mange fordele. Husmoderen slap
for at stå i træk ved skorstenen og havde langt bedre muligheder for at styre
ilden. Det fik også indflydelse på bagningen. Selvom mange fortsat foretrak
at bage rugbrød i den store bageovn, så blev komfurovnen en stor gevinst for
alt andet bagværk, da det var muligt at regulere varmetilførslen. Det er ikke
tilfældigt, at jemkomfuremes udbredelse i 1850’erne og 60’erne fik kogebogs
udgivelser til at blomstre frem. I byerne manglede der bageovne i mange huse.
Husmødrene klarede sig da ved at sende de æltede brød til en bager, som
mod en beskeden pris bagte dem sammen med sine egne brød. Det voksende
forbrug af kager synes at fremme den specialisering, der var blandt købstads
bagerne. Grovbagerne bagte især rugbrød, tvebakker og lignende kager, som
tålte stærk varme, mens finbageme holdt sig til hvedebrød, tærter m.v. Også
hos finbageme kunne man få bagt egne kager mod en lille afgift.
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Frisisk kafferunde. Maleri af Jacob Alberts i Nissenhaus i Husum. Maleriet
illustrerer den serveringsform, som var almindelig før det store kagebord ud
vikledes. H. F. Feilberg skildrer et sådan kaffegilde i »Fra Heden«. 1863. Gæ
sterne har ingen kaget allerkener, og kageudvalget synes at indskrænke sig til
et fad med tvebakker eller kaffestænger. (Foto Nissenhaus, Husum).

Kaffestel
Til et kaffebord med mange forskellige slags kager kræves foruden kaffe
kopper også kagetallerkener. Indtil 1860’eme fremstillede Den Kgl. Porce
lænsfabrik næsten kun kaffestel i form af kopper, kaffekande og sukker-flødestel. Disse sidetallerkenløse kaffestel synes at have givet anledning til en særlig
serveringsmåde. I en beskrivelse fra den mellemslesvigske hede fra 1863
skildrer pastor H. F. Feilberg et julekaffegilde, hvor gæsterne kun fik en kop
og ingen kagetallerken. »Midt for Bordet staaer Konen selv og skjænker
Kaffe af en høj Porcellæns Kande, foran hende er Kopperne opstablede, en
Tallerken med hvidt hugget Sukker ikke at forglemme. Langs hen ad Bordet
er stillede Tallerkener, bugnende af »Knæpkager« og »Sukkerkowringer«, og
Værtinden forsømmer ikke hver Gang hun skjænker en Kop at lægge et Par
af hver Slags ved Siden, idet hun siger: »no maa di væsgegoi aa tæi ve aa int
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forsmaa et« (13). Til en servering af denne art var underkoppen tilstrække
lig, men selvstændige kagetallerkener blev nødvendige, da kageudvalget ud
videdes. Denne udvikling fulgte porcelænsfabrikkerne med i. Det er umuligt
at sige, hvornår de første egentlige kaffestel produceredes, men fra midten af
1870’eme omfattede produktionen af kaffestel også sidetallerkener og forskel
lige slags tilhørende kagefade. Til de ældre kaffekopper kunne husmødrene
købe kageasietter af anden slags (14).
I løbet af perioden 1850-70 synes kaffebord med et vist kageudvalg at
vinde indpas i mange samfundslag. En række faktorer som kaffens udbredelse
til alle samfundslag, indførelse af komfurovne, øget udgivelse af bagebøger og
produktionen af kaffestel peger på, at kaffebord med kager var ved at blive
et almindeligt fænomen fra slutningen af 1870’erne. Denne udvikling er sikkert
sket først i kongeriget, men Sønderjylland synes ret hurtigt at være fulgt efter
- trods statsadskillelsen i 1864.

Det fulde sønderjyske kaffebord i tiden frem til 1914
Det sønderjyske kaffebord udvikledes som begreb under fremmedherredømmet, og en række eksempler fra perioden 1870-1914 vil belyse dette. Men
først kan det være nyttigt at følge et alsisk julegilde under Treårskrigen for at
se traditionen, før de overdådige kagegilder blev almindelige.
Menig Rasmus Hansen har i en erindringsbog fra den første slesvigske krig
givet en livfuld skildring af en nabokomsammen hos en gårdmandsfamilie,
som han var indkvarteret hos i Tandslet i 1848:
»Fra Madens Side var Anretningen ikke overflødig, men desto rigeligere
gik det til med Drikken. Først blev der sat Æbleskiver frem, som vi dyppede
i Sirup og hertil blev skænket baade Brændevin og Mjød, men der blev kun
spist og drukket lidt. Noget efter blev der sat en stor Kaffekande ind paa
Bordet med tilhørende Kopper og Konen skænkede en Kop Kaffe til hver af
os. Vi to Soldater var her atter fremmede for Skik og Brug, vi satte vore Kop
per paa Bunden i Underkoppen og der blev uden videre skænket til. Alle de
andre lagde deres Kop paa Siden, og til dem blev der skænket Kaffepuns, det
vil sige, de fik et Glas Rom i deres Kaffe. Vi gjorde Indsigelse mod at drikke
mere, men det hjalp ikke. Vi bad om at blive kendt med Skik og Brug, og vi
fik saa at høre, at ved saadanne Lejligheder skænkedes der først en Kop
Kaffe, dog kunde den enkelte faa mere om han lystede. Tegnet herpaa var,
at han lod sin Kop staa oprejst. Vilde de derimod følge Skik og Brug, skulde
de lægge Koppen paa Siden, efter den første Kop, og det var Tegnet til, at de
vilde begynde med Kaffepuns. Vilde de endelig ikke have mere Puns, skulde de
vende Bunden paa Koppen i Vejret. Paa samme Maade gik det til med Teen
og den virkelige Puns.
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Kaffestel med korslagte dannebrogsflag vandt stor udbredelse i Sønderjylland
fra 1880'erne. De fleste stel er ustemplede, men de synes at være fremstillede
på tyske porcelænsfabrikker, der havde sans for at forsyne »Nordmarken«
med de ting der var salgbare. (Stel i privateje).

Der blev drukket saalænge, nogen vilde drikke og jeg saa dem, der drak
syv Kopfulde. Da de nu alle var tilfredse og Kopperne laa med Bunden i
Vejret, skulde vi have en Kop ren Kaffe at skylle Halsen af med. Da Klokken
var ni, begyndte et nyt Afsnit: en stor Temaskine blev sat frem og der blev
skænket en Kop Te til hver af os. Tvebakkerne stod paa Bordet. Efter at den
første Kop var tømt, blev den lagt paa Siden og nu gik det for sig med Te
vandspuns eller »Knægte« som de kaldte den. Da ingen syntes, han orkede
mere, laa Kopperne igen med Bunden i Vejret. Mellem Klokken elleve og tolv
bares endelig Punsen frem, hvortil der atter gaves Æbleskiver, dyppet i Sirup.
Af Punsen blev der ligeledes drukket saa meget, at jeg højlig forundrede mig
derover. Den ene Mand drak i det mindste otte Kopfulde af de forskellige
Slags den Aften.
Da Klokken var tolv gik de fremmede, og de gik ikke tørstige hjem, hver
ken Mænd eller Koner, og disse sidste drak lige saa trofast som de første« (15).
Denne skildring af et julegilde kunne friste én til at tro, at det sønderjyske
kaffebord blev opfundet af en afholds-prædikant for at hindre drikfældigheheden. Som allerede nævnt var det dog helt andre faktorer end afholdssagen,
der bragte det store kaffebord frem, men det er givet, at kaffebordet var med
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til at hjælpe på den udbredte drikfældighed. Når en husmor havde brugt flere
dages arbejdskraft og mange gode råvarer på at frembringe godt bagværk,
ønskede hun det også værdsat, og det sker nu engang bedst i ædruelig tilstand.
Et par enkelte kaffepunche kan kombineres med kagespiseri, men ikke mange
kaffeknægte. I en beskrivelse fra ca. 1870’erne fra Aller sogn i Haderslev
Østeramt fortæller præsten om to modsætninger i sognet: »På den ene side et
par afholdsfolk samt iøvrigt gennemgående mådeholden nydelse af spirituøse
drikke i hjemmene og ved de stedfindende gilder, hvor der som oftest til gen
gæld var overflødighed af Christiansfeld konditorkager - og på den anden
side nogle grelle eksempler på drukkenskab« (16).
De sønderjyske kaffeborde synes at udvikle sig i løbet af 1870’erne og
-80’erne, og først i 1890’erne var kaffebordene ved at nå den kulmination,
som vi i dag forbinder med begrebet »det sønderjyske kaffebord«. 1 1880’erne
var der endnu landbrugskrise, og først med opgangstiden i løbet af -90’erne
nåede kaffebordene deres store blomstring. Men vi må begrænse fænomenet
til den selvstændige landbostand. I byerne blev det aldrig god tone, hverken
i middelklasse eller overklasse, at frådse med kager, som man gjorde på lan
det, og hos arbejderne var der ingen økonomiske muligheder derfor. En hus
mandsdatter, født 1891, fortæller om de halvårlige nabogilder hos hendes for
ældre omkring år 1900:
Der blev kun bagt hvedebrød til disse gilder, ellers klarede man sig med
rugbrød og sigtebrød. Familiens kageudvalg indskrænkede sig normalt til
tvebakker og kagestænger, men til disse sammenkomster blev der bagt både
kringle, pladekager og småkager. Aftenen forløb med kortspil, kønnene var
adskilte, mændene ved spisebordet, mens kvinderne trængtes om et sybord.
Ved titiden serveredes kaffe med friskbagt hvedebrød med smør, gærkringle,
sandkage med creme - og, hvis der var noget ekstra at fejre, også en plade
kage - samt 3 slags småkager. Der blev gerne drukket 3 kopper kaffe, mæn
dene tog den tredie i form af en kaffepunch. Tærter mindes beretteren ikke
at have set i sit barndomshjem før kort tid før hendes bryllup i 1909. »Torter
var ikke noget for småfolk. Vi så dem i bagervinduer og vidste, at dem spiste
byfolk og bønder« (17).
Tærter blev spist af byfolk, ja, men alligevel ikke i samme målestok, som
det var tilfældet på landet. Herom vidner en beretning fra et velhavende kap
tajns-hjem i Aabenraa. Beretteren er-ligesom husmandsdatteren - født i 1891.
Hun fremhæver, at de velhavende købmænd og kaptajner ikke regnede meget
på de overdådige kaffeborde, som blev anset for at være lidt bondske. Disse
familier ønskede finere sager på bordet. Beretteren blev først gift med en
hjemmetysk kornhandler og senere med en velhavende dansksindet gårdejer
i Miang på Als. Ved sit ægteskab med en landmand opdagede beretteren, at
de øvrige gårdmandskoner ikke troede, at hun kunne lave et godt kaffebord,
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Også andre nationale symboler end Dannebrog var populære, »De sidste på
Skansen« og »De sønderjyske Piger« var yndede motiver, både på kagejade
og på det pibehoved, som blev stoppet ovenpå kaffebordet. (Privateje).

da hun jo var både lidt for fin og lidt for tysk efter egnens smag. Men vores
kaptajnsdatter fandt snart ud af at udvide sit tidligere kagesortiment med
gærkringle og flere slags tærter samt to hold småkager mere.
I gårdmandsmiljøet blev der nødet langt mere og spist mere end i byerne,
konkurrencen om kagerne var også stærkere. Til gengæld blev der drukket
mindre på landet (18).
Den største forskel i serveringen fandtes dog ikke mellem land og by, men
mellem de sociale lag hvert sted. Fra landsbyen Høgsbro i Hviding sogn i
Vestslesvig berettes fra en af de største gårde: »Høgsbrogaard har alle dage
været et gæstfrit sted at komme, også i bedstemors tid (1880’erne). Selv var
hun meget selskabeligt anlagt, og det fortælles, at hun nok kunne drikke 22
kopper til et eftermiddagsgilde. Det må have været et meget »sønderjysk
kaffegilde«« (19).
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I samme by levede en fattig ældre kone, der engang fik besøg af en ung
domsveninde. »Det glædelige gensyn måtte fejres straks, og der blev så købt
for to øre cikorie og fem øre kaffe« (20).
Det store kaffebord blev ikke serveret i alle middelklassehjem på landet;
mange præste- og degnekoner holdt igen, måske lige så meget af økonomiske
grunde som ud fra ideologiske principper. Pastor J. Michaelsen i Rødding var
kendt for sin påholdenhed, og om serveringen ved kaffegilder i præstegården
omkring 1890 siger hans datter: »Hos os gav det altid det samme. Ikke det
sønderjyske kaffebord, men tvebakker med smør, gammeldags bagt æblekage
og så brune kager« (21).
Der kunne være god grund til at holde igen på serveringen, da konkurren
cen om at servere de fleste kager undertiden gav sig helt groteske udtryk. Fra
sit fattige barndomshjem i en fiskerfamilie i Aventoft fortæller Niels Bøgh
Andersen om nabogilder lige før første verdenskrig: »Ved disse gilder skulle
man overtrumfe hinanden. Da naboen havde serveret 4 lagkager ved sidste
gilde, var min mor nødt til at dække op med fem. Selv om konerne i lands
byen var gode venner i det daglige, gjaldt det om at erklære lagkagerne mis
lykkede, når én spenderede en lagkage mere, end de andre plejede. Jeg kan
huske, at mor fik et næsten hysterisk anfald og sammenbrud, da nabokonen,
hendes gode veninde, kom med bemærkningen: »Ja der var fem lagkager, men
den jænn sku’ man ha’ en øjs til å hug’ i stykker.« Den slags tog mor sig
uendelig nær. Hun var ikke uden forfængelighed« (22).
Det hævdes undertiden, at de overdådigste kaffeborde fandtes på Vest
kysten, men det er svært at finde afgørende beviser herfor. Overdådigheden
har været overalt; den har nok først og fremmest været bestemt af husmo
derens indstilling, men det kunne være svært at forsøge at holde igen selv for
den mest standhaftige. Kappestriden var skarp, og forsøg på at bryde med
overdådigheden blev betragtet med mishag. »Ved et barselgilde før den første
verdenskrig fortælles det, at min mormor, når hun omtalte min ældste kusines
barnedåb på Rømø, udtalte: »Jo, det var en køn fest, men der var kuns otte
slaus Bokkenør«« (= småkager) (23).

Mytens opståen og udbredelse
Disse eksempler fra forskellige miljøer og egne viser, at det fulde kaffebord
var blevet et udbredt fænomen før 1914. Det samme skete i Danmark i det
tidsrum, og spørgsmålet er da, hvorfor det sønderjyske kaffebord fik sit sær
lige ry i Danmark. Forklaringen herpå skal søges i landsdelens nationalpoli
tiske udvikling: Omkring år 1900 var landbrugskrisen overvundet, men sam
tidigt skærpedes nationalitetskampen, og det store forsamlingshusbyggeri tog
fart over det meste af Nordslesvig. Köllerperioden 1899-1903 betød kun en

kortvarig nedgang for danskheden, og i perioden 1900-10 byggedes 34 for
samlingshuse. De nationale foreninger fik ligeledes stor fremgang, og talrige
unge sendtes på efter- og højskoler i Danmark. Der knyttedes herved mange
forbindelser til danske højskolefolk, som nu i øget omfang tog på foredrags
turneer i Nordslesvig.
De nye forsamlingshuse var en tort for magthaverne, og de fik derfor sæd
vanligvis ikke spiritusbevillinger. Dette medførte, at det ikke var muligt at
servere kaffepunche eller grogger under foredraget. Man måtte holde sig til
kaffebordet med bløde kager, som allerede var blevet populært i hjemmene
både hos de dansksindede og de tysksindede landboere. Kun de færreste for
samlingshuse havde nogen særlige køkken-faciliteter, og serveringen blev da
- som ved de store bryllupper - organiseret ved, at mange bidrog med hver sin
del (24). De talrige og helt forskellige kringler, søsterkager, pladekager, tærter
og småkager, der kom til at stå på de lange borde i forsamlingshusene, gav et
stærkt indtryk af overdådighed og variation. På dette tidspunkt havde kvin
derne ingen stemmeret, end ikke ret til at være medlem af en forening; kvin
delig virketrang måtte indskrænkes til de tilladte områder, og det var især
husligt arbejde, herunder kagebagning, som endnu var en ret ny idræt. Det
kan derfor ikke overraske, at der opstår en kappestrid om at sende de bedste
eller mest overdådige tærter til forsamlingshusmøderne. Hvis der kom danske
foredragsholdere, blev der ofte gjort endnu mere ud af serveringen, og for de
tilrejsende danskere kom forsamlingshusmødeme i Sønderjylland til at stå i
et helt forjættet skær. Da der var mange forskellige slags kager, blev kage
fadene ved med at vandre langs bordene, så alle kunne smage på eller i hvert
fald vurdere bagværket.
Der blev sunget i stor stil ved kaffebordene, som prægedes af en glad og
optimistisk stemning. Ved hjemkomsten til Danmark kunne foredragsholderne
berette om tilstandene i det sønderjyske, herunder de overdådige kaffeborde
og den særlige stemning ved dem. I perioden 1900-1914 opstår og cementeres
myten. Den helt specielle stemning, begejstring og ånd, der var ved kaffe
bordene, overførtes til at omfatte alt, hvad der var på bordene.
Det er væsentligt at fastslå, at traditionen med et godt og rigeligt - under
tiden overdådigt - kaffebord trivedes på samme måde i dansknationale og
tysknationale hjem. Det kan mange ældre sønderjyder bekræfte (25). Den
materielle kultur var fælles for hele befolkningen, som var delt efter sindelag,
ikke på grund af etniske forskelle. Men de store forsamlingshusmøder med de
overdådige fælles kaffeborde forekom kun i den danske befolkningsgruppe,
og derfor opfattede mange rigsdanskere dette fænomen som udtryk for noget
særegent for de danske nordslesvigere. Undertiden gjorde rigstyskeme det
samme: En gendarm, der skulle kontrollere, at alt gik lovmæssigt for sig i
Aller Forsamlingshus i 1907, udtalte sin træthed over de evindelige kaffe-
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borde: »Disse danskere æder kager og kager og derfor kan de aldrig klare sig.
Vi holder os til grogge, det giver varme og styrke.« Gendarmen stammede fra
Mellemtyskland og synes at have været uvidende om, at de tysksindede på
Christiansfeldegnen satte samme pris på kager som deres danske naboer (26).

Kaffebordet under første verdenskrig
Efter udbruddet af første verdenskrig indførtes der hurtigt kontrol med føde
vareproduktionen. Det var kun tilladt at bruge en vis - efterhånden meget
ringe - del af det mel og smør og den mælk, som en husholdning på landet
selv producerede. Disse restriktioner var nødvendige for at sikre en rimelig
fordeling af fødevarer overalt i Tyskland, også ved fronterne. Men af den
nordslesvigske befolkning blev forbudene mod at anvende egne produkter
opfattet som urimelige, og reglerne blev omgået i det omfang, det var
muligt (27).
Alt mindretalsarbejde var blevet forbudt ved krigsudbruddet, og de store
foreningsmøder med fælles kaffebord eksisterede derfor ikke mere. Derimod
kom folk naturligvis fortsat sammen i de private hjem, men krigens gru satte
en naturlig dæmper på omfanget af den private selskabelighed. Hvis ens ægte
mand, søn eller bror var ved fronten, havde man ikke særlig lyst til at mæske
sig ved det halvårlige kaffegilde. Efterhånden som forbudene blev skærpede,
kom der dog særlige spændingsmomenter ind ved invitationen til et kaffe
bord: Hvor vidt rakte husmoderens opfindsomhed med de begrænsede føde
midler.
Der var 3 slags kaffe: Den ringeste bestod af grønne ærter og byg, der blev
hårdt brændte. Lidt bedre var maltkaffe af ren byg, og bedst var rugkaffe.
I byerne var mulighederne for at lave selv beskedne kaffeborde meget be
grænsede. Hvis en familie i arbejder- og middelklassen ikke havde forbindelse
med landboer og måtte nøjes med de officielle rationer, indskrænkede trakte
mentet sig til kålrabi med variationer ledsaget af bygkaffe. En soldaterkone i
Nordborg havde udviklet et vist talent i at omdanne kålrabier og kunne lave
en god pladekage af kålrabimos, blandet med kartoffelmos, sødet med roesirup og krydret med citronessens. Denne færdigbagte kage smagte ganske
udmærket og vakte nabokonernes beundring (28).
Hvis man havde blot lidt mere til rådighed, kunne man servere »krigssnit
ter«, det var tvebakker, dyppet i mælk, stegt i fedt og serveret med marme
lade. På en gård i Sundeved forsøgte husmoderen at holde denne standard ved
kaffegilder: Rugkaffe - uden fløde - ledsaget af formkage og tvebakker.
Formkagen var oftest en æblepie af lidt mel, mange æbler, lidt fedtstof og lidt
sødemiddel. Tvebakker af sigtet hvedemel var den store delikatesse og andre
former for småkager bagtes ikke. »For Mor var det rart at holde en vis stan-
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Kagefade fra første verdenskrig fra et tysk-nationalt hjem. Også von Hinden
burg og Ludendorf prydede porcelænsfade. (Tallerkener i privateje).

dard under alle forhold. Tøjet skulle vaskes, selvom vi ikke havde sæbe, og
ved nabokomsammen var det altid de pæne kopper og fade på bordet, selvom
vi kun havde to hold at byde på. Hvis vi havde bagt lidt ulovligt brød og
kæmet ulovligt, kunne formkagen erstattes af et stykke »hold mund«. Det var
en skive smørsmurt franskbrød, bagt af hvede med klid. Nej, hvor så vi frem
til at skulle spise det hver dag efter krigen« (29).
En særlig lækkerbisken var krigsmakroner, som børn i Sønderborg fik til
belønning for at samle hvedeaks på markerne efter høsten. Aksene blev tær
sket i en sæk, og som plejl brugtes den tykke kæp, man ellers brugte i vaske
kedlen. Når hvedekæmeme var rene og tørre, blev de malet på kaffemøllen.
Det tog sin tid, men gav pænt mel til brødbagning, og det var en stor man
gelvare. Ved sigtningen af melet blev der en del klid tilovers, og af dette
bagtes krigsmakroner. Man rørte kliden med vand, et enkelt æg og evt. lidt
kunsthonning. Resultatet var efter sigende meget velsmagende, vurderet på
baggrund af knapheden (30).

Kaffetraditionen efter 1920 og frem til i dag
Der er ingen tvivl om, at de meget magre krigsår forstærkede trangen til at
vende tilbage til førkrigstidens rigelige anretninger. Derfor blev det fulde
kaffebord taget op med glæde efter genforeningen og udvikledes hurtigt til
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overdådighed af mange husmødre. I 1920’eme florerede de store kaffeborde
overalt. I Stenderup i Nybøl sogn var der et fast mundheld om et godt
kaffegilde: »Det var galt godt i javtes, vi fik kaghe te e laut« (d.v.s. kager til
loftet). Mundheldet kunne godt have lidt bund i virkeligheden, idet der sine
steder i sognet serveredes 14-16 forskellige slags. På en af de største gårde i
Stenderup holdt konen bevidst igen med serveringen, og hun mener, at der
nok var en tendens til, at de mindre gårde ville gøre det værst. Et godt kaffe
bord ved en fødselsdag eller den halvårlige nabokomsammen ville på denne
gård i 1920’eme indeholde: boller, gærkringle, søsterkage, brødtærte, sveske
tærte, franske vafler, 4-5 slags småkager. I begyndelsen af 1970’eme er serve
ringen formindsket til følgende: gærkringle, søsterkage (eller bagerkringle),
æblekage (eller tærte), skaller m. fyld, 2-3 slags småkager (oftest goderåd og
fedtkager). Til julen er der altid søsterkage, og skallerne erstattes af æbleski
ver, der er gerne 2 tærter og småkagerne er brunkager, klejner, pebernød
der (31).
For mange landhusmødre kan det være et problem at få lov at skære ned
på antallet af kager. For nogle bliver det først muligt, når de flytter på aftægt
og dermed ikke længere har samme selskabelige forpligtelser overfor lands
byen. Husmoderen fra den nævnte gård i Stenderup har som aftægtskone
indskrænket sin servering til søsterkage, rugbrødstærte og goderåd. Men til
gengæld er kagerne bagt samme dag, søsterkagen kun et par timer før serve
ringen; hvad der skæres i kvantitet, forsøges således indvundet i kvalitet.
Denne skildring fra Stenderup synes at være typisk for udviklingen for den
øvrige del af landsdelen. Kaffebordet stod i fuldt flor i 1920’erne og blom
strede atter frem i slutningen af 40’erne og i 50’eme. Det var størst på de
middelstore gårde på landet, men også byernes middelklasse fulgte med. Køb
mandskonen i Bro anså i 1950’eme følgende for et minimumskrav til et godt
kaffebord: Friskbagt, smørsmurt franskbrød, bager-wienerbrød, pladekager,
1-2 tærter og 4-5 slags småkager (32). De smørsmurte franskbrødsskiver
synes ikke at være anvendt på de bedre kaffeborde i Jylland. Det kunne være
en servering til familien selv ved den daglige eftermiddagskaffe, men de blev
ikke sat på et stort kaffebord. Når franskbrød har nydt den store udbredelse
som »gæstemad« i Sønderjylland, skyldes det sikkert første verdenskrig, hvor
netop hvedebrødet var en af de store mangelvarer (33).
Om kaffebordets forfald siger en købmandskone i Sønderborg:
»Da vi i løbet af 1920’eme blev så danske, at vi gav os til at sige lagkage
i stedet for tå’t, da begyndte de mange tærter også at forsvinde og dermed
lige så langsomt det fulde kaffebord. Mange troede, at det var finere at ser
vere pålægsbrød og the!, og så spise os af med citronfromage og vin, når vi
skulle hjem. I dag er kaffebordet forbi. Ingen gider bage mere, folk skal en
delig ikke være fede, og de køber kun enten wienerbrød eller konditorkager -
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kun een af delene - og så to slags købmandssmåkager - og det forspiser man
sig ikke i« (34).
Denne betragtning er mere pessimistisk end de fleste. I mange miljøer be
vares endnu skikken med hovedsageligt at servere hjemmebagte kager, men
ikke i det omfang, som man forbinder med det sønderjyske kaffebord. I dag
er det »fulde« kaffebord ved at være en saga, og dette skyldes 3 fremtrædende
forhold: Manglen på billig kvindelig arbejdskraft, manglen på billige råvarer
samt nye skønhedsidealer og dermed ændrede spisevaner.
Med Peter Seebergs ord: »Det sønderjyske kaffebord præsteres kun af tro
faste hjemmesiddende hustruer, der villigt holder ovnen varm dagen lang.
Af denne grund er det i høj grad samfundskonsoliderende« (35). I løbet af
1960’eme har landhusmødrene fået helt ændrede arbejdsforhold. Det mang
lende folkehold har især ramt kvinderne, der foruden at undvære tjenestepige
ofte også må arbejde med i marken. Det arbejdskrævende kaffebord ind
skrænkedes derefter. De råvarer af egen produktion, som tidligere var tilstede
i enhver landhusholdning, som hvedemel, fløde, smør, syltetøj, marmelade,
nødder etc., skal i dag købes - for de flestes vedkommende til dagspris. Dette
har også betydet en kraftig nedskæring på omfanget af kaffebordet.
De ændrede skønhedsidealer har forstærket denne udvikling. »Kaffebordet
bringer jo pæn fylde til den rundhed, som for mig at se har været kvindens
pryd i mands minde. Ingen sønderjyde, der regelmæssigt nyder sit kaffebord,
nøjes med gennemsnitsvægten. Tyve pund over regnes der for mindst nor
malen« (36). Næppe mange af dagens kvinder ønsker at bære den nævnte
pryd, og derfor skæres der ned på kagerne.
De ændrede spisevaner har bragt enhver form for blødt brød og kager i mis
kredit. Vi er alle udsatte for et pres, når vi hører emæringskyndige personer
tale om kulhydrater, fedtprocenter og kolesterolindhold. Ud fra nutidens
norm er det sønderjyske kaffebord netop indbegrebet af alt, hvad der er
usundt (37).

Naboernes kaffeborde
I Danmark udvikledes i det samme tidsrum som i Sønderjylland - eller
snarere lidt før - en kraftig tradition for gilder med fælles kagespisning og
indbyrdes konkurrence mellem husmødrene. Der skal her gives et par korte
skildringer af danske kaffeborde i dette århundrede:
I 1907 opholdt en nordsjællandsk håndværkerdatter sig på en stor gård i
Fjelstrup som husholdningselev. Gildetraditionen i det østlige Sønderjylland
forekom hende at være meget forskellig fra, hvad hun kendte.
»De store barselsgilder med utallige tærter og kvinder, der spiste løs og
drak både kaffe og vin, havde jeg slet ikke kendt, - heller ikke kaffegilder
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med 14-15 slags kager. Jeg skrev hjem og fortalte mine forældre om det hele.
I forsamlingshuset var der mange møder, gymnastik og sværddans. Det sidste
gik jeg til sammen med en veninde. Alle var meget grundtvigianske, og de
nød alle livets goder. Jeg sagde til mig selv: Den tro, de har, vil jeg også
have.« De næste år tilbragtes på Randers-egnen, og beretteren opdagede, at
meget af det, hun troede var specielt sønderjysk, også trivedes her. »Her var
de samme store, alt for store kaffeborde, især hos folk selv - derhjemme.
Alligevel var det anderledes end i Sønderjylland. Dernede havde de ligesom
mere at være fælles om, ikke bare kaffebordene men meget mere. Jeg søgte så
til Sønderjylland og fik ansættelse som sygeplejerske, da jeg var færdiguddannet« (38).
I begyndelsen af 1930’eme blev en ung kvinde fra Dybbøl forlovet med en
mand fra Midtjylland. Kvinden var opvokset i en meget nationalt bevidst
familie og havde en stærk fornemmelse af landsdelens særpræg, herunder også
det sønderjyske kaffebord, som var blomstret op igen efter første verdenskrig.
»Jeg kan huske, at jeg blev forbavset ved at se, at der var lige så mange kager
på bordet hos min svigermor som hos min egen mor. Det var lidt andre kager,
især var tærterne anderledes, men jeg kan ikke sige, at de var ringere. De
nøjedes bare med at tage ét stykke kage og også kun én småkage ad gangen.
Hvorfor vi hernede er blevet så berømte for kaffebordet, kan jeg ikke
sige« (39).
En tilsvarende forundring over manglende forskelle på nørrejyske og søn
derjyske kaffeborde opstod hos forfatteren til nærværende artikel ved flyt
ningen til landsdelen i slutningen af 1960’erne. En opvækst i et østjysk bonde
miljø havde givet rig anledning til at stifte bekendtskab med solide og om
fangsrige kaffeborde. Håbet om at møde endnu større og overdådigere kaffe
borde i Sønderjylland blev beskæmmet, derimod var - og er endnu - selve
serveringen væsensforskellig. Det kan derfor være nyttigt at se på selve kaffe
bordets indhold og gang, da noget af forklaringen på det særlige ry måske
ligger her.

Specielle forhold ved de sønderjyske kaffeborde: servering,
nøden, fællessang, kagenavne, udbredelse af opskrifter m.v.
Selvom man ikke kan påvise, at kaffebordene i Sønderjylland har været væ
sentligt mere omfangsrige end i det øvrige land, så virkede de alligevel mere
overdådige på grund af en særlig serveringsteknik, som fortsat fastholdes i
betydelig udstrækning: Kagefadene bliver sendt rundt i rask rækkefølge, og
enhver stabler op på sin sidetallerken 3-4 forskellige slags, så meget som der
kan være. Derpå giver det madro lidt tid, før kagefadene atter begynder at
vandre. På fremmede virker dette overdådigt, ja på grænsen til frådseri, og
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Boller indleder oftest et kaffebord. De lægger en god bund, før man går i kast
med de egentlige lækkerier. Boller placeres altid parvis, ovenpå hinanden, og
det hører til god tone at tage en hel bolle og ikke ai nøjes med en halv.

der findes mange beretninger om de fejltagelser, denne serveringsmåde kan
forårsage: En ung mand fra Midtjylland tabte således helt overblikket ved
sit første møde med det sønderjyske kaffebord. Han greb i forvirringen sin
sidemands bugnende tallerken, tog et stykke herfra og sendte den videre (40).
Skikken med de vandrende kagefade synes at være opstået i forsamlings
husene. Her blev der holdt taler - også under kaffedrikningen - og det var
da praktisk, at der var en vis ro og ikke vandrende kagefade hele tiden. I
hvert fald kan skikken ikke synes længere tilbage end til omkring år 1900,
hvor de store danske fællesmøder var i fuld blomstring.
Selvom kagefadene også i private hjem blev sendt efter hinanden, var der
dog sjældent mulighed for at springe en kage over. Den opmærksomme vært
inde holdt øje med, at gæsterne smagte på alt, og et afslag blev mødt med
bemærkningen »Åh, du skal nødes«, og så blev der nødet, indtil værtinden
afgjorde sagen ved at læsse et stykke kage mere over på gæstens tallerken.
Dette blev betragtet af de øvrige gæster som udtryk for den yderste gæstfrihed.
At nøde eller presse gæsterne til at spise kendes over hele landet. Jeppe
Aakjær giver en klassisk skildring af nøderiet i Frd. Tapbjergs plovgilde, hvor
husmoderen nøder kraftigt, selvom hun ved, at der næsten ikke er mere mad
tilbage.
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Nøderiet er således ikke et specielt sønderjysk fænomen, men at nøde eller
»kråe« er en skik med gammel hævd i landsdelen, og det blev anset for en
værtindes nødvendige pligt. Dette var imidlertid helt ukendt for den nygifte
præstekone Louise Michaelsen, der i 1863 flyttede fra København og til Søn
derjylland. Hun skulle bistå sin svigermor ved et kaffegilde i Kastvrå, og da
den første kop var drukket, gik præstekonen med kanden fra bondekone til
bondekone og bød en kop mere, men alle afslog. Derpå puffede gæsterne til
hinanden og hviskede: »Hun forstår sleit å kråe!« Svigermoderen reddede
situationen ved at forklare: »Då ska da bli ve!« (41).
Måske er nøderiet blevet fastholdt længere i Sønderjylland end i det øvrige
land; i hvert fald fremhæver mange, at de i 1920 tilflyttede rigsdanskere ikke
havde sans for nøderiet. Men der kan her være tale om mere miljøbetingede
end egnsbetingede forskelle. Mange af rigsdanskerne var embedsmænd og tjenestemænd, og i disse samfundslag har nøderiet næppe nogensinde været sær
ligt udbredt. Nogle alsiske familier blev inviteret til en rigsdansk DSB-familie
kort tid efter genforeningen. De glædede sig alle meget, da alt dansk var i høj
kurs på denne tid. Den følgende dag spurgte naboerne spændt de inviterede
om aftenens forløb og fik følgende svar: »Jo serveringen var såmænd god
nok, men nøden var ringe, så vi fik ikke meget« (42).
Fra Notmark sogn berettes om nøden i slutningen af 1950’eme: »Det var
ikke rigtigt velset, hvis man ikke smagte på det hele. Det blev anset for noget
af en krænkelse af værtindens bagekunst. Det blev selvfølgeligt ikke sagt di
rekte, men det lå ligesom i luften. »Skal De ikke smage på tærten, Olsen?«
kunne værtinden spørge med en venlig, men myndig stemme, og selvom Olsen
måske var mæt, det stakkels kræ, og selvom han måske smilede undseeligt
undskyldende, så hjalp der ingen kære mor; han måtte betale sin tribut til
værtindens store anstrengelser i køkkenet. Han vidste det godt selv og sva
rede med en blanding af dårlig samvittighed og pligtfølelse: »Jojo, det skal
jeg da« (43).
Fællessang har været en af de ting, der har sat det afgørende præg på de
sønderjyske kaffeborde. Ved møder i forsamlingshusene før 1914 blev der
sunget flittigt af nordslesvigernes egen sangbog, »Den Blå«. Også i hjemmene
blev der sunget ved kaffebordene, og her var mulighederne større, fordi der
ikke var en gendarm tilstede for at overvåge, at forbudte emner eller forbudte
viser blev bragt frem. Blandt de forbudte viser var »Slumrer sødt i Slesvigs
Jord« og »Du skønne Land« meget populære, men andre fædrelandssange
blev også sunget med varme. I de private hjem kunne man også synge mere
jævne folkelige viser som »Hjalmar og Hulda«, men i denne genre, skillings
viserne, var de tyske viser mest populære. Det var dog kun i de private hjem,
at der blev sunget viser på tysk; i forsamlingshusene holdt man sig til fædre
landssangene og oplevede gennem dem en særlig fællesskabsfølelse.

Annonce for et kaffemærke, 1977. På kaffebordet ses 7 Møde« og 5 »hårde«
slags kager. De nye messingstager forhandles af de lokale isenkræmmere under
navnet »SOnderborg-stagen«. Bollerne er her ikke anbragt parvis ovenpå hin
anden som almindeligt i landsdelen (se side 21).
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I tre perioder har sangglæden udfoldet sig særligt kraftigt; i kampårene
før 1914, omkring afstemning og genforening og 1940-45. Dette gælder Nord
slesvig, i Sydslesvig fortsatte den nationale kamp efter 1920 og blev forstærket
efter 1933. For de dansksindede sydslesvigere synes kaffebordet med fælles
sang at have været en betydende samlende faktor og udtryk for en ufravigelig
del af den danske kultur. I en skildring af dansk ungdomsarbejde i Flensborg
i 1930’erne berettes om vandreturene til Jaruplund, Harreslev eller Kobber
møllen, »hvor vi samledes til kaffeborde på de danske steder og mødtes med
folk på stedet. Det gik op i sang det hele, og vi nød det« (44).
Sangens kraftige genopblussen i 1940-45 skyldtes dels besættelsesårenes
tryk og dels den fornyede grænsekamp. Fællessang blev anvendt som
kampmiddel og bevidstgørende faktor allerede i det første krigsår over hele
landet, og i 1945 blev der sunget som næppe nogensinde siden genforeningen.
Rederi-direktør Jørgen Clausen, født i Nordborg, fortæller om tiden lige efter
anden verdenskrig: »11945 genså jeg Sønderjylland, da jeg kom med brigaden
og blev stationeret i Højer. Det var en stor, en meget stor oplevelse at mærke
den danske fællesskabsfølelse slå sammen om os. Det var uforglemmeligt,
som der blev sunget af højskolesangbogen ved kaffebordene, det var som at
komme hjem. Opholdet nord for grænsen lige efter krigen var kraftige ople
velser, som jeg aldrig glemmer, med sang og fælles kaffebord. Den sunde na
tionale følelse fik det sønderjyske blod til at flyde i mig« (45).
De ydre former ved kaffebordet som serveringen og den megen fællessang
har således været noget forskellige i Sønderjylland og i den øvrige del af
landet, men kaffebordets faktiske indhold er hidtil kun omtalt kort, og det
vil derfor være rimeligt at se lidt nærmere på kagetypeme for at spore evt.
forskelle fra et »normalt« dansk kaffebord. Et klassisk kaffebord er opbygget
over to hovedelementer, de bløde og de hårde kager. De bløde er f.eks. boller,
formkager og tærter, mens de hårde betegner enhver form for småkager. En
gylden regel i Sønderjylland var, at et ordentligt kaffebord skulle indeholde
mindst 7 slags bløde og 7 slags hårde kager; dette kan man også møde f.eks.
i Nørrejylland, men kagetypeme har været lidt forskellige. I Sønderjylland
synes en række ældre kagetyper som f.eks. søsterkage og goderåd at have
overlevet længere end i det øvrige land. Dette skyldes utvivlsomt den kon
servatisme eller rettere det kulturelle efterslæb, som opstod på grund af fremmedherredømmet og restriktioner under første verdenskrig. En småkage som
goderåd har været populær i hele landet, herom vidner de mange kagejem
på danske museer, og der findes opskrifter på goderåd i kogebøgerne siden
1703 (46). I Sønderjylland vedblev denne kage at bevare sin popularitet. De
gamle goderådsjem kunne ofte anvendes på et almindeligt brændekomfur, og
først ved indførslen af gas- og elkomfurer opstod der problemer. Men de
lokale isenkræmmere begyndte i 1960’eme en import af norske goderådsjem,
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beregnet til elkomfurer, og takket være de moderne jern er goderåd ved at
vinde udbredelse igen - også udenfor Sønderlylland. En anden kage bagt i
jern er fortsat meget populær i landsdelen, det er æbleskiver. Mange steder i
landet anvendes de kun som efterret i lighed med pandekager. Dette sker
også i en vis udstrækning i Sønderjylland; æbleskiver kan f.eks. være supple
ment til den sur-søde suramsuppe, men oftest bages æbleskiver med sveske
fyld og serveres til kaffebordet som en sidste appetitvækker lige før tærterne,
og i juletiden hører æbleskiver til ved ethvert kaffebord.
Tærterne eller lagkagerne spillede hovedrollen ved de fleste kaffeborde - i
Sønderjylland som andetsteds. Tærten var - og er - hovedhjørnestenen for
en husmoders kunnen. Skikken med at sende mad til en barselskone blev fast
holdt længe i Sønderjylland, men ofte blev barselsmaden ændret til at være
en tærte. En barselskone kunne da komme i den situation at få 10-15 lag
kager og måtte skyndsomt invitere tærte-giverne til at komme til barselsgilde,
hvor traktementet simpelthen bestod af de fremsendte tærter suppleret med
boller og småkager. Da tærter i udstrakt grad anvendtes som gaver - også
ved fødselsdage - udvikledes holdbare typer, d.v.s. tærter uden flødeskum,
som vedblev at være gode eller i hvert fald spiselige trods 10-14 dages opbe
varing. Stribetærte med 6-10 lag tynde bunde lagt sammen med ribsgele er et
eksempel på en af disse magre men fine tærter. Blandt de fede tærter står den
5-lags kejserbutterdejstærte nok for de fleste som højdepunktet; navnet viser,
at kagen er udviklet under fremmedherredømmet.
Kagenavne er et kapitel for sig selv. Den samme kage kan optræde under
mange forskellige navne, og omvendt kan det samme navn dække over vidt
forskellige kager. Vi vil prøve at følge et par kagenavne: En yndet skærekage
af sukkerbrødsdej, formet som en roulade og dækket af høvlet chokolade, så
kagen ligner en egestamme, gik under navnet Bismarcks-Eiche indtil gen
foreningen. Navnet er ikke nødvendigvis udtryk for stærk tyskhed hos kagens
opfinder. Den preussiske adelsslægt Bismarck fører egeblade i sit våben, og
i 100-året for Bismarcks fødsel plantedes egetræer mange steder i kejserriget,
også i Slesvig, til minde om rigskansleren. (Bismarck-Egene kan man finde
endnu i dag i Sydslesvig og Holsten). Kagen var en udpræget konditorkage, da
det er lidt svært selv for en erfaren husmor at efterligne egebark; især til
barsler var den yndet på grund af lang holdbarhed. Efter 1920 ændredes
kagenavnet forholdsvis hurtigt, og i bagervinduer og receptsamlinger frem
træder roulade nu som »Kongestamme« (47). Genforeningen gav iøvrigt an
ledning til udvikling af en ny lagkage, Christian X-tærten, der består af hvide
mørdejsbunde og rødt syltetøj. Den blev en værdig repræsentant for den nye
tid overfor den prangende kejserbutterdejstærte (48).
Nu hører det til undtagelserne, at det er rigskanslere eller statsoverhoveder,
som giver navn til kager, selvom Hindenburg er navnet på en sirupskage; ofte
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opkaldes en kage efter den person, som har givet opskriften. En proprietær
kone i Sundeved giver som begrundelse for denne skik: »Så husker man bedre
forskellen på de tre forskellige opskrifter på søsterkage i ens bagebog«. Selv
foretrækker hun dog, at hendes unge piger kalder hendes kager efter gårdens
navn og ikke benytter hendes fornavn (49). Kager kan også få navne ved rene
tilfældigheder. Fra samme gård berettes om en bestemt plumkage, der ikke
skal røres for meget for ikke at falde sammen. En ung pige, der sjældent
overanstrengte sig, blev derfor sat til at røre den, og kagen blev da større end
nogensinde. Den hævede så flot op af formen, at husmoderen rosende sagde:
»Jamen det er dog en hel himmelbjerg-kage, du har lavet«, og under dette
navn indgik kagen i opskriftssamlingeme hos gårdens to unge piger og herfra
videre ud.
Videregivning af opskrifter er en sag, hvortil mange husmødre har helt
forskellige holdninger. Nogle vogter nidkært over deres personlige opskrifter.
Fra Vestslesvig i 1920’erne berettes: »Særlig på Rømø har jeg hos forskellige
tanter fået det mest eventyrlige bagværk, men som oftest bevarede de op
skrifterne som en militær hemmelighed og ville ikke rykke ud med dem,
når man bad om en eller anden. Ellers gik det omtrent, som da min gamle
farmor bad en gammel kone om opskriften på en lækker kage. Konen sva
rede: »Ja, se, man taje naue mjøl, æg å sukker å jaske sammen og så blyve
det te en kagh« (50).
Andre kvinder var dog mere indstillede som den førnævnte husmor i Sun
deved, der mener: »Jeg har altid fundet det småligt at vogte på sine opskrif
ter. Jeg har åbent bedt om opskrifter - det er dog kun en hæder - og jeg har
gerne givet opskrifter fra mig« (51).

Mytens fortsatte blomstring
Forestillingen om de helt overdådige, sønderjyske kaffeborde lever fortsat og
næres af talrige faktorer, bl.a. annoncer, kogebogsudgivelser, officielle kaffe
borde serveret ved særlige begivenheder som dronningebesøg i landsdelen
samt litterære belæg. Især de litterære fremstillinger medvirker til at holde
forestillingen om en helt særegen kagetradition levende. Hos tre generationer
af grænselandsforfattere finder vi varme - ja næsten forelskede - skildringer
af sønderjyske kaffeborde: Willy August Linnemann, født i Flensborg 1914,
lader en hundredårig fejre sin fødselsdag med 21 forskellige tærter og 21 slags
småkager. (Skæbnen må være en skælm). Peter Seeberg, født i Skrydstrup
1927, skildrer det sønderjyske kaffebord som et fænomen, der både i kvalitet
og righoldighed langt overgår det franske køkken. (Festskrift til Jens Kruuse,
1968). Knud Terp, født i Notmark 1943, sender længselsfulde tanker til sin
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Ved indvielsen af de nyopstillede historiske afdelinger på Museet på Sønder
borg Slot i december 1976 var Sønderjyllands Amtsråd vært for H. M. dron
ning Ingrid ved et sønderjysk kaffebord med ca. 20 forskellige slags kager.
Den udførlige presseomtale af dette kaffebord var med til at øge forespørgslen
til museet om kaffebordsskikke og dermed til at fastholde myten om det helt
specielle sønderjyske kaffebord.

barndoms kaffeborde fra udlændigheden i København, hvor ingen gider bage
mere (Kronik i Jydske Tidende 22.12.1977) (52).
Disse skildringer er med til at fastholde forestillingen om noget ganske ene
stående - både hos landsmænd og folk fra det øvrige land. Nærværende artikel
vil sikkert gøre det samme - helt uanset konklusionen. Enhver omtale er med
til at cementere myten.

Konklusion
Vi har nu fulgt det sønderjyske kaffebord - fra kaffen vandt indpas omkring
1850 og frem til i dag. Vi har kort berørt de tilsvarende danske kaffeborde og
fundet, at forskellene ikke er slående. Alligevel har det sønderjyske kaffebord
et ry, som helt overskygger andre danske, regionale spisevaner. Dette ry
skyldes især den specielle, nationale situation. Kaffebordet udvikles til sin
særlige overdådighed i den selvstændige bondestand, der var kærnen i den
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danske folkegruppe, og det fælles kaffebord bliver - på grund af spiritusfor
budet - et fænomen, der især blomstrer i de danske forsamlingshuse. Kroerne
og gæstgiverierne, hvor den tyske folkegruppe holdt møder, havde ikke spi
ritusforbud, og derfor vandt det fælles kaffebord aldrig nogen særlig udbre
delse her. På grund af dette er mange tilbøjelige til at overse, at kaffebordet
med de mange gode kager også var yndet hos de hjemmetyske familier.
Der synes at ske en vis vekselvirkning mellem kaffebordstraditionen i
hjemmene og i forsamlingshusene i tiden 1900-1914. De tilrejsende rigsdan
skere var med til at opbygge myten om de helt utrolige kaffeborde i Nord
slesvig, idet de overførte deres positive oplevelse af folkeånden og kampviljen
til at gælde alle sønderjyske fænomener.
En rigsdansker, der opholdt sig i Nordslesvig omkring 1907-08, udtrykker
det således: »Alt sønderjysk var ligesom bedre end det danske« (52).
Første verdenskrig medførte en egentlig hungertid i Sønderjylland ligesom
i det øvrige Tyskland. Alle længtes tilbage til de gode gamle tider før krigen,
da der var nok at spise, og i betydeligt omfang toges de gamle spisevaner op
igen efter genforeningen. Dette gjaldt både for dagligkosten og for festmad
og kagebagning. Første verdenskrig kommer til at betyde en slags kulturel
forsinkelse på det kostmæssige område (53) Derfor blomstrede kaffeborde
så kraftigt op igen i 1920’eme og 30’eme. Lidt af det samme, omend i langt
mindre målestok, sker efter besættelsen, og den sidste kulmination nås i
1950’eme.
Siden da har ændrede kostvaner og skønhedsidealer, savnet af billig ar
bejdskraft og manglen på råvarer af egen produktion gjort det af med »det
fulde kaffebord«.
Glæden over de gode kager lever endnu hos mange, og derfor vil kagebag
ning, omend i reduceret omfang, sikkert overleve. Trangen til selv at frem
stille sine fødevarer er atter dukket frem, og håndbøger i selvforsyning er
kommet på mode; nostalgi er et fremtrædende træk i mange af tidens fæno
mener, og kaffebordets kringler, tærter og »bækkenødder« vil derfor bestå,
omend i formindskede mængder.
Begrundelsen for denne formodning findes hos den alsiske digter, Martin
N. Hansen, hvis kaffebordshyldest indledte denne artikel. Vi vil også lade
ham slutte:
»For hvad er ålt hvad der jævnt anammes
mod det å mærk e mavskind strammes?
ja det å rigte kunn fuld’ sin mav’
til davle glæj er en himmelsk gav!« (54).
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Summary

Coffee - the third Sacrament of the Slesviger
A prominent Danish bishop has said that the Slesviger (i. e. inhabitants of Southern
Jutland) has three sacraments: Baptism, Holy Communion, and Coffee. This statement
is typical of many people’s impression of the famous southern Juttish coffee gathering.
Since the early 1900’s the southern Juttish coffe gathering has been an institution
to most Danes and still is. This article tries to pinpoint the institution by giving an
account of when the practice of meeting around a table with coffee and many cakes
became widespread and in which social and national strata it took place. The study
seems to prove that, originally, the coffee table was not essentially more elaborate in
southern Jutland than in the rest of Denmark. And yet the southern Juttish coffee table
has won a reputation which entirely overshadows other Danish regional eating habits.
This reputation is especally due to the particular national situation of the border
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country, which was a part of Germany 1864-1920. The coffee table attained its par
ticular abundance in the independent farmer class which was the core of the Danish
national minority group, and the communal coffee table - due to prohibition - grew
into a phenomenon which flourished especially in village halls owned by the Danish
minority. The inns where the German national group held their meetings did not have
prohibition and thus the communal coffee table never spread particularly there. For
this reason, many people are inclined to overlook the fact that coffee with many good
cakes was also a favourite refreshment with many German families.
There seems to be a certain interaction between the coffee table tradition in homes
and village halls between 1900 and 1914. Visiting Danes contributed to building up
the myth of the incredible coffees in North Slesvig by transferring their positive ex
perience of the people and their fighting spirit to all southern Juttish phenomena.
World War I brought actual starvation to Slesvig, as to the rest of Germany, and
after the reunion of North Slesvig with Denmark in 1920 the old eating habits were
resumed to a considerable degree. This applied to plain meals as well as to festive
meals and baking. World War I brought about a kind of cultural delay foodwise. That
was why coffees flourished in the 1920’s and 30’s. Something similar, although to a
lesser degree, happened after the German occupation of Denmark, and the latest
culmination of the famous coffee gathering was reached in the 1950’s.
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Lysesiv og sivlys
Af V.J. Brøndegaard
Engang du mere skattet var og kendt.
Hvornår dit renommé fik bladet vendt?
Dengang da glødelamperne blev tændt.
Johs. Boolsen: Stille Verdner (1942), 21.

Lys og varme hørte altid til menneskets primitive livsbehov. På nordligere
breddegrader, hvor naturen var sparsom med begge dele, gjaldt opfindsom
heden derfor især den kunstige belysning.
Fra forhistorisk tid (o. 20.000 f. Kr.) er fundet lamper af sandsten med ud
huling til fedt eller tran og i modsatte side en lille rende, hvor vægen lå - måske
allerede dengang en stump sivmarv. Omkring Middelhavet blev brugt lignende
lamper af 1er; de gamle germanske lerlamper havde en åbning i midten og
omkring denne tre fordybninger til vægen (1).
Romerske forfattere omtaler brugen af hampe- og hørvæger, men også mar
ven af »siv« (Scirpus eller Juncus) vædet med olie, talg, voks eller beg (»usus
ad ... lucemarum lumina praecipua medulla«) til lamper ved f. eks. døds
bårer (2).
Olie- og tranlamper med skål(e) og sivmarv som væge var kendt i 1200-1300tallet; på Paris’ gader gik sælgere og råbte: Jonc paré pour mettre en lampe! (3)
(jnf. s. 41). Ved Nordsøens kyster blev benyttet et stort sneglehus med siv
væge (4).
At forlænge dagen med kunstig belysning blev imidlertid af den jævne be
folkning regnet for en »luksus«, der kunne spares. »Early to bed and early to
rise makes a man healthy, wealthy and wise,« lød gennem århundreder et
engelsk ordsprog. Selv simple lys støbt af animalsk fedt om en stump garn,
ja endog bomuldsvægen var i de fleste småkårshjem en for stor daglig udgift,
den primitive olie- eller tranlampe det langt billigere alternativ. Man anskaf
fede den én gang for alle, og vægen fik man gratis fra enge, moser o. a. fugtige
steder.

Navne
Efter denne anvendelse af stængelmarven blev siv, oftest arterne Juncus effusus
og J. conglomeratus, kaldt (5):
svensk: veketog, -tåg 1745 ff. (bot. knæsat), lampvegesäf 1762, vek(a), vegagräs og lampegräs Hall., Skåne;
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norsk: vekesæv, -frytie 1766, veikagras, søveikje, sævveijke, veiksœv, veikja
gras, lampa-, kolaveike (kola = tranlampe), ljoss-, lysa-, lyssiv (bot. knæsat),
ljøsrak, raksæv, i stednavne: Sæveikemyra, -grova, Vekjærran, Vekjærmyran,
-bakkan;
færøsk: vaikur, veikur o. 1780 ff.;
dansk: lysesiv 1688 ff. (bot. knæsat), lampevægesiv 1TJ5, vægesiv 1793 og
Bornholm 1943, lampevæger Ålborgegnen o. 1870, lampesiv Vendsyssel o.
1900, pillesiv (pellsyvier) Jylland o. 1870 ff. (marven blev pillet ud);
tysk: dochtbinse Y194, 1808;
hollandsk: pitrusch (knæsat), pitbies, riskepit (pit = kærne, marv, væge);
engelsk: candle-rush 1578 ff.;
fransk: jong à mèche, oldfr. jonc = siv og lampevæge;
italiensk: giunco da stoppini (stoppini = væge, vægesiv);
gælisk, irsk: luacher ‘glans, klarhed, lampe’ jnf. sanskrit lauchanan af
lauch = lys.

Danmark
Den runde 30-80 cm lange sivstængel er fyldt med et snehvidt, bøjeligt og fjer
let, porøst væv bestående af stjerneformede celler. Denne marv blev i Vest
jylland kaldt æ mal, Thy sibbe, Fyn snork, og stænglerne blev gerne samlet af
børn. De bedste (med den tykkeste marv) fik man omkring Mikkelsdag (29.
september) og ved fuld- eller nymåne (Jylland) (6). Hvor der i Nordjylland
ikke groede lysesiv, kom fattigfolk andetsteds fra og fik dem i bytte for fiske
affald (7).
Om de »ubekostelige lampevæger« oplyser et tidsskrift 1804 (8): Disse be
står af marven af siv (den såkaldte vægesiv er især anvendelig til dette brug)
og fås ved at afskalle barken i strimler med en lille kniv. Man begynder ved
den øverste ende og fortsætter afskalningen, til der kun er en lille strimmel
tilbage, hvorpå marven bliver siddende; andre stryger den ud med tommel
fingerneglen. Man kan også presse marven ud fra oven og nedefter med en
ståltråd, men så bliver marven for sammenpresset og knækker flere steder, når
man retter den ud, og den brænder ikke så godt som den afskallede.
Tilsvarende i nyere optegnelser: det behændigt glidende tryk af en tommel
fingernegl langs stænglen med længdesnit pressede marven ud som en lang
sammenhængende tarm (9). Eller to nåle stukket korsvis gennem stænglen og
trukket langs denne førte marven med (10). Stængelbarken kunne også pilles
forsigtigt af; da den skøre marv let brækkede, lod man gerne en strimmel grøn
bark sidde tilbage som støtte for vægen. Efter at være skåret i stykker passende

Lysesiv, Juncus effusus, efter »Flora Danica«.
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Jysk fedtlampe
(Herning Museum).

til en aften eller nat hængtes de i små bundter til tørre i solen, ved skorstenen
eller over kakkelovnen (11).
Marvstumperne blev siden gennemvædet med tælle eller stearin og brugt
som pråse; man anbragte stumpen i en profit (klemme) eller satte den fast
mellem lysbukkens (stagens) pibe og en opretstående gren (12). Sivlampen af
1er eller blik nævnes litterært fra 1795 (13). Den mest almindelige havde øverst
en flad skål til brændvædsken, under den en anden større, tiggeren, til at op
fange dryp; sivvægen (evt. flettet af flere marvlængder) lå på en fordybning,
næbbet, i øverste skål (14). Smadderkatten eller lampeskåret hang på et søm,
en lille flad blikkop var loddet på en ombøjet strimmel blik, der tjente som
håndtag; med balanceophænget kunne blusset gøres stærkere og svagere (15).
Den tarveligere fedtlampe havde form som et timeglas på stage, i det nedre
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brede bæger lagde man gløder til at smelte tællen i en lille løs halvflad skål
ovenpå; vægen ragede frem af en knækformet tud (16). Juleaften brugte man
ekstra mange sivvæger - som regel fem - i olie- eller tranlampen (Slesvig) (17).
Sivlyset var blot et stykke marv dyppet i olie eller en prås med tande af siv (18).
Det blev hævdet, at sivvægen kun brugte halvt så megen tran og lugtede
mindre end en væge af hør eller hamp. »Den ... brænder meget klarere og
bedre i olielamper end bomulds- eller hampevæger, fordi den hverken har
knuder eller andre ujævnheder, men er overalt af lige styrke, og formedelst
dens svampeagtige konsistens er den fortrinlig egnet til at indsuge olien«
(1804) (19). Lampen passede sig selv, men var slem til at ose og lyste netop
så meget, at man kunne skimte hinanden i stuen; at læse, sy o. s. v. var kun
muligt lige under den. Med en nål eller pind måtte vægen dog cirka hvert 10.
minut skubbes længere op i klemmen eller ind i skålen, efterhånden som den
blev til aske (20). Efter petroleumslampens fremkomst brugtes sivlampen sta
dig på Rømø som vågeblus (21); i Nordsjælland fortæller en kone f. 1866, at
hun plukkede gæs ved lyset af en sådan lampe (22).

Sverige
I Sverige kan anvendelsen af sivvæger føres tilbage til 1438 (23). P. Kalm op
lyser fra rejsen gennem Bohuslän 1742 (24), at man som væge i tranlampen
lægger knapptog (Juncus effusus), der helst skal plukkes ved fuldmåne i sep
tember; yderbarken rives af på den ene side af stænglen, hvorefter man med
en tommelfingernegl skyder marven ud. »Dessa lampor gåvo et så klart sken
ifrån sig, som et annat ordinairt ljus kunnat göra; man kunde näppeligen känna
någon lukt då de brändes«, og der siges om dem, at »de brinna alltför väl, äro
goda och jämna som bomull, röka icke ... samt tära och öda på långt när ej
så mycket tran som de [væger] af blår eller hampa eller lin«.
Fire år senere (1746) foretog Linné sin Västgötarejse og skriver om stuebelysningen på Tjörn, at lampen bestod af et lille stykke firkantet blik fyldt
med torsketran - »i stället för veke togo de torkade och skalade stjälkar av tog,
som väl oljade lades i ett höm på lampan och itändes, då dessa vekar brunno
långt bättre än någon bomullsveke«. Da trannen ofte dryppede fra den indbøjning, hvori vægen lå, var nedenunder hængt en anden skål til at opfange dryp
pene. Disse lamper hang for det meste på en krog over ildstedet (25).
På Göteborg museum har en type hængelamper af jern fra Bohuslän to
skeformede skåle, den øverste er tranbeholderen og bærer vægen, en tilsvarende
mindre opfanger tran, som spildes fra beholderen. Typen (med én skål) kendes
allerede i 1300-tallet. Det var meget svært at holde lamperne brændende, da
det mindste vindpust kunne slukke den lille flamme. Man stillede derfor på
siden en lille dejtruglignende skærm kaldt Ijuskisten eller ljushatten formet
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som en esses skorstenshat. Meget almindelig i det vestlige Sverige var en bord
lampe af glaseret 1er med håndtag; en sokkel fra den nedre større skål til spild
trannen bærer brændstofbeholderen forsynet med en lille tud til vægen. En
nyere form (slutn. 1700-tallet) har et lille jemhylster, der holder vægen opret,
så der ikke spildes olie (26).
Der blev brugt væger af siv (»lampagräs«) i Halland og Skåne (27); Retzius
oplyser 1800, at marven trækkes ud med to korsstillede knappenåle (28). I en
indberetning fra Lindome (Halland) til Dialekt- och ortsnamnsarkivet i Lund
hedder det: »Veken ... till dessa lampor [med tran eller rapsolie] var till det
mesta det inre av ett sävstrå som kallades vegagräs, det växer i kärr och
mader« (29).

Norge
Iflg. Hans Strøm’s beskrivelse af Søndmør 1762 (30) anvendes lysesiv under
tiden som lampevæge og »med den Fordeel, at den tredie Deel af Tranen der
ved kan spares«, men marven skal samles i voksende måne og helst fuldmåne,
da er stænglerne fyldt, i aftagende måne mere eller mindre tomme. C. F. Schübeler kan 1885 berette, at overhuden flås af, så marven er tilbage, men »jeg
har aldrig seet, at man har brugt disse Væger, sandsynligvis maa de være ret
hensigtsmessige« (31). Ove Arbo Høeg har imidlertid mange optegnelser fra
tidsrummet 1925-73 (32). Nogle steder, navnlig på Vestlandet, blev sivvægen
brugt i pråsen og tranlampen (kola) indtil o. 1880 og igen under 1. verdenskrig;
adskillige regnede den for at være den bedste væge, andre syntes den gav et
elendigt lys. Marven blev presset ud, idet man førte en negl fra rod til top langs
den åbnede stængel eller pillede den ud med en lille spids pind. Det var gerne
børnene, man satte til det kedelige arbejde. Folk samlede sivene og drog om
kring og solgte bundter af marven, det gav dem en lille ekstrafortjeneste.
Fra Rogaland (Suldal) fortæller Albret Vashus (33) om kolalampen af jern,
at den var »laga av tvo halvt grunne skaalor, noko paa skap som ein praam
der frambrystet vantar. Med bakenden var dei festa - den eine nokre tumar
over den andre - til ei jamplata som var skikka til aa hengja paa veggen. I
øvste skaali fyllte dei lyse og la ein veik slik at framenden av denne kom
framum i skaalhalsen. I denne var det det brann. Nedste skaali var til aa samla
upp dropar. Til kvart veikan brann upp var det aa trekkja han fram. Veikane
var mergen av eit slag sev, som dei kalla ljossev.«
I Holmesland, V. Agder, fortrængtes kola’en først i 1860-80 af petroleums
lampen. Der blev brugt fiskelevertran og som væge en bomuldstråd eller mar
ven af veikegrass. »Før bomuld kom i handelen var lysesiv mange steder en
nødvendighedsartikel, og til væge var den også bedst, da den ikke røg så stærkt
som bomuld. Det har for småfolk været noget af en industri at flække lysesiv
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Tanglignende holder på træjod til den fedtstofpræparerede marvstump; armen
tilhøjre fungerer som modvægt. (Hastings Museum).
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og tage marven ud. Denne solgtes i ganske små bundter omviklet med bast.
Endnu i 1860’eme kostede et bundt væger 2 skilling« (34).
Den engelske praksis at støbe marven i talglys (candle-rush, se nedenfor)
synes ikke at have været kendt i Norge.

Færøerne og Island
Sivmarven blev også på Færøerne benyttet som væge i tranlamper; den første,
som omtaler det, er Jens Chr. Svabo o. 1780 (35). Hertil sigter gåden: Det
magreste i landet drikker det fedeste af søen = vægen i tranlampen (36).
På Island var den mest simple lampe en udhulet sten, senere en beholder
med en i tran frit svømmende væge, sædvanligvis ikke sivmarv men spundet
af kæruld (Eriophorum), der også tjente som væge i støbte lys (37).

England, Skotland og Irland
Efter det foreliggende materiale at dømme har sivlyset (rush-light) været særlig
udbredt i Storbritannien, hvor det litterært kan føres seks århundreder tilbage.
Wm. Langland opregner i slutningen af 1300-tallet en husmoders arbejder: hun
skal karte, sy, lappe, vaske, skure, spinde og peal rushes (pille marven ud af
siv) (38). Ordet rush synes forhen at have været synonymt med lampevæge
(wick); således skriver Baret 1580 om »the rush weeke, or match, that maintaineth the light in the lamp«. På Shakespeares tid var det jævne folks eneste
belysning - i The Taming of the Shrew (1593?) siger Katharina:
Forward, I pray, since we have come so far,
and be it moon or sun, or what you please:
and if you please to call it a rush-candle,
henceforth I vow it shall be so for me.
Gilbert White giver 1775 en udførlig omtale af disse vægers tilvirkning og
brug (39). Han indleder med at fortælle om kvinders, børns og gamle folks
indsamling af sivene, som er bedst ved midsommertid eller tidligt om efteråret.
»Så snart de er skåret af, må de kastes i vand og forblive deri, ellers bliver de
tørre og skrumper ind, og barken vil ikke gå af.« Det kræver en vis øvelse at
fjerne barken, så der efterlades en ensartet smal og lige strimmel fra rod til top
som støtte for marven. Den blev nu lagt på græs og solbleget, derefter tørret og
dyppet i kogende fedt eller tælle. »Den påpasselige kone hos en Hampshire
fabriksarbejder opbevarer afskummet fra sin stegepande til det brug.« Ca. 1600
siv vejer et pund (lb.) og imprægneres med 6 lb. talg, hvorefter hvert rush-light
vejer 1/15 ounce. Blander biavleren lidt voks i fedtet, brænder lyset længere tid,
samme virkning har fåretælle. White fortsætter:
»Et godt siv, som måler 2 fod og 4 tommer, brænder kun tre minutter under
en time, og et længere siv vides at have brændt en time og et kvarter. Sivene
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Tranlamper med firkantede skåle til 4 væger. Fra Lolland (t.v.) og Færøerne
(t.h.). (Nationalmuseets 3. ofd. og Fredericia Museum).

giver et godt klart lys. Det er rigtigt, at vågeblus (watch lights) overtrukket
med talg kaster et dystert skær, men deres væge har to skal- eller barkribber,
mens vægen i dyppet siv kun har én. Ribberne skal sinke flammens nedbrænding, så lyset varer længere tid. I et pund tørrede siv findes indtil 1600 stk., og
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hvis man antager, at de hver lyser en halv time, vil en fattig mand for 3 sh. få
800 timers lys svarende til 33 hele døgn. En fattig familie kan få fem og en halv
times god belysning for en farthing (kvartpenny). En erfaren gammel husholder
forsikrer mig, at halvanden lb. siv fuldtud forsynede familien året rundt, idet
arbejdsfolk de lange dage ikke tænder lys, fordi de står op og går i seng med
solen. Små farmere bruger mange lys de korte dage, både morgen og aften
i dagligstue og køkken; men de meget fattige, som altid er de dårligste økono
mer og derfor vedbliver at være meget fattige, køber hver aften for en halv
penny tællelys, som i deres åbne rum med gennemtræk ikke brænder mere end
to timer for pengene, hvorimod elleve siv med hver mindst en halv times varig
hed kunne købes for en farthing. Sivlyset drypper en stribe smeltet talg på
bordet eller gulvet, og man må se efter, at det ikke mod slutningen af dets korte
brændetid falder ud af holderen.«
Fra nyere tid meddeler F. G. Savage i sin bog om flora og folklore i Shakes
peares digtning (1923) med en gammel kone som kilde, at fattigfolk brugte
rush-lights »og meget foretrak dem for de stinkende og flakkende tællelys lavet
af vor bys talgkræmmere, i landsbyerne som regel af bønderkoneme. Rush
lights kostede en kvartpenny stykket eller det samme som tællelys. Omtrent på
den tid, da svovlstikkerne blev opfundet (1833), begyndte man at gøre siv
lysene meget tykkere, og de solgtes nu for en halvpenny. De har åbenbart været
lettere at bruge end tællelysene, der så ofte begyndte at løbe ned ad siderne.
Til brug om natten, i syge- og børneværelser blev lyset dæmpet med en skærm,
et tyndt stykke perforeret jemhylster, som det skinnede igennem. Det gav
sikkerhed mod flyvende gnister og hvis lyset væltede« (40), men gav en skarp
kontrast mellem de store runde lyspletter og det omgivende mørke. »Et sådant
rushlight brændte altid om natten i min fars soveværelse, og når jeg lå syg«
(o. 1850) (41).
Når vægen skulle tændes, anbragte man den i en speciel stage, der havde en
sakslignende klemme på en nedadvendt arm. Vægen hældede ca. 45 grader
eller lå næsten horisontalt. I en nyere version havde den fri arm yderst en lille
platform til at klemme tællelyset fast i; man brugte i en overgangstid åbenbart
både siv- og tællelys. Holderens højde varierede fra ca. 8 til 12 tommer (20-30
cm); nogle lamper var beregnet til ophængning. Selv om sivvægen fra tid til
anden skulle skubbes lidt op, og man hyppigt måtte anbringe en ny i holderen,
var det næppe mere besværligt end at »snyde« (studse) tællelysets væge med
en saks (42).
1855 var sivlyset gået næsten af brug i Sussex (43), og 1874 skrives, at det nu
kun anvendes lidt og for hvert år mindre. Men i Norfolks mange moser og enge
samles stadig store mængder siv, mest af koner. Den bedste kvalitet skal
stamme fra gamle grøfter. Der blev tidligere holdt et sivmarked den 2. august
i Sprowston i forbindelse med »Magdalen fair«, men det ophørte allerede
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1826, og sivmarkedet holdes nu i Artichoke Inn, Norwich. Det tilføres ca. 800
gros (å 12 dusin), hvert indeholdende 12 bundter å 12 whips å ca. 50 siv;
prisen plejer at være 6 sh. pr. gros; på grund af svigtende tilførsel kom den de
senere år op på 8 sh. Sivlyset bruges i arbejderhuse og små gårde i det sydlige
Sussex, sikkert også i nabolaget. Lysestagen minder om et par krøllejern med
en blyklump på en af dem, så vægten presser klemmen sammen om vægen.
Holderen kan være fæstet til en lang stok eller groft udskåret lysestage af bøge
træ, der stilles på spisebordet. Når vægen er brændt ned til holderen, skubbes
den lidt op, det kaldes mending the candle. En fordel ved sivlyset er, siger en
landmand, at man ved sengetid kan tænde en væge af passende længde og lade
den slukke af sig selv (44).
Fra Skotland oplyser John Lightfoot 1777 blot, at to arter Juncus anvendes
som lysvæge (47), og Walter Gregor 1881 at han kan huske, der i køkkenet hang
et par bundter siv beregnet til væger vinteren igennem (48).
O. 1875 anvendes sivlys stadig i det vestlige Irland, anbragt på såkaldte
rush-sticks (stager) af jern eller træ (43). Man mødes i en mands hus til pilnos
(peeling night = afbarkningsnat), hvor der fortælles historier. Siden skæres
marven i stykker å seks tommer og dyppes nogle gange i flydende tælle. Helligtrekongers aften stilles for hvert familiemedlem en sivvæge i en kage af kogød
ning; de tændes samtidig, og den, hvis lys først brænder ned, skal snart dø (49).

Tyskland og Frankrig
»Den hvide marv fra siv giver rene gode væger i lamperne,« skriver Hierony
mus Bock i sin urtebog 1539, 32r. Om tildannelsen hedder det 1672 (50), at
»man skraber kun lidt af sivenes grønne [bark] af, derefter stryger man det
andet [marven] helt ud med en kniv; det ligner nu lange spolorm, og det binder
fattige folk sammen i små knipper og hænger dem op, at de kan blive godt
tørre, så brænder de desto bedre. Derefter lægger man en eller tre i fedt eller
olie eller hvor mange man vil.«
Siv til væger i besen- eller trankrüsel plukket ved fuldmåne gav den bedste
marv kaldt perk, pirk, peddik; ved aftagende måne var stænglerne tomme
(Ditmarsken) (51). Børn pressede marven ud med en tommelfingernegl (Mäh
ren) (52); vægen af besenperk lå i en særlig forarbejdet bølgeblikstud på væg
lampen (Lüneborg Hede) (53); marven - riskepit, ruskepiid - blev benyttet i
piidlampen i stedet for bomuldsvæge (Friesland) (54).
Den franske befolkning brugte ligeledes marven som væge i lamper og våge
lys (veilleuses) (55) jnf. s. 31, men ellers foreligger ingen oplysninger herom
fra andre europæiske lande, ej heller blandt Nordamerikas indianere (stæng
lerne anvendes kun til flettearbejder). Helt isoleret står den information, at
Juncus effusus endnu 1875 dyrkes (sic) til lampevæger i Kina (56).
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Anden anvendelse af marven
Norske børn pillede den snehvide marv ud og kaldte den bomull (57); heraf
lavede de legetøjskurve (Skotland 1777) (47), små kranse og bånd som pynt på
krucifikser, kurve, grønne kranse m. m. (Rhinl.) (58), ringe, kæder, flettearbej
der (Mähren) (52). Af marven flettede man i Böhmen kirmeskranse (kirmes =
kirke- eller markedsfest) (59), i Vogeseme små kranse til Kristi legems
fest (60), den blev viklet om julens store lysdekorationer (Siebenbürg. Sach
sen) (61).
Fra England berettes 1587, at der af marven dannes »mange smukke fantasi
fulde ting til bryllupper og andre højtider - såsom små kurve, rammer, kander,
borde, kamme, børster, stole, lænestole, punge med snor, bælter og mange
andre sådanne smukke og kuriøse påfund, som mange gør sig den umage at
lave og hænge op i deres huse som tegn på god vilje mod den nygifte brud« (62).
I Danmark har nonner pyntet æsker med marven påklistret i mønstre
(1794) (63). Fynboerne bandt i 1800-tallet hele marvlængder som kunstfærdige
sløjfer på gravkranse eller anbragte sløjferne bag glas og ramme til ophængning
i stadsstuen (64).
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Summary
Candle-rush and rushlights
Since classical antiquity the white and porous marrow of rush, most often Juncus effusus
and J. conglomerate, has been used as wick for tallow, train oil or vegetable oil lamps.
This paper deals with the collection and preparation of the marrow and its application
in lamps, shaped for the purpose, in Scandinavia, British Isles, Germany, and France together with the popular plant-names which it gave rise to. Finally the uses of the
marrow as a plaything and for various decorations are mentioned.
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Fissemanden og andre
høsthjælpere
Af Svend Nielsen

Det ligger dybt i den menneskelige natur, at man gerne vil markere højde
punkterne i tilværelsen, og det gælder ikke alene engangsbegivenheder, men
også en række stedse tilbagevendende begivenheder knyttet til religionen, til
årets gang eller til forskellige arbejder. Det kan dreje sig om rent personlige
eller om mere almene forhold, men i de fleste tilfælde er hovedsagen, at man
markerer overgangen fra en tilstand til en anden, og ganske naturligt har man
især følt sig foranlediget hertil, når en alvorlig situation eller en kritisk periode
var vel overstået. Markeringen har som regel et festligt præg, og undertiden
benytter man lejligheden til forskellige former for skæmt.
I Danmark, som i andre lande, hvor landbruget har spillet en afgørende
rolle, er det gennem århundreder faldet naturligt at markere en række vigtige
tidspunkter eller arbejder, omend mange af den slags højtideligheder nu er
ved at forsvinde, efterhånden som den voksende industrialisering medfører
ændrede livsformer.
Blandt de forskellige landbrugsarbejder har høsten altid været det vigtigste,
idet det først og fremmest var høstresultatet, der var afgørende for bondens
eksistens og levevilkår, og det er derfor naturligt, at der til høstarbejdet og
navnlig til dets heldige afslutning har været knyttet mange forskellige skikke.
Nogle af disse er temmelig ensartede over hele landet, mens andre varierer
fra egn til egn. Til de sidstnævnte skikke hører anvendelsen af udklædte duk
ker i forbindelse med afslutningen af selve mejningen og eventuelt også ved
hjemkøringen af det sidste læs.
En stor del af disse dukker anvendes kun på den ejendom, hvor man har
lavet dem, og er blot en markering af, at man har afsluttet mejningen (evt.
indkøringen). Andre dukker bæres over til en nabo, der er længere tilbage
med arbejdet, og de indebærer således et drillende moment, hvorved de kom
mer til at fungere som hånedukker.
Jeg skal i det følgende søge at gøre nærmere rede for disse hånedukker de såkaldte høsthjælpere - og deres anvendelse i Danmark.
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Fissemanden hjælper til i kornmarken. Fotograferet i Hunderup i Sønder
jylland 1933. Fot.: T. Tobiassen.

Grundlaget for denne redegørelse er en specialeopgave til magisterkonferens
i Materiel Folkekultur, der blev udarbejdet 1964, og som hovedsagelig bygger
på utrykt kildemateriale.
De tidligere forskere, der har behandlet høstskikke, har stort set kun nævnt
hånedukker ganske perifert. Den første, der opfattede høsthjælperskikken som
en selvstændig skik, var Ellekilde, der i en længere afhandling om skikke ved
rørende sidste neg også behandlede høsthjælperskikken. Dog formåede han
ikke at frigøre sig fra sine forgængeres tankespind og mere eller mindre fan
tasifulde teorier (1). 11947 udkom Eskeröds banebrydende værk »Årets Åring«,
hvori der anlægges et langt mere nøgternt synspunkt, ikke mindst med hensyn
til hånefigurer, der dog i forhold til forfatterens emne var en ret underordnet
detalje og derfor kun behandledes i et ganske kort afsnit (2).
Udover disse hovedværker blev en lang række ældre og nyere videnskabe
lige værker, artikler og kildesamlinger gennemgået, og det samme var tilfældet
med et meget stort antal af andre bøger og artikler, især af topografisk og
lokalhistorisk art, samt en lang række memoirer, men det samlede udbytte
var meget magert.
Det utrykte materiale, der er benyttet, falder stort set i 3 grupper. Først
og fremmest er hovedparten af de optegnelser vedrørende høst, der gennem
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årene er indsamlet af NEU (Nationalmuseets Etnologiske Undersøgelser) gen
nemgået. De fleste af disse er ret udførlige og giver gode muligheder for at
udøve kildekritik. Resultatet blev 105 positive og en række negative belæg.
Dette materiale blev suppleret med en gennemgang af optegnelserne ved
rørende høstskikke på DFS (Dansk Folkemindesamling). Disse er for en stor
del ældre end NEU-materialet, men er til gengæld indsamlet ud fra andre
principper og derfor mere kortfattede, ligesom det er vanskeligere at vurdere
de enkelte optegnelsers kildeværdi. Ialt er der benyttet 139 DFS-belæg.
Endelig foretog jeg selv efter at have dannet mig et overblik over det fore
liggende materiale en supplerende undersøgelse ved udsendelse af et særligt
spørgeskema. Af tidsmæssige og økonomiske grunde kunne denne undersøgelse
kun omfatte en del af landet, og ud fra de allerede indhøstede erfaringer valgtes
Sønderjylland. Ialt gav denne undersøgelse 62 positive og nogle negative belæg.
Der er siden 1964 indkommet yderligere optegnelser både til NEU og til
DFS, men det har ikke været muligt ved udarbejdelsen af denne artikel at
medtage disse oplysninger, og de vil næppe heller kunne tilføre undersøgelsen
afgørende nyt.
Som hjælpemiddel har jeg ved undersøgelsen benyttet en række udbredel
seskort over skikken og dens enkelte elementer. De vigtigste af disse kort
gengives her, da de i høj grad letter overblikket, men det må erindres, at selv
om sådanne kort er et udmærket hjælpemiddel, så har de deres begrænsning.
Da der kun kan bruges et begrænset antal signaturer, ligger der alene heri
en forenkling, og det er ikke muligt ud fra kortene alene at vurdere de enkelte
oplysningers kildeværdi, repræsentativitet og deres tidsmæssige relationer, lige
som en række ydre forhold såsom brugsstørrelser, bonitet, dyrkningsformer,
bebyggelsesforhold o.s.v. heller ikke afspejles i kortene.

Beskrivelse af høsthjælperskikken
For at give et indtryk af, hvorledes høsthjælperfiguren kunne være udformet,
gengives her et uddrag af en optegnelse fra Holsted sogn:
»Hjælper til naboen, som ikke var bleven færdig med at høste sammen
med andre, bestod i, at man lavede en træmand. Den var sammensat af
to stykker lægter, den ene ca. 2-3 alen lang og den anden ca. 2 alen. Den
korte stykke blev sømmet på den lange ca. 10 tommer fra øverste ende,
dette skulle forestille arme. Derpå blev så hængt nogle ubrugelige klæd
ningsstykker det blev udstoppet med halm. Hovedet blev også lavet af et
stykke ubrugeligt [tøj] og udstoppet med halm. Derpå blev syet øjne, næse
og mund med rødt garn. Han fik altid en hat på, enten en ubrugelig filt
hat eller en sommerhat, så fik han altid en skrivelse med som lød på hans
dagløn og underhold, det var jo ikke småting han forlangte, men det
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kunne variere noget eftersom brevskriveren kunne hitte på, men morgen
maden var i reglen ti spejlæg dertil stegt flæskeskiver og dramme (snaps)
efter behag. De andre måltider skulle der serveres lige så overdådigt som
om morgenen. Han blev gerne anbragt i den yderste ende af det uhøstede
korn og helst i nærheden ved en befærdet vej. Det blev og påtalt, at han
skulle have egnens kønneste pige til at binde kornet op. Han skulle også
have den bedste seng og sove i, og den skulle anbringes i pigekammeret
.......... denne hjælper kaldte man Fissemand.«
Høsthjælperskikkens udbredelse fremgår af kort 1, og det mest iøjnefaldende
er, at den praktisk talt kun kendes i Jylland, hvor den koncentrerer sig i to
hovedområder, et sydligt område, hvis grænser går omtrent fra Åbenrå til
Hjerpsted og fra Varde til Horsens, og et nordligt område, der foruden Mors
og Salling omfatter dele af Ringkøbing og Viborg amter nord og vest for en
linie Nissum fjord-Silkeborg-Hjarbæk fjord. Uden for disse kerneområder
er der kun få og spredte positive belæg, hvorimod der er en del negative be
læg, hvad der viser, at de manglende oplysninger om skikken ikke skyldes
mangel på meddelere. Uden for Jylland kendes skikken kun ganske få steder,
og de fleste af disse oplysninger må betegnes som noget tvivlsomme.
Efter denne introduktion skal nogle af de karakteristiske elementer i det
følgende omtales nærmere.

Dukkernes navne
Selve betegnelsen for høsthjælperdukken er den detalje, der varierer mest fra
egn til egn. Nogle navne er ret særprægede såsom Fissemand, Gammelmand,
Gonnis og Tæve, og der er som regel en meget fast tradition omkring disse
navne. I andre tilfælde bruges der mere neutrale navne som høstmand eller
-kone, høstkarl eller -pige, hjælper eller høsthjælper, men anvendelsen af disse
navne er lidt vaklende og måske også lidt tilfældig. Desuden bruger nogle
meddelere disse navne, fordi de betragter dem som »rigtigere« eller »pænere«,
navnlig hvis de kender benævnelsen fra en spørgeliste.
De hyppigst anvendte navne i det benyttede materiale er:
Fissemand el. -kone ...................................... 110
Høstmand, -karl, -kone el. -pige................... 47
Høstdreng el. -pige.......................................... 34
Den gamle, Gammelmand el.-kælling .... 28
(Høst)hjælper ................................................. 18
Stodder(mand)
............................................. 11
Gonnis .............................................................
4
Tæve .............................................................
4
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Desuden kendes betegnelserne: Havredreng, (Høst)kælling, Kratdreng, Rug
dreng, Kratmæt, Bedemand, og Kukker, og endelig har enkelte dukker haft
»personlige« navne som Jesper Naadestoft, Stærk Odder, Pernittengryn o. lign.
Det fremgår umiddelbart af ovenstående, at navnet Fissemand er langt det
almindeligste. Dets udbredelse, der fremgår af kort 2, er meget klart afgrænset
til det sydlige Jylland, hvor det praktisk talt er enerådende. Men hvad betyder
dette besynderlige navn?
Ellekilde søgte at forklare ordet Fissemand ud fra det i disse egne almin
delige navn på det sidste neg »Fisneg«. Efter hans opfattelse har sidste neg,
Fisneget, tidligere heddet Fisseneg (d.v.s. pigeneg), og han mente, at det er
blevet opfattet som barn af bindersken og høsteren, kaldet Fismor og Fisfar.
Ligeledes formodede han, at neget oprindeligt har været tildannet med en
efterligning af kvindelige kønsdele. Det vil altså sige, at Fisseneget skulle have
skiftet både køn og funktion for at blive til Fissemanden.
Der er imidlertid mig bekendt ikke hidtil fundet een eneste oplysning hver
ken trykt eller utrykt, der så meget som antyder, at et sidste neg virkelig har
været udstyret med efterligning af kvindelige kønsdele, og der er heller intet
der tyder på, at fissemandsfigurer oprindelig har været lavet af sidste neg.
Det er næppe heller rigtigt, at forledet fis i fisneg er det samme som ordet
fisse, en folkelig betegnelse for kvindelig kønsdel. Der er snarere tale om en
afledning af det ældre ord feis i betydningen det sidste. Til nærmere under
bygning af dette skal citeres uddrag af 6 forskellige kilder fra 16- og 1700årene, hvori ordet feis eller tilsvarende ord forekommer.
Stemann har efter en nu forsvundet tingbog gengivet en grandevide fra
1631 for Branderup med en interessant tilføjelse:
»Neden paa samme Tingsvinde stod ydermere schreffuet: A° 1640 in
Augusto samdrechtelige haffuer vi Byemend, baade Forbelss og Boelsmend, saaledis vedtagen, at det schall gaa om i Byen at haffue Feisgumpen
(schall vere V2 Traw, men slog han det iche op, schall han vere under
Brøde) og huo som iche vil tage den, naar det kommer til ham, schall
haffue en god Tønd 011 til Byen forbrøt« (3).
I byvedtægten for Toftum på Rømø fra 1705 hedder det i § 10:
»... Og skal den, som haver Fees eller er Tilsynsmand, ickun binde alt
sit Kom, men lade saa meget staa som V2 Skieppe Sæd, indtil alle Nabo
erne have sit inde, og saa skal Naboerne samtlig hielpe hannem det ind« (4).
I vedtægten for Gåskær i Bjolderup sogn fra 1685 siges i § 9:
»Noch soll der Olterman den letzten Tag mit Rocken mehen den Feistgomp haben, und soll Er 6 Schip rocken Säet stehen lassen, so Sie ihm
gutwillig allesampt schlagen sollen« [fremdeles skal oldermanden på den
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sidste dag med rugmejningen have Feistgompen, og han skal lade 6 skæp
per rugsæd stå, som de allesammen godvilligt skal meje for ham] (5).

I vedtægten fra 1639 for Smedager ligeledes i Bjolderup siges i § 10:

»Wat anlangen de Beste dach mit den Roggen tho slaen schall de Jenne
de der Fressgumpt tho kumpt etwess Roggen nicht auer 5 schip Saedt
staen Lathen beth de Andern alle ere Roggen daell slaen alse scholen se
gudtwillig em Samptlich de Fressgumt genomet helpen desuluigen Bargen
und daell slaen ....« [hvad angår den sidste dag med rugmejningen, skal
den, hvem Fresgumpen tilkommer, lade noget rug - ikke over 5 skæpper
sæd - stå, indtil de andre mejer (el. har mejet) deres rug, så skal de alle
godvilligt hjælpe ham, der tager Fresgumpen, med at bjerge og meje
denne] (6).

Endvidere kendes fra forarbejdet til den ordbog, som M. Moth arbejdede på
o. 1700, følgende oplysning indsendt gennem biskop Anchersen i Ribe:
»Feiskomp, kalder mand den paa lands byerne, som det Aar faar sidst
ophøst og bruger der hos dette ordsprog: Den som faaer Feiskomp, skal
gaa om veystomp d.v.s. havde mangel det Aar for kom« (7).
Og endelig gengiver ugeskriftet Schleswig-Holsteinische Anzeigen for 26/2 1753 en oplysning fra Føhr:
»In dem Dorf Goting auf der Insul Föhr sagt man von demjenigen, der
zur Erndtezeit das letzte Fuder Feldfrüchte aufladet und heimführet, dass
er den Vessegomp habe«.

Af de her citerede kilder er det kun Branderupteksten, der direkte forklarer
udtrykket som den sidste halve trave, men det fremgår dog af alle fire ved
tægter, at det drejer sig om noget, der skal gå på omgang mellem bønderne,
og ligeledes at dette »noget« har forbindelse med et mindre kornstykke, som
alle skal høste i fællesskab. Jeg vil derfor tillade mig at fortolke ordet feis
gump og de tilsvarende udtryk som betegnelse på det sidste stykke kom, der
høstes. Denne tolkning kan også passe med de to øvrige kildesteder, blot siges
der ikke noget om, at det skal gå på omgang at tage feisgumpen. Ordet fess
eller feis kan sandsynligvis udledes af middelnedertysk vese eller vesen, der
betyder trævl, avne, noget småt og ubetydeligt o.lign., og det kan vel formo
des, at det stykke korn, man høstede sidst, var det, der blev sidst modent
f.eks. på grund af dårlig jordbund eller meget ukrudt, og at det derfor ofte
var af ringe værdi (8).
Herefter synes det rimeligere, at ordet fisneg er en afledning af feis i be-
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tydningen den sidste rest, end at det skulle være en sammensætning af fisse
og neg, der er to hinanden temmelig fremmede ting, og på tilsvarende vis er
der en nær forbindelse mellem fissemandsnavnet og den sidste rest korn,
der høstes.
Af de øvrige navne er Høstmand, Høstkarl, Høstkone eller Høstpige ret
almindelige. Det er ganske neutrale navne, der er direkte overført fra de vir
kelige høstarbejdere. Nogen nøjere geografisk afgrænsning kan ikke foretages,
men det må dog bemærkes, at sådanne navne næsten ikke bruges i det om
råde, hvor navnet Fissemand anvendes.

Høsthjælper, der i 1908 blev anbragt hos digteren Jeppe Aakjær på »Jenle«
i Salling. Dukken er i dette tilfælde udformet som en kvindefigur, og i det
medfølgende pas stod: »Jeg har hørt at i mangler en Høstpige jeg er ung og
rask og vilde gjerne have Pladsen Kosten gjør det ikke saa meget med, men
gammel Øl og Brændevin det er min Kost faar jeg ikke det saa gaar jeg fast
og har i ingen Pigkammer saa kan jeg Godt ligge i Karlekammeret«. (Dette
fot. findes i H. Ussing: Årets og Livets Højtider, D.F. nr. 32, s. 74, og i Jeppe
Aakjær: Jyske Folkeminder, 1966, D.F. nr. 76, s. XXI).
Fissemand, der var anbragt hos en landmand, der sædvanligvis var blandt de
første i høsten, men som dette år var kommet bagefter. Passet er her udformet
som en plakat med teksten: »Thi således skal de første blive de sidste«. An
sigtsmasken synes at stamme fra en plasticjulenisse. Fotograferet i Lydum i
Sønderjylland 1973. Fot.: O. Bak, dagbladet »Vestkysten«.

Fissemand med le over skulderen, cigar i munden og en vinflaske i stedet for
snapseflaske. Dukken er iklædt gummiregntøj, der menes at hentyde til en
usædvanlig høstperiode det pågældende år. I det medbragte pas, som ikke ses
på billedet, opgives kravene til forplejning: Et ordentligt morgenfoder med
en dram til, formiddagskaffe med et par øller, middagsmad, 2 timers mid
dagssøvn, eftermiddagskaffe med lagkage, et par øller igen, aftensmad af højt
smørrebrød med en aftendram og endelig en ordentlig gang aftenkaffe. Foto
graferet i Darum i Sønderjylland 1974. Fot.: O. Bak, dagbladet »Vestkysten.«
Fissemand i traditionel udformning, dog uden le eller andet udstyr. Kun pas
sets anbringelse under overskægget er noget usædvanlig. Passets tekst er ikke
oplyst. Fotograferet i Hunderup i Sønderjylland 1973. Fot.: O. Bak, dagbladet
»Vestkysten«.

Hvad der er sagt om navnet Høstmand, gælder stort set også udtrykket
Hjælper eller Høsthjælper. Navnet Høstdreng kendes kun fra Salling med
tilgrænsende egne, hvor det er næsten enerådende. Ofte bruges dette udtryk
også om det sidste neg, og det stemmer godt med, at netop i disse egne laves
høsthjælperdukken almindeligvis af et neg og helst af det sidste neg.
Et andet navn, der har haft nogen udbredelse, er Gammelmanden eller Den
gamle, der ellers i store dele af Østjylland er betegnelsen for det sidste neg.
Som høsthjælpernavn kendes det først og fremmest fra halvøen mellem Kol
ding fjord og Vejle fjord, idet dog både Jerlev og Brusk herreder må med
regnes. Inden for dette område er navnet faktisk enerådende. Der er ganske
vist enkelte eksempler på brugen af navnet Fissemand, men der synes at være
tale om en ret sen påvirkning fra sydligere egne.
At figuren i Vejle amt har fået netop dette navn er ganske naturligt, da
det her er en fast regel, at høsthjælperdukken laves af et neg og fortrinsvis
af det sidste neg, og derved har den også overtaget navnet på sidste neg.
Selve navnet Den gamle går i øvrigt langt tilbage, idet udtrykket forekommer
i § 32 i et videbrev for Ålum fra 1648 øjensynlig svarende til det ovenfor
citerede udtryk feisgump:
»Item skal den mand, som viedekieppen skrifver, verre forpligt til at afsette nogen kierfve, som af arilds tid er kaldet den gammele. I hvo det
icke giør, skal gifve 1 fiering øl til viede« (9).
Af de mere sjældne navne er der grund til særligt at nævne det ejendommelige
navn Gonnis, som jeg kun kender fra Råsted og Vinding ved Holstebro og
fra Lemming ved Silkeborg. Også dette er i virkeligheden navnet på sidste
neg, og det er derfor bemærkelsesværdigt, at ingen af de kendte hånedukker
af dette navn er lavet af sidste neg. Man har villet forklare udtrykket
Gonnis som den gode nisse. Jeg tør ikke ganske afvise denne forklaring,
men stiller mig dog lidt tvivlende, for det er nemlig påfaldende, at der
også kendes et gammelt eksempel på brugen af dette ord, ligesom tilfældet er
med Feis(gump) og Den gamle. I grandebrevet for Nisset fra 1670 lyder § 13:
»Och schall Widebreffuen och Opschiar eller Gonis følge Wiidstaffuen.
Huo derimod giør schall schriffues for V2 Tønd 011« (10).
Denne bestemmelse kan sidestilles med en ganske tilsvarende fra Kongsmark
på Rømø fra 1697:
».... at vi hafver giort en Bescheeden imellem os anlangende om Opskør,
som hertildags hafver gaaet ugudelig til med den Guds Velsignelse, som
Gud hafver ladet voxe og groe paa voris Aggere med Komet; Opskør
schal gaa om, som den hafver giort tilforn, og den samme som har Opskør
sidst, skal ogsaa holde Bindvogn tilsidst og siden skal hun gaa om Aar
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fra Aar fra den Ene indtil den anden efter Reden; og paa det at de Brø
der, som er forfalden til Byen, i retter Tid kand indfordres, da schall der
vere aarlig 2 Pandmend i Byen, nemblig den som Opskør slipper og den
som Opskør vedtager« (11).
Der kan næppe være tvivl om, at de to ord opschiar og opskør dækker over
det samme begreb, og man har hidtil ment, at dette begreb måtte være en
form for høstgilde svarende til senere tiders lille høstgilde, der nogle steder
kaldes opskær eller opskør. Det er imidlertid et spørgsmål, om det ikke, set
i sammenhæng med de ovenfor citerede bestemmelser om Feisgumpen, er
mere rimeligt at opfatte opskør som udtryk for høstningens afslutning, således
at såvel Feis(gump) som Den gamle og Gonis i virkeligheden er lokale udtryk
for den sidste rest af komet, måske endda det sidste neg. Dette stemmer også
godt med, at netop disse udtryk i de pågældende egne stadig bruges om det
sidste neg.
Om de resterende høsthjælpernavne må endnu nævnes, at ordet Stodder,
der over hele landet bruges som en nedsættende betegnelse for en mand, i
Vendsyssel er almindelig brugt om det sidste neg.
Navnet Tæve bruges på Sydfyn, de sydfynske øer og på Lolland om det
sidste neg, men som en betegnelse for en høsthjælper kendes der kun 4
eksempler fra Strynø og Drejø, og det er tvivlsomt, om de alle dækker over
egentlige høsthjælperfigurer. Det har nemlig her været almindelig talemåde i
forbindelse med flere forskellige arbejder, at den, der blev sidst færdig, fik
Tæven. Tæven er altså nærmest et begreb, men da man samtidig har brugt
denne betegnelse om det sidste neg, kan der ved hastige forespørgsler let være
opstået misforståelser, i særdeleshed hvor det sidste neg har været udklædt.

Dukkernes køn
De fleste navne på høsthjælperfigureme angiver i sig selv dukkernes køn.
I langt de fleste tilfælde drejer det sig om mandsfigurer, og som regel er der
kun tale om een figur. I nogle tilfælde har man dog lavet et høsthjælperpar
ud fra den tankegang, at høstmandskabet bestod af høstpar, og når man
sendte en høstkarl til »hjælp«, måtte han derfor også have en opbinderske
med. Der er talrige oplysninger om, at man altid lavede en mandsfigur, men
kun ganske få steder - og næsten kun inden for Tæve-området - lavede man
altid kvindefigurer.
Både kvindelige høsthjælpere og høsthjælperpar forekommer spredt i alle
egne, men det synes ofte at have været ret tilfældigt, om man lavede en
mands- eller en kvindefigur, og det kan i nogen grad have været afhængig af,
hvilke egnede klæder man tilfældigvis kunne få fat i. I nogle tilfælde lavede
man dog bevidst kvindelige figurer for at harcelere over bestemte forhold, det
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være sig helt lokale eller mere almene forhold som f.eks. kvindernes stigende
indflydelse efter grundlovsændringen 1915.
Enkelte steder - fortrinsvis i Salling - kunne de mandlige figurer under
tiden være temmelig uanstændige, men sådanne må dog karakteriseres som
sjældne undtagelser.
Pas og andet udstyr
I godt og vel en tredjedel af de 323 benyttede optegnelser oplyses det, at
høsthjælperen var udstyret med en skrivelse til modtageren. Denne skrivelse
kaldes almindeligvis pas, undertiden anbefaling og i enkelte tilfælde vandrebog eller skudsmålsbog. Teksten kunne variere fra en ganske kort hilsen til
en lang beskrivelse af høsthjælperens gode egenskaber og de tilsvarende store
krav, han stillede til forplejningen. Undertiden forlangte hjælperen også at
sove hos pigerne, og i enkelte tilfælde var passet udformet som et frierbrev.
Passet skulle helst være humoristisk og gerne med hentydning til, at mod
tageren var bagefter med arbejdet, men der kunne også være andre hentyd
ninger til forskellige aktuelle forhold. Sædvanligvis blev disse drillerier holdt
i en godmodig tone, men da afsenderen for det meste kunne regne med at
forblive anonym, kunne der også i et sådant pas forekomme nogle drøjere
stikpiller, som man ellers ikke brød sig om at lægge navn til. I nogle tilfælde
kunne man på denne måde give udtryk for den offentlige mening om forhold,
som man kunne ønske ændret.
Foruden passet var figurerne ofte udstyret med et eller andet redskab, som
de skulle forestille at bruge, sædvanligvis en gammel kasseret le eller en kratte.
Afhængig af anbringelsesstedet kunne der også være tale om en fork eller en
pisk, og desuden fik de mandlige figurer ofte en brændevinsflaske i lommen.
I Hoptrup ved Haderslev blev en fissemand i 1913 forsynet med et lille dan
nebrogsflag for at ærgre en tysk fodermester.
Dukkernes anbringelse
Det var sædvanligvis de unge tjenestefolk på gårdene, der fremstillede høst
hjælperne og sørgede for at få dem anbragt på et passende sted. Da anbrin
gelsen helst skulle ske så hurtigt som muligt, efter at man selv var blevet
færdig med at høste, og da det måtte ske sent om aftenen eller om natten,
for at man ikke skulle blive opdaget, må man antage, at det som oftest er
sket på selve opskærsaftenen, hvor der netop mange steder blev holdt et lille
høstgilde.
Dette indebar imidlertid, at modtageren kunne ane uråd og undertiden lige
frem holdt vagt for at hindre en anbringelse, men desto større spas var det
naturligvis, når det lykkedes. Det kunne dog også ske, at overbringerne blev
opdaget og måske endda fanget, og så måtte de i bedste fald bære figuren
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hjem igen og dertil finde sig i at blive til grin. I andre tilfælde måtte de dog
først lide en forsmædelig straf som at blive dyppet i vandtruget eller få buk
serne trukket af.
Høsthjælperen blev i de fleste tilfælde anbragt ude i marken. Som regel
skete det i kanten af det uhøstede kom eller i et påbegyndt skår, men det
kunne også ske, at hjælperen blev sat ved en hob eller på selvbinderen, og
under alle omstændigheder skulle dukken helst placeres på et højtliggende
sted og gerne i nærheden af en befærdet vej, så det tydeligt kunne ses, hvem
der var bagefter med arbejdet.
I en del tilfælde blev hjælperen dog anbragt hjemme ved gården. Det kunne
ske ved en sædstak, i indkørslen, op ad en gavl eller på den høje mødding.
Det skete også, at hjælperen blev stillet op mod et vindue eller op ad køk
kendøren, så han faldt lige i favnen på pigen, når hun næste morgen åbnede
døren. I nogle tilfælde blev figuren anbragt inde i en gang, i selve stuen eller
endda i pigens seng, og der kendes også eksempler på, at høsthjælperen blev
anbragt på taget ved en skorsten eller en vindfløj.
Høsthjælperen kunne altså anbringes mange forskellige steder, men i prin
cippet er der dog kun tale om to forskellige placeringer: ude i marken eller
hjemme ved gården, og af disse må placeringen i marken være den primære.
Denne anbringelse bruges ved flertallet af høsthjælperfigurer, og den er prak
tisk talt enerådende i Fissemands-området og i den sydlige del af Gammelmands-området. Af de øvrige figurer har de fleste navne som Høstmand eller
Høsthjælper, navne der ganske klart har betydningen: en der skal hjælpe til
med høsten, og den rimeligste anbringelse er da på selve marken, hvor der
skal høstes. Forståelig, men knap så indlysende er anbringelsen i indkørslen
til gården, hvor figuren godt kan illudere en høstkarl, der er kommet for at
hjælpe til og nu står og venter på, at folkene skal stå op. Derimod er det
ganske uden mening, at høsthjælperen står på lur ved døren eller sidder på
taget eller lignende ulogiske steder, og disse udformninger må skyldes en vis
forfladigelse af skikken eller en påvirkning fra andre skæmtedukker, muligvis
begge dele.
Høsthjælperens endeligt
Det blev altid betragtet som en skam at få en høsthjælper, men det afhang
i høj grad af modtagerens sindelag og humør, hvorledes hjælperen blev mod
taget. Der var jo dem, der ikke brød sig om den slags pjank og vredt sparkede
figuren hen i en krog eller ud på møddingen. Andre smed hjælperen i den
nærmeste mergelgrav eller anbragte den stilfærdigt i skellet, hvorfra den så
eventuelt blev fjernet næste nat.
De fleste gik dog ind på spøgen, og så gjaldt det om at få ophøstet i en
fart, måske skrive et nyt pas eller eventuelt føje lidt til i det gamle og få sendt
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dukken - og dermed skammen - videre til en anden, der var endnu mere
bagefter. Kun den, der var så langsom eller så uheldig, at han blev allersidst
færdig, og som undertiden kunne få adskillige høsthjælpere samlet, kunne
ikke sende dukken videre. Han måtte bide ærgrelsen i sig og håbe på at kunne
gøre gengæld næste år, hvis ikke han med lidt opfindsomhed kunne slippe af
med hjælperen forinden. I Linderup ved Horsens kunne man således slippe
for skammen ved at lave et nyt hånevers og sætte figuren hen i laden på en
gård, hvor der var sløset med arbejdet. Andre steder kunne man, hvis man
havde fået en hjælper ved selve mejningen, forsøge at blive så betids færdig
med indkøringen, at man da kunne sende hjælperen videre .
Var man uhjælpeligt sidst færdig med høsten, kunne man enkelte steder
redde situationen ved at få dukken anbragt på et tag, der trængte til at blive
udbedret, og ellers kunne man lægge den til side og håbe på at kunne få den
anbragt et sted i forbindelse med kartoffeloptagningen, eller måske kunne man
i vinterens løb få den sendt ud som tærskehjælper med en »fluesmækker«.

Høsthjælperskikkens idé
Selv om det af de mange optegnelser om høsthjælpere fremgår, at der er en
lang række forskellige udformninger, og selv om skikken i nogle tilfælde har
udviklet sig til rene løjer og morskab, er man dog ikke i tvivl om, hvad den
egentlige mening er. Høsthjælperdukkerne er ikke alene skæmtefigurer, men
skæmtsomme hånefigurer, og det er ikke vanskeligt at forklare skikken.
Menneskene synes - mere eller mindre udpræget - at have en medfødt lyst
til at prale af sig selv og af egne bedrifter og til at håne og drille den mindre
dygtige. Man kan også sige, at næsten al menneskelig aktivitet kan opfattes
som kappestrid, men er der konkurrence, må det også til enhver tid marke
res, hvem der vinder, og hvem der taber. Inden for landbruget er der rig lej
lighed til kappestrid i forbindelse med de forskellige arbejder og ikke mindst
i høstens tid, men det er karakteristisk, at det i mange optegnelser siges, at
høsthjælperen især blev sendt til dem, der var bagefter på grund af forsøm
melighed. Skyldtes det derimod uheld eller sygdom, sendte man snarere en
rigtig høstkarl for at hjælpe.
Høsthjælperen skal dog ikke ses som et isoleret tilfælde, men må ses som
led i en større sammenhæng, nemlig som »arbejdshjælper«. Sådanne dukker
har været anvendt ved flere forskellige lejligheder. Det er allerede nævnt, at
høsthjælperen også kunne bruges ved kartoffeloptagningen eller anbringes på
et miserabelt tag. En lignende figur blev omkring århundredskiftet iagttaget
i Thy, hvor den var anbragt i en roemark, som ejeren ikke havde fået bjerget
hjem inden jul. Fra Sønderjylland haves talrige oplysninger om brug af en
tærskehjælper, enten som figur alene eller som en dukke, der overbragte en
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»Fluesmække« eller »Flueklappe«. I de fleste tilfælde nøjedes man dog med
at sende en »Fluesmække« uden ledsagende figur. Det kunne f.eks. være en
kort kæp forsynet med en stump klud beregnet til at slå fluerne med, hvis de
blev for slemme. Desuden var der ofte til kæppen bundet en anden større
klud, der skulle gøre det ud for håndklæde til at tørre sveden af panden med,
samt en stump flæskesvær til at gnide plejlens handel med, så den kunne glide
lettere i hånden. Det kunne også ske, at den, der var bagefter med at karte
ulden, fik sendt en karte eller en kartelap, og denne er måske også oprindelig
blevet sendt sammen med en dukke. Muligvis har der været endnu flere for
mer for arbejdshjælpere, men i Danmark er det dog især høsthjælperen, der
har været kendt og brugt.
Men ligesom høsthjælperen er en arbejdshjælper, kan denne igen ses i en
større sammenhæng, nemlig som hånefigur. De forskellige arbejdshjælpere er
i sig selv hånefigurer, men man har også eksempler på spøgefulde hånefigurer,
der ikke er arbejdshjælpere. Når en bonde i ældre tid flyttede til en anden
egn, var det som oftest skik, at han skulle give igangsgilde for at blive accep
teret af befolkningen. Vægrede han sig derved, udsatte han sig for allehånde
drillerier, og nogle steder kunne han risikere at få en stråmand anbragt på
sin mødding. Det har også været ret almindeligt, at en bygherre, der sparede
på drikkevarerne ved rejsegildet, bagefter kunne komme ud for at se en
dukke hængt op i nybygningen, eller måske var kransen blevet erstattet med
et tøndebånd forsynet med en tom flaske. Denne skik kan endnu af og til
ses anvendt. Det kan også nævnes, at i Rise ved Åbenrå blev en Fissemand
o. 1910 returneret til sin ophavsmand, der var ungkarl, og dukken var da
forsynet med et brev, hvori den tilbød sin hjælp som frier. I Feldsted har man
nogle gange oplevet en kvindelig dukke, der blev lavet af pigerne, og som
blev sendt fra ungkarl til ungkarl, fortrinsvis pebersvendene. En lignende,
men mere grovkornet anvendelse kendes fra Strynø, hvor en forsmået frier
risikerede på pigens bryllupsdag at få en Tæve anbragt på mønningen.
Af mere spøgefuld karakter er de udstoppede dukker, man nogle steder i
Jylland lavede i forbindelse med de almindelige løjer Stefansdag eller nytårs
aften, og som eventuelt blev anbragt hos en nabo. Fra Sverige kendes en
række lignende julefigurer, hvoraf navnlig »Knutgubben« kunne have en på
faldende lighed med en høsthjælper og som denne medbringe et brev med
drillende indhold, men der er næppe nogen rimelig grund til at antage, at
disse julefigurer er udviklet af høsthjælperfigurer.
Høsthjælperen tjener som de øvrige hånefigurer mere end eet formål. Først
og fremmest indgår den som et markeringsled i en almindelig kappestrid,
hvor den giver dem, der bliver først færdige, en lejlighed til at prale lidt af
egen dygtighed. Dernæst giver den anledning til fornøjelse og adspredelse
både under forberedelserne, fremstillingen og anbringelsen og bagefter, hvor
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den gerne skulle være til moro for en lidt større kreds. Der er ingen grund til
at undervurdere dette motiv, for det har sikkert i mange tilfælde været et ikke
uvæsentligt incitament for fremstillingen. Men det forhindrer ikke, at skikken
også indebærer et vist »opdragende« moment, og at man gennem de med
sendte pas eller ved udstyret i øvrigt kunne få udtrykt forskelligt, som man
ikke ville sige åbent, og dette aspekt har formodentlig været medvirkende til,
at skikken overhovedet er opstået. Derfor kan det vel også til en vis grad for
svares, at opfatte høsthjælperskikken som en slags »social institution« i lighed
med »Helligtrekongersløbet« på Agersø uden at der i øvrigt er nogen nær
mere lighed eller forbindelse mellem de to skikke (12).

Høsthjælperskikkens oprindelse
Når høsthjælperen - som det fremgår af foregående afsnit - ikke er noget
ganske enestående, men må ses som een hånefigur af en hel række, og når
det yderligere synes letforklarligt, at en sådan hånefigur bruges af bønder i
høstens tid, melder det spørgsmål sig, om skikken da også kendes i andre
lande. Og det gør den.
Fra Tyskland kendes høsthjælperen som en stråmand med en segl, men
den var dog ikke så almindelig som tærskehjælperen. Fra Østrig og Frankrig
kendes også tærskehjælpere. I Storbritanien har høsthjælperskikken ikke været
almindelig, men der kendes dog eksempler bl.a. fra Wales og Skotland. Også
i Norge har man brugt en udstoppet høsthjælper kaldet »Skurdekall«, og til
svarende brugte man ved høslet og tærskning en »Slåttekall« og en »Stødekall«. I Sverige har høsthjælperskikken ikke været almindelig, men der kendes
dog en del spredte eksempler på såvel høsthjælper som andre former for
arbejdshjælpere.
Høsthjælperskikken kendes altså flere steder uden for Danmark, og det vil
da være nærliggende at antage, at denne skik som så mange andre kultur
elementer er kommet til os udefra.
Skikken kan imidlertid ikke være kommet fra Sverige, for dels er skikken
der ikke særlig almindelig, og dels kendes den slet ikke fra Bornholm. I det
hele taget kendes der fra øerne øst for Storebælt kun 4 eksempler, der alle er
noget usikre. Det er næppe heller tænkeligt, at skikken er kommet til Dan
mark fra Norge, da den netop er ukendt i Vendsyssel og Thy, de egne der
ligger nærmest Norge. Heller ikke fra Storbritanien er det sandsynligt, at skikken
skulle være kommet, for bortset fra at skikken der ikke har været særlig al
mindelig, så er høsthjælpere også temmelig ukendte langs den jydske vestkyst
undtagen i egnen omkring Ribe. Fra Tyskland kan skikken ikke være vandret
over Østersøen, da den er ganske ukendt både på Lolland, Falster og Møn
og på Als og Ærø. Tilbage står da den mulighed, at skikken over land er
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indvandret sydfra, men heller ikke dette er særlig sandsynligt. Skikken er
nemlig på det nærmeste ukendt i den sydlige del af Sønderjylland og i hele
Sydslesvig, og det må i denne forbindelse særlig bemærkes, at skikken ikke
kendes fra Angel, hvorfra der gennem Andreas Lorenzen er indsamlet et
meget stort materiale om høstskikke.
Alt tyder altså på, at høsthjælperskikken ikke er indvandret til Danmark
som færdigudviklet skik. Følgelig må den være opstået selvstændigt her i lan
det såvel som i andre lande. Der haves dog ingen direkte oplysninger herom
og heller ikke om, hvor i landet den kan tænkes at være opstået, men en vur
dering af det eksisterende materiale kan imidlertid give visse antydninger.
Som tidligere nævnt kendes skikken praktisk talt ikke uden for Jylland,
og her er den især koncentreret i to kerneområder. Endvidere må man, hvad
jeg i et senere afsnit skal uddybe nærmere, regne med, at skikken i størstedelen
af Danmark næppe er meget ældre end fra o. 1800. Det er derfor ikke særlig
sandsynligt, at den tidligere skulle have været almindeligt udbredt på øerne
og derpå allerede i slutningen af 1800-årene være næsten totalt glemt. Frem
for at være relikter er de få kendte eksempler da snarere de yderste forposter
for en skik, der aldrig nåede at brede sig til øerne.
For yderligere at indkredse oprindelsesstedet er der to ting, man må tage i
betragtning. For det første må man huske, at brugerne af en nedarvet tradi
tion er meget lidt tilbøjelige til at ændre denne, hvorimod der ofte vil ske
ændringer i en folkelig skik efterhånden som denne breder sig, dels fordi de
mennesker, der optager en for dem ny skik, let vil misforstå denne, og dels
fordi folk, for hvem en skik er ny, ikke har samme veneration for denne, som
de der kender en skik fra forældre, bedsteforældre og måske også oldefor
ældre. De vil derfor ofte tilpasse en ny skik efter deres egne og de lokale
forhold, udelade uforståelige detaljer eller tilføre skikken nye momenter,
eventuelt sammenblande den med andre skikke. Sådanne forhold kan for en
lang række skikkes vedkommende iagttages i grænseområderne for deres
udbredelse. Endvidere må man tage i betragtning, at der i Jylland ikke findes
områder, som geografisk set er fuldstændig isolerede, og hvor en tradition
ville kunne bevares i lang tid uden påvirkninger udefra. Som følge af disse to
forhold tør man vel regne med, at høsthjælperskikken må være opstået i eet
af de to kerneområder fremfor i områder, hvorfra der kun haves spredte op
lysninger om skikken.
Foretager man derefter en nærmere sammenligning af de to kerneområder,
viser det sig for det første, at der med hensyn til så vigtige detaljer som an
bringelsessted, materiale til figurernes fremstilling og i nogen grad også med
hensyn til navnene ikke er nær så faste traditioner i det nordlige område, som
tilfældet er i det sydlige. Endvidere er der fra Limfjordsområdet forholdsvis
mange optegnelser, der beretter om detaljer ved skikken, som enten er rene
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misforståelser eller er detaljer, som viser, at skikken er ved at blive forfladiget
og gå over til at være rene løjer og morskab, og begge træk må afgjort være
nyere. Alt dette sandsynliggør, at skikkens oprindelsessted ikke skal søges
inden for det nordlige udbredelsesområde.
Vender vi os derefter til det sydlige kerneområde, kan dette opdeles i to
nogenlunde skarpt afgrænsede områder, Gammelmandsområdet på KoldingVejle egnen og Fissemandsområdet, der omfatter størstedelen af Sønderjyl
land. Gammelmandsområdet falder temmelig nøje sammen med det område,
hvor hjælperen tildannes af sidste neg, og Ellekilde mener derfor, at skikken
må være opstået i dette område, da høsthjælperen efter hans mening oprin
delig blev fremstillet af det sidste neg. Er dette rigtigt, må det imidlertid siges
at være temmelig påfaldende, at såvel høsthjælper lavet af sidste neg som be
tegnelsen Gammelmand stort set kun forekommer inden for dette meget lille
og ret skarpt afgrænsede område.
For mig synes det mere sandsynligt, at skikken er opstået inden for det
langt større Fissemandsområde, og der er da også flere indicier herfor. Det er
absolut det område, hvorfra der - både reelt og forholdsmæssigt - haves flest
positive belæg på skikken, og der er ingen negative belæg inden for selve om
rådet. Det er også det eneste område, hvor høsthjælperfiguren konsekvent
anbringes på marken, hvad der efter min mening må være den oprindelige
anbringelse, og ligeledes forekommer det kun undtagelsesvis, at Fissemanden
fremstilles af sidste neg eller af et tilfældigt neg. Endvidere kendes der fra
Fissemandsområdet - bortset fra den sydlige udkant - praktisk talt ingen
degenererede former af skikken. Kort sagt, skikken har efter min opfattelse
i dette område det ældste og mest oprindelige præg.
Alt tyder altså på, at høsthjælperskikken på dansk grund er opstået i Søn
derjylland, men det er ikke muligt på grundlag af det foreliggende materiale
at udpege nogen lokalitet inden for Fissemandsområdet, hvor man i særlig
grad kan tænke sig skikken opstået. Det kan dog næppe være sket i de nuvæ
rende yderområder, for dels forekommer der her enkelte eksempler på dege
nererede former, og dels ser det ud til, at såvel Fissemandsskikken som
navnet Fissemand har været i stand til at ekspandere helt op i vort århun
drede. Dette sidste hænger utvivlsomt til en vis grad sammen med de nationale
forhold, idet skikken af mange er blevet - og stadig bliver - opfattet som en
»god, gammel dansk« skik. Dette gav skikken forøget livskraft efter 1864 og
kan måske også have medvirket til, at man endnu for ganske få år siden
kunne træffe Fissemænd i Sønderjylland. Krigen 1864 fik i øvrigt også på
anden vis indflydelse på skikken, idet mange sønderjyder foretrak at flytte til
Danmark. De kan i nogle tilfælde have bragt høsthjælperskikken med sig, og
dette kan eventuelt være årsag til en hel del af de spredte forekomster af skik
ken, f.eks. i Himmerland.
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Høsthjælperskikken er sandsynligvis opstået som led i de mangeartede løjer,
som de unge ofte foranstaltede i forbindelse med opskærsgildet den dag, man
blev færdig med at høste, men der er dog næppe nogen direkte forbindelse
med det sidste neg. Det har ganske vist været ret almindeligt som et led i
markeringen af høstens afslutning, at det sidste neg - ofte udpyntet som en
dukke - vistes frem til naboerne for at drille dem, men hvis Fissemanden
skulle have udviklet sig af en sådan negdukke, må man undre sig over, at
netop Fissemanden kun undtagelsesvis laves af et neg, ligesom det er påfal
dende, at høsthjælpere ikke kendes fra det område, hvor det sidste neg kaldes
»Fok« (den sydlige del af Sønderjylland samt Als og Angel), hvor man netop
bruger at udklæde det sidste neg som en dukke, der meget ofte anbringes syn
ligt hjemme ved ens egen gård eller som anbragt på det sidste læs vises frem
for naboerne.
Høsthjælperskikken skal derfor snarere ses som en ny variation over et
gammelt tema. Adskillige af de tidligere omtalte spøgefulde hånedukker går
uden tvivl langt tilbage i tiden, og har man kendt forskellige hånefigurer - og
især hvis man også har kendt forskellige former for arbejdshjælpere - kan
man udmærket tænke sig, at der et eller andet sted er opstået en ny type håne
figur. Måske er høsthjælperen opstået som gengældelse for en anden modtaget
arbejdshjælper.

Høsthjælperskikkens alder
Det er allerede nævnt, at høsthjælperskikken næppe er særlig gammel i Dan
mark. Havde den været det, skulle man vente, at den havde nået at brede sig
til hele landet, men dette er ikke tilfældet, og ligeledes kunne man vente, at
den så især havde været kendt fra Sjælland og Angel, hvor der i særlig grad
er bevaret gammel høstkultur, men fra Sjælland haves kun få og usikre belæg,
og på Angel mangler skikken ganske.
De optegnelser, der haves om skikken, giver ikke store muligheder for at
fastslå dens alder, da de allerfleste beskriver forholdene i slutningen af forrige
århundrede og omkring århundredskiftet. I virkeligheden haves der kun 5 op
tegnelser (alle på DFS), der stammer fra meddelere født før 1850. To af disse
giver ingen nærmere tidsfæstelse af de beskrevne høsthjælpere, og kun een
optegnelse giver en konkret tidsfæstelse, nemlig til 1862 i Lem. De to sidste
optegnelser er de eneste overhovedet, der drejer sig om tiden før 1850, og de
skal derfor behandles lidt grundigere.
Den ene af disse er fra Ejby på Fyn, og jeg skal citere den del, der angår
høsthjælperen:
».... men i ældre Tid fortalte Bedstemor, da brugte man ikke Neget til
Mikkelsdagsaften, da bandt man det paa en Stavre og gav det et Skørt

64

paa, idet man skrev et Brev, man bandt fast ved den ene Arm: »Kære Ven,
bliv ikke vred, vi blev alligevel færdige før dig«. Eller man brugte andre
Ord, som man satte sammen, bare for at smaadrille hverandre. Efter Mid
nat den Dag, man havde høstet op, sneg man sig lige saa stille hen til sin
gode Nabo, som ikke var blevet færdig med Høsten, med »Kællingen«, og
stillede den op foran Sovekammervinduet eller Bryggersdøren, saa hun
stod og gloede ind ad Vinduet eller faldt ind ad Bryggersdøren i Hovedet
paa Pigen, naar hun om Morgenen lukkede Døren op. Ingen vidste, hvor
fra Neget kom. Det var den dybeste Hemmelighed, og hvis det blev op
daget, maatte det betales med syv smaa sorte (d.v.s. Kaffepunsche)«.
Den nævnte bedstemor, Karen Caspersen, var født o. 1815 i Ejby, men det
kan synes underligt, at hun der antagelig i tidsrummet 1830-50 skulle have
oplevet en skik, som ellers er praktisk talt ukendt på Fyn. Rent faktisk siges
der heller intet om, at hun har oplevet skikken i Ejby, og øjensynlig har hver
ken optegneren eller dennes mor (f. i Ejby 1852) kendt skikken. Jeg vil der
for snarere tro, at bedstemoderen som ung har oplevet skikken i Jylland, da
beskrivelsen kan passe udmærket på en Gammelmand, og Gammelmandsområdet er netop den del af Jylland, der ligger nærmest Ejby. Optegnelsen
må i øvrigt bruges med nogen varsomhed, da den først er nedskrevet 1934,
mens optegnerens mor døde i 1933, og bedstemoderen døde i 1900. På det
tidspunkt var den senere optegner kun 7-8 år gammel.
Den anden af de to meget gamle oplysninger er fra Drejø. Den er optegnet
1884 efter en mand på Birkholm (født dér o. 1815) og hans kone (født på
Drejø o. 1815). I denne optegnelse hedder det bl.a.:
».... Paa Drejø var det meget vigtigt ikke at faa Tæven: blive den sidste
med Markarbejdet .... Ea Aar for over hundrede Aar siden fik en Mand
midt i Byen den slemme Tæve og blev tredet (drillet) med det. Der blev
smykket en Skikkelse som en Kone og sat op i en Ask udenfor Gaarden.
Manden væltede Asken med Tæven ned i Møddingpølen. Men de unge
satte den op igen paa en Pæl ude ved Hestema østligt paa Drejø. Der sad
den længe til Adgab (som Skamstøtte). Der blev lavet en Nidvise der
om ... .«.
Ellekilde opfattede denne optegnelse som et belæg på en ganske vist noget
ændret form for høsthjælper, men i virkeligheden siges der intet om, at denne
Tæve, som ikke er ensbetydende med det sidste neg, har nogen forbindelse
med høsten, og en sådan forbindelse omtales heller ikke i de bevarede brud
stykker af den nævnte nidvise. Tværtimod henvises der til såtiden, og jeg kan
derfor ikke opfatte den nævnte Tæve som en høsthjælperfigur, men vil snarere
tro, at det drejer sig om en mere almen hånefigur, Tævefiguren, der måske
nok i dette tilfælde er blevet anvendt som en slags arbejdshjælper, men der er
intet, der tyder på indflydelse fra den egentlige høsthjælperskik.
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Det ældste sikre belæg på høsthjælperskikken, der kan udledes af de ind
samlede optegnelser, er altså oplysningen om en Høstdreng i Lem i Salling
1862. Ejby-optegnelsen tyder på, at en høsthjælper har været kendt o. 1840,
men stedet kendes ikke. Formodentlig har det været inden for Gammelmands
området.
Man kunne da håbe, at det ad litterær vej ville være muligt at skaffe yder
ligere oplysninger om skikkens alder, men de få oplysninger, det er lykkedes
at finde (Gonis, Feisgump, Vessegomp m.fl.), har alle ved en nærmere under
søgelse vist sig ikke direkte at have noget med høsthjælperskikken at gøre.
At navnene Gonnis og Den gamle kendes fra 1600-årene er i denne forbin
delse uden større betydning, da de i de foreliggende gamle kilder ikke betegner
figurer, men det sidste af høsten, muligvis det sidste neg.
Man kan så prøve at se på selve figurerne og deres udstyr for om muligt
ad den vej at få et fingerpeg, men de fleste detaljer svarer til forhold, der var
almindelige i forrige århundrede. Den eneste undtagelse er den skrivelse, som
høsthjælperen almindeligvis var udstyret med. Den kaldes i de fleste tilfælde
pas, hvorimod udtrykket skudsmålsbog kun bruges en enkelt gang. Det må
være et vægtigt indicium for, at skikken i store dele af Jylland var fuldt ud
viklet inden 1832, da det dette år blev påbudt, at alle tjenestefolk skulle have
skudsmålsbøger. Det vil sige, at skikken næppe kan være opstået senere end
o. 1800. Skikken må antagelig være udviklet inden for det tidsrum, hvor
indenlandske pas var almindelige, og det vil sige fra engang i 1600-årene
til o. 1800.
Efter at være nået til denne rammedatering ud fra et skøn over, hvornår
skikken senest må være opstået, kan man anskue problemet fra en anden
vinkel, nemlig hvor tidligt skikken tør antages at være udviklet.
Det er ret nærliggende at forestille sig en sådan skik opstået i fællesskabets
tid, hvor det var en alvorlig sag for hele landsbysamfundet, hvis en enkelt
mand var alt for sendrægtig. Man kunne f.eks. ikke »opgive ævred«, før alle
havde indhøstet. Men netop i fællesskabets tid, hvor det var nødvendigt at
følges ad med arbejdet, var der ofte strenge regler for, at alle skulle begynde
høsten samtidig, og i adskillige af de kendte landsbyvedtægter er der yder
ligere en række bestemmelser, der skal sikre, at arbejdet skrider nogenlunde
lige hurtigt frem for alle landsbyens bønder. De tidligere citerede bestemmel
ser om, at det skal gå på omgang at blive sidst færdig, må vel også have til
forudsætning, at man har fulgtes nogenlunde ad i arbejdet. Man må naturlig
vil spørge sig selv, om alle disse bestemmelser i det hele taget er blevet over
holdt. Efter min opfattelse må man nok regne med, at dette så nogenlunde har
været tilfældet, i hvert fald hvad angår høstarbejdet, for ud over hensynet til
tiendetagning og ævredgræsning og det såre almindelige synspunkt, at »de
andre« ikke skal have det bedre end en selv, må man huske på, at det i høst-
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tiden var let at »komme til« at høste en bredere strimmel end der egentlig
tilkom en, da skellene næppe har været særlig markante. Derfor var det vigtigt
at følges ad, så alle kunne kontrollere alle, og derved blev både dygtige og
mindre dygtige, driftige og dovne tvunget til at følges ad og er vel så også
blevet færdige nogenlunde samtidigt. Der har derfor ikke rigtigt været basis
for at bruge høsthjælperfigurer i nogen større udstrækning, og de indviklede
forhold med jordens opdeling i en mængde små lodder uden tydeligt skel
imellem må også have bevirket, at det ville være vanskeligt at se - undtagen
på ganske kort afstand - hvem det i virkeligheden var, der havde fået en
eventuel høsthjælper sat hen i sin mark. Jeg vil derfor tro, at skikken i almin
delighed først for alvor har kunnet udvikle sig efter udskiftningen. Den nye
jordfordeling bevirkede, at den enkelte bonde var langt friere stillet med hen
syn til arbejdets tilrettelæggelse, og dette i forbindelse med den vækkelse, der
foregik i bondestanden samtidig med og efter udskiftningen, har uden tvivl
fremmet konkurrencelysten og vel også de mere spøgefulde udslag heraf.
Og netop med hensyn til udskiftningen indtager Sønderjylland en særstil
ling (13). Bønderne her var både socialt og økonomisk set langt bedre stillet
end i kongeriget, og derfor foregik udskiftningen i Sønderjylland også på et
tidligere tidspunkt, idet en egentlig udskiftning begyndte allerede o. 1600. De
særlige sønderjyske forhold har uden tvivl bevirket, at bønderne her var ikke
alene dygtigere, men også friere og mere selvbevidste og sikkert også mere
konkurrencelystne, end tilfældet var i kongeriget, og dette giver en rimelig
forklaring på, at høsthjælperskikken netop er opstået i disse egne, men selv
om det kan tænkes at være sket allerede i 1600-årene, er det nok mere sand
synligt, at skikken først er opstået o. 1700 eller i begyndelsen 1700-årene. Til
det øvrige Danmark kunne skikken først brede sig i slutningen af århundredet
og i begyndelsen af 1800-årene, efterhånden som udskiftningen skabte basis
for en sådan skik, men den nåede ikke at brede sig til hele landet, inden me
kaniseringen for alvor satte ind. Det er dog næppe selve mekaniseringen, men
snarere den mentalitetsændring og rationalisering, der følger denne, som har
bragt skikken til ophør. Meget afgørende har det sikkert været, at med den
stigende mekanisering forsvinder en stadig større del af tjenestefolkene fra
landbruget, og høsthjælperskikken har altid i særlig grad været knyttet til
ungdommen.
Det fremgår af optegnelserne, at skikken nogle steder ophørte allerede om
kring århundredskiftet, men det var dog først under og umiddelbart efter før
ste verdenskrig, at den for alvor gik af brug. Kun i Sønderjylland uddøde
skikken langsommere. Her kunne man endnu for ganske få år siden træffe
enkelte høsthjælpere, men i dag er det næppe længere muligt at møde en ægte
Fissemand.

Noter og henvisninger:
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2 A. Eskeröd: Årets Åring, Nordiska Museets handlingar, 26, 1947. 3 C. L. E. Stemann:
Schleswigs Recht und Gerichtsverfassung, 1855, p. 140. 4 Vider og Vedtægter I-IV,
udg. af P. Bjerge, Th. Søegaard og A. F. Schmidt, 1904-38. Her bind V, p. 222. 5 Søn
derjysk Maanedsskrift, 25, 1949, p. 172. 6 Samme, 26, 1950, p. 46. 7 GI. kgl. Sml.
773,2, Bd. I (gengivet Ellekilde p. 80 o.a.st.). 8 H. V. Gregersen: Fejsgumpen, Sdrj.
Mdsskr., 25, 1949, og Chr. Lisse: Hvad betyder Fejsgump? Sdrj. Mdsskr., 26, 1950.
9 Vider og Vedtægter, III, p. 330. 10 Samme, V, p. 75. 11 Stemann, p. 122. 12 Car
sten Bregenhøj: Helligtrekongersløb på Agersø, 1974. 13 Troels Fink: Udskiftningen i
Sønderjylland indtil 1770, 1941.

Summary
The Fissemand and other Work Helpers
In many parts of Jutland it was customary that whoever finished reaping the com first
made a life-size, stuffed dummy - a so-called »reaper« - which during the night was
placed at the farm of a neighbour who had not yet finished reaping. When he had
finished, the dummy might be sent on if there was still someone left who had not
finished. This dummy had various names in different areas. In southern Jutland, where
the custom was most wide-spread, the dummy was called »Fissemand«.
Sometimes the dummy was placed at the farm house, but most often it was planted
in the unreaped com in the field. It was often equipped with an old scythe on its shoulder
and a snaps bottle in its pocket, and it almost invariably carried a letter in which it
offered its assistance and stipulated its terms. These letters were usually presented
jocularly and might be full of teasing allusions. The tone was generally good-natured,
but as the sender was anonymous, a few home truths were not uncommon, on occasions,
of the kind that no one cared to tell openly.
The »Fissemand« and the other reaper dummies must be included under the heading
»work helpers«, i.e. tokens of derision in connection with some particular kind of
work, sent to somebody who has fallen behind with his work, has broken some un
written laws, or in other ways has made himself conspicuous. Reaper dummies are
known in several other Western European countries without being common, and there
does not seem to be any connection on this point between the different countries.
Everything indicates that the Danish harvest helper custom originated in southern Jut
land about 1700. From there the custom spread to large parts of Jutland, but it did
not manage to spread to the entire country before the mechanization of farming
seriously set in and changed conditions radically. The custom went out of use as early
as around 1900 in certain places, and during and immediately after World War I it
disappeared almost entirely. Only in southern Jutland, where national factors came into
play, did the custom survive for some time, and as late as in the 1970’s it was possible
to come across a few »Fissemænd«.
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Hvem husker noget om
helligkilder?
Af Siegfred Svane

»Et lidet bøsseskud nordvest om Karup kirke«. Sådan står der i beretningen
fra 1638 om kilden »Hellig Øbben« i Vendsyssel, iøvrigt et navn ingen har
kunnet tyde oprindelsen til. Altså kører jeg efter Karup kirke. Vejen snor sig
i det bakkede landskab, og det er svært at se, hvor den fører hen. Tilmed bli
ver midterrabatten stadig højere og vejen mere ujævn og fyldt med vandhul
ler, hvis dybde er svær at lodde, så jeg bliver noget i tvivl om det tilrådelige
i at fortsætte og holder stille for at overveje situationen.
Lidt forude dukker en mand op over bakken. Jeg venter, til han når frem.
Han er ældre, hvidhåret, men frisk rødmosset, uden tvivl vant til at færdes
meget i det fri under den høje nordenfjordske himmel. Øjnene er blå og
skarpe og studerer den fremmede.
»Kan jeg følge denne vej til Karup
kirke«, spørger jeg. Manden ser nøje,
næsten gennemtrængende på mig og
vognen. Han giver sig god tid. Så kom
mer det. »Hwa æ dæ’j ma’j frå?« An
sigtet er udtryksløst og forbliver det,
da svaret falder. »Jeg er fra Køben
havn og skulle finde Karup kirke. Kan
jeg fortsætte ad denne vej?« Vurderin
gen af mand og vogn er øjensynlig
foretaget og svaret derefter: »Do ka
da prø-w!«
Det forekommer mig egentlig meget
logisk, da det vil være temmelig van
- i bakspejlet ser jeg den gamle
skeligt at vende vognen på den smalle,
blive stående og følge mig med
opkørte vej, så jeg starter og fortsæt
blikket ud af øjenkrogen.
ter. I bakspejlet ser jeg den gamle blive
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stående og følge mig med blikket ud
af øjenkrogen.
Vi når virkelig frem til den højtlig
gende, lille, kullede kirke med nogle
vindkrogede træer langs kirkediget.
Nedenfor ligger et hus, som jeg tænker
er graverens bolig, men ingen svarer
på banken eller ses i nærheden.
Jeg ser mig omkring og forsøger at
vurdere rækkevidden af »et lidet bøsse
skud« i 1638, idet jeg erindrer en prø
veskydning med morfars forlader fra
- er do slagter?
1848, min bror og jeg - ikke helt fare
frit - foretog fra ladeporten derhjemme, men jeg observerer ikke noget, der
ved terrænforhold, vandløb eller engdrag synes at indeholde forekomsten af
en kilde.
Vi finder frem til en noget bredere sognevej og standser et par kilometer
fremme ved en kone, der er i færd med at læsse en mælkejunge på en trille
bør. Husmandsstedet ligger i en dalsænkning vel et hundrede meter fra vejen.
Jeg står ud og siger, at jeg søger en helligkilde nær Karup kirke. Konen ser
noget uforstående på mig, hvorfor jeg retter det til »en helle kjeld«. Hun tæn
ker sig grundigt om og siger så: »prøv at køre tilbage, til du ser en stor sten
tilvenstre, hvor der står »Røllen«. Drej ned ad markvejen. Den er ikke god,
men du kan nok køre det meste af vejen til den lille gård. Der bor en mand,
på hvis jord, der skal have været en kilde, men om det er den, ved jeg ikke
så nøje. Men det er ikke sikkert, han vil snakke med dig, for han bryder sig
ikke meget om fremmede.«
Vi kører tilbage, finder stenen og vejen, der ganske rigtig ikke er særlig
farbar, så min kone venter i vognen, mens jeg går hen til gården, der synes
mennesketom. Jeg råber goddag, men ingen svarer. Så ser jeg i en lavning
bag gården i temmelig lang afstand en mand grave. Tilsyneladende er det en
længere og ret dyb grøft, der arbejdes på. Da jeg råber igen og slår ud med
hånden, kravler han sindigt op af udgravningen og kommer op imod mig.
»Det er et par pæne kalve,« siger jeg og gnubber dem i panden, da de to
velnærede kviekalve ser på mig med store, duggede øjne og venligt forsøger
at slikke min hånd, som jeg har stukket indenfor hegnet til folden, de går i.
Manden ser lidt på mig. »Æ do slagter?« Jeg forklarer så, at jeg søger »en
helle kjeld«. »Kender du den?« Her skal man ikke sige De. »Wel do si
Vadet?« På uforfalsket Vendelbo-mål foreslår han nu, at vi skal se kilden, der
ligger i en skovomkranset lille eng, hvor vi, efter at min kone og jeg har
fundet fotoapparat, dunke og filtre til vandprøver frem, når frem til kildens
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udspring. Ejeren viser, at en stor sten med kildens navn er væltet. Han er me
get interesseret i, at den rejses igen og villig til at skabe adgang for besø
gende ........ Vendsyssels historiske Samfund blev underrettet, og arbejdet er
i gang.
Det er et træk fra eftersøgningsarbejdet i undersøgelsen og registreringen af
Danmarks helligkilder, der med Tuborgfondets støtte blev indledt sommeren
1976. På spørgsmålet, hvorfor man tager initiativet til en sådan indsats, må
svaret blive, at interessen for vore fortidsminder og helligkilderne stammer
helt tilbage fra drengeårene i et af Jyllands på historiske minder meget rige
områder, egnen omkring Ejer Bavnehøj, dengang Danmarks højeste punkt,
en titel den senere har måttet afgive til den nært beliggende Yding Skovhøj ...
Her findes mange stenminder, dysser, jættestuer, gravhøje, runesten og vej
sten med manende indskrifter som »Følg Veyen eller Du faaer en Ulycke«.
Her var stier over moser med lygtemænd, hvor det ikke var rådeligt for godt
folk at færdes ved nattetide. På den tid - det var før første verdenskrig og før
elektricitet havde afløst petroleum og tælleprås-lygter - var hestekraften
endnu enerådende indenfor landbruget, og mange gamle skikke og forestil
linger prægede livet på landet.
Nær min søster og svogers ejendom fandtes en kilde, hvor man i tørre somre,
når brønden gik tør, i stedet hentede vand ved det friskt sprudlende kilde
væld - en helligkilde, sagde min søster, som egnens ældre folk kunne fortælle,
man havde besøgt for dårlige øjne, engelsk syge hos børnene og andre svagelig
heder. Det vakte min interesse. Jeg fik ved min lærers hjælp et par flasker
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vand indsendt til Steins laboratorium og ventede spændt på svar. Da det kom
en måneds tid senere, lød analysen på, at vandet var blødt, alkalisk og særde
les anvendeligt som drikkevand — om mirakelvand talte man ikke. Det var
naturligvis en skuffelse, men det betød, at jeg fik lyst til at besøge andre hel
ligkilder og læse om deres historie. Den berømte Set. Sørens kilde i Ry lå ikke
langt borte, og ved den nærliggende Ousted kirke - Danmarks højst belig
gende - findes to helligkilder, der begge er knyttet til kirkens historie.
Sagnet fortæller, at en lindorm lagde sig omkring kirken - et sagn, der er
fælles for mange danske landsbykirker, men beretningen om kampen mod
lindormen adskiller sig væsentligt fra den sædvanlige: at man lader en tyr opføde med sødmælk, og da den har vokset sig stor og stærk, lader man den
kæmpe mod lindormen, som den besejrer. Anderledes i Ousted. Her kommer,
da sognet er i nød, en fremmed og tilbyder med sin bøsse at skyde lindormen.
Hvad ladningen består af omtales ikke, men da lindormen rammes, springer
den i stykker, og dens hoved slynges højt i vejret og falder til jorden et langt
stykke syd for kirken og frembringer en dyb slugt, hvor en kilde udspringer.
Kilden vælder stadig frem med frisk, velsmagende vand. Stedet kaldes »Ma
Rams Hwol«, et navn forskerne ikke har en forklaring på. En ældre kone på
egnen var sidste sommer, da jeg besøgte kilden, dog ret så prosaisk. Hun
mente, at konen på en nærliggende gård, Maren Rasmussen, der sidst i for
rige århundrede ønskede vand til ølbrygning og te hentet fra kilden, havde
lagt navn til.
Den anden kilde, »Set. Anna kilde«, der udspringer ved »Kildegaard« kort
nord for kirkediget, og som for øvrigt hos Aug. F. Schmidt antages at være
den samme kilde som »Ma Rams Hwol«, har i umindelige tider leveret
dåbsvandet til Ousted kirke. Der findes i dag en ledning fra kilden til kirken,
og som den eneste kirke i landet har Ousted kirke en Aquamanile fra 1200tallet - en vandkande i form af en løve -, der benyttes ved dåbshandlinger i
kirken. Kanden var forlangt indsendt til Nationalmuseet, men det lykkedes
sognets menighedsråd at få den tilbage.
Til denne kande knytter sig ligeledes lindormesagnet. En nu afdød lærer
og lokalhistoriker påpegede, at hanken på kanden dannes af en lindorm, der
klamrer sig til løvens manke og forsøger at bide den i nakken, og han så
heri en sammenhæng med det gamle sagn.
Ved besøg rundt i landet og samtaler med ældre mennesker, som man må
opsøge, hvis man vil gøre sig håb om at finde levende erindring om skikke og
traditioner i forbindelse med de gamle helligkilder, har man mange interes
sante oplevelser. Enkelte af disse kan måske vise, at det er på høje tid at gøre
en indsats for at redde så mange som muligt af disse gamle kulturminder fra
glemsel og udslettelse.
Efter en radioudsendelse om helligkilderne fik jeg et brev fra Vestsjælland.
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Romansk Aquamanile fra ca.
1200. Anvendes som dåbskande
i Ousted kirke, Midtjylland.
Vandet har i umindelige tider
været hentet i den nærliggende
Set. Anna kilde. Idag er der led
ning fra kilden direkte til kirken.
Bemærk, at hanken dannes af en
lindorm, der bider løven i nak
ken. Fot. Nationalmuseet.

»Der findes her på gårdens mark en gammel helligkilde, »Set. Peders kilde«,
og vel 100 meter derfra står den hellige hyld, under hvilken de syge og svage
sov eller hvilede sig, når de havde besøgt kilden, drukket af dens vand eller
behandlet udvortes skrøbeligheder med det hellige vand. Man hængte ban
dager eller et personligt klædningsstykke som et synligt »offer« til kildens
beskytter, i dette tilfælde Set. Peder. Jeg er 5. generation på gården, og jeg
husker, min bedstefar fortalte, der kom folk langvejs fra i håb om at opnå
lægedom af kildens vand.« Sådan skrev ejeren af gården.
Man forstår sikkert, at jeg fik lyst til at besøge brevskriveren, og en januar
aften nåede jeg frem til den noget ensomt beliggende gård. I det svindende
lys stod måneseglet skarpt mod himmelen, der antog en stadig dybere blå
tone, men iført gummistøvler fulgtes jeg med ejeren til kildens udløb ved den
nærliggende å. Jeg smagte på vandet, der var dejligt frisk, og fyldte en dunk
til en vandanalyse.
»Kom«, sagde ejeren, »så skal jeg vise dig den hellige hyld«. Vi fulgtes
gennem et krat med hassel og brombær og en mindre plantage af graner og
fyr, som for mere end 50 år siden var plantet af ejerens far.
Og der stod den, »den hellige hyld«, arret og vindblæst som en silhouet
mod vinterhimlen og det tynde snelag, der dækkede markerne bag det knud
rede, gamle træ. Jeg tog om en af de krogede grene med følelsen af forbin
delse med fortidens stærke tro på naturens kraft og lægedom, og ejeren og jeg
fulgtes tavse tilbage til gården ....

»Er der folk, der stadig tror på kildernes kraft og besøger dem ?«
Det bliver jeg ofte spurgt om. Svaret kan ikke gives i en enkelt sætning. Der
lever ældre folk, der som børn af deres forældre er bragt til en af de tradi-
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tionsrige kilder for at søge hjælp mod »dårlige øjne«, engelsk syge eller eksem,
og i forholdsvis ubemærkethed søges en del kilder også idag.
Ved en jysk kilde udtrykte en rynket og vejrbidt, men frisk virkende ældre
kone på min forespørgsel, om den pågældende helligkilde, der havde gam
melt ry som virksom mod øjensygdomme, stadig blev søgt af nogen, det så
dan: »A kommer her selv tidlig om morgenen og bader mine øjne, og a ka
da læse uden briller endnu.«
Ved en sønderjydsk kilde, der ligger meget naturskønt og i fortiden særlig
var søgt for gigt og rheumatisme, fortalte konen i ejendommen, på hvis grund
kilden findes, ved mit besøg sidste sommer, at kilden, der ikke fryser til, selv
i hård frost, søges som drikkested af vildtet og mange sjældne fugle; måske
har de et instinkt for, at vandet har indhold af særlige stoffer. løvrigt blev
dette misbrugt af jægere, der benyttede sig af, at dyr og fugle samledes her,
hvorfor man fik gennemført fredning af omgivelserne.
Til denne kilde, fortalte konen, kom året i forvejen en tysk bil med en
dame, der var så medtaget af gigt i fødder og ben, at hun ikke kunne bruge
fodtøj, men havde bandager om fødderne. Hun blev hjulpet ud af vognen og
henvendte sig med forespørgsel, om hun måtte sidde ved kilden og bade de
svage lemmer med vandet fra helligkilden, som hun havde hørt var noget for
hendes sygdom. Det fik hun lov til, og efter et par timers forløb og en hvile
pause blev hun, efter at have takket konen i huset, atter hjulpet til vogns
og kørte.
Et halvt års tid senere, fortalte konen videre, standsede en bil, hun syntes
at kende, foran huset. En dame sprang let og ubesværet ud og gik iført almin
deligt fodtøj smilende frem og takkede for »kuren« nogle måneder forinden.
Hun var fuldstændig rask og var overbevist om, at det skyldtes kraften i kil
dens vand.
»Ja, men det beviser jo ikke noget«, indvendte en af tilhørerne, da jeg ved et
foredrag om helligkildeme fortalte om denne hændelse.
Nej, det beviser ikke noget, og jeg har ingen ønsker om at forsøge at be
vise, men kun at berette, hvad jeg ved samtaler med folk rundt i landet får
fortalt.
Når jeg har igangsat den løbende registrering og undersøgelse af Danmarks
helligkilder, sker det på baggrund af en mangeårig interesse for vore fortids
minder, og fordi jeg, mens tid er, ønsker at bidrage til at belyse en interessant
side af kulturlivet fra fjern fortid til vore dage.
Farverige og dramatiske begivenheder omkring helligkildeme og deres op
ståen er i mange tilfælde sammenvævet med Danmarks historie ned gennem
tiderne. Konge og adel, borger og bonde, har valfartet til kilderne i håb om
helsebod. At hovedparten af de gamle helligkilder skulle gå glemsel og ud-

slettelse i møde i løbet af et kort åremål ville være et tab - nationalt og
kulturelt.

Hvem husker ?
Når man har sat sig som opgave at gennemføre en undersøgelse og registre
ring af Danmarks 6-700 helligkilder, hvortil man på en eller anden måde har
eller har haft kendskab, er det på forhånd klart, at den i mange tilfælde må
foretages på grundlag af forældede, usikre og mangelfulde oplysninger, hvilket
naturligvis er betydeligt tidkrævende.
I den oversigt og litteraturfortegnelse over 618 sundheds- og helligkilder
Aug. F. Schmidt i 1926 udarbejdede for Foreningen Danmarks Folkeminder,
gør forfatteren selv opmærksom på, at de fleste meddelelser om kilderne er
fra 1890’eme eller før, hvorfor man må regne med, at mange kilder allerede
ved skriftets udsendelse af en eller anden årsag kan være forsvundet.
Mulighederne for at efterspore de gamle kilder må derfor variere betyde
ligt. Her er det ifølge sagens natur af afgørende betydning at finde frem til
lokale folk, der selv kan huske noget om kilderne eller på forskellig måde har
hørt noget gennem andre.
Eftersøgningen af den enkelte kilde bliver derved en udfordring og giver
anledning til besøg i egne, hvor man ellers ikke ville have ærinde, og i mange
tilfælde oplever man en naturskønhed, der ikke netop ligger nær motor- og
bilveje.
Påklædningen må være hensigtsmæssig. Man må være forberedt på at
trænge gennem underskov og tæt tjørnekrat, vade i moser og sumpede eng
drag og risikere at få støvlerne fyldt med vand og mudder, men det er jo en
detaille. Så meget større er tilfredsheden, når man opnår det ønskede resultat.
Et eksempel fra eftersøgningen af en gammel helligkilde, der efter ældre
optegnelser skulle findes i Sønderjylland syd for Aabenraa, kan - muligvis
lidt trættende for andre - illustrere arbejdet:
Det var en smuk midsommer-middagsstund i det skønne land med levende
hegn og drøvtyggende køer i frodige kløvervange. Ikke et menneske at se på
mark eller vej, indtil en lille »Mascot« dukkede op og drejede ind til en lille
ejendom.
Vi fulgte efter, og da en dame hoppede ud af vognen, nåede vi frem og
gjorde rede for, hvad vi søgte. Det var en ung lærerinde, ikke gammel på
egnen og derfor uden kendskab til lokalhistorie. Efter erfaring spurgte vi der
for, om ikke hun kendte ældre folk, der kunne tænkes at vide noget. Jo, en
tidligere lærer med interesse for arkæologi boede i nærheden. Altså af sted
til lærer Jensen.
Han blev vækket i sin siesta, men var venlig og bød os indenfor.
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Vi motiverer med små variationer baggrunden for henvendelsen. »Hellig
kilde« eller »Helle Kæld«, som lokalt er et bedre udtryk - er det noget, man
har kendskab til?
Jensen beder os tage plads og forlader os for en stund efter at vende til
bage med forskellige notater og en rulle - et større håndtegnet kort - som
har breder ud, og idet han viser koter og stednavne, fortæller han, at han har
udgravet en boplads fra romersk jernalder nær en lokalitet »Hellebjerg«.
Efter en gennemgang af fundene vender vi tilbage til spørgsmålet »Helle
Kjæld«. Mulighederne for forbindelse mellem bjerg og kilde er der, selv om
de forekommer os spinkle, og efter at vi endnu engang har indprentet os
stedsangivelsen, tager vi med tak afsked.
Efter kortet ud i terrænet. En svag forhøjning i en bygmark kan måske
være de beskedne rester af »bjerget«, men intet i nærheden tyder på fugtighed
endsige på kilder. En ældre dame, der står i sin have lidt frem ad vejen, bliver
spurgt. Nej, det har hun ikke hørt noget om, men i hendes hjemegn var der
vistnok en kilde. Navnet husker hun dog ikke.
Vi forlader hende med en venlig bemærkning om hendes meget farverige
og frodige blomsterbede.
Tilbage ad samme vej. Ikke helt i overensstemmelse med opmålingen findes
en mindre bæk. Skulle det være afløbet fra kilden? Ind til en mindre ejendom.
Forespørgslen gentaget. Man er nylig flyttet til egnen, men måske er det i
nærheden af en større gård, der ligger i en lille lund. Afsted til gården. En
stor, velholdt, typisk sønderjydsk gård. Gårdspladsen er tom med undtagelse
af en - forekommer det mig - velvoksen hund af ubestemmelig race, men
temmelig markant udseende.
Jeg hilser venligt på »Trofast«, kanter mig frem til hoveddøren og vover
et »hallo«, der bringer manden i gården, lige overtaget efter faderen, oplyser
han, frem i døren. Igen en kort forklaring om grunden til besøget.
Han erindrer at have læst et sted om en kilde, men kan ikke finde bogen
i flyttegodset. Han har imidlertid et egnskort eller matrikelkort og fremstiller
beredvilligt en kopi på en kopieringsmaskine, han benytter i sit arbejde som
entreprenør.
Den omtalte bæk synes at have sit udspring i nogle engdrag ca. IV2 km
mod øst. Måske er det der, kilden findes.
Vejen fører gennem en ret stor landsby. Ingen ses ved husene eller på
gaden. Så når vi kroen. Jeg stopper og går ind i skænkestuen. Den er tom.
Kun nogle dovne fluer og en sovende hund tager imod. Jeg slår en hånd i
skænken. Så dukker en yngre mand - kromanden formoder jeg - frem i bag
grunden. I korthed det sædvanlige spørgsmål: Har du hørt om en »helle
kjeld« her i nærheden? »Æ trowr, te den æ under æ huus, Ingeborg ka ett
sov. Æ vil gjan væ med te å graw!«
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Det er en udbredt opfattelse, at en
vandåre under et hus påvirker visse
mennesker gennem magnetiske eller
elektriske udstrålinger. Kromanden
kaldte på sin kone, der noget tilbage
holdende bekræftede hans formodnin
ger. Jeg måtte ud fra kendskab til lig
nende fænomener fra min hjemegn an
befale flytning af soveværelset efter
konstatering af, hvor vandåren passe
rede huset, men måtte iøvrigt skuffe
kromanden i troen på, at kilden skulle
findes nær huset eller under dette.
På min forespørgsel om der ikke
fandtes ældre eller meget gamle folk
i sognet var svaret: »Snak med Jes,
han bor i æ lille huus med æ rød tak, du ka se bak æ kro.«
Jeg finder Jes blundende i en liggestol blandt blomsterflor og summende
bier. Han ser op, da jeg siger »godaw« og undskylder forstyrrelsen. »Hvor var
det du sa, du kom fra? Nåh, Køvvenhavn, ja, var et en kæll, du sa? jo, vi
gravede en kæll her omme ved Østergård. Det var før æ krig. Æ var med ved
Verdun. Der gravede vi skyttegrav. Det var en slem tid ....« Jeg var ufor
sigtig nok til at nævne, at jeg i Verdun havde set et område med de gamle
skyttegrave. Jes mindedes gode kammerater, der ikke var mere, og det var
ikke muligt at vende tankerne mod erindring om helligkilden. Jeg måtte for
søge noget nyt. »Har du ikke en af dine kammerater her i byen?« »Jo. Jep,
han er 91. Han bor ovre i det lille hus, du kan se ved mejeriet, han var også
med ved Verdun.«
Vi måtte forlade Jes og hans erindringer og forsøge Jep. Han var til gen
gæld klar over, hvad vi søgte. »Gå op til korsvejen ved kroen. Lige over for bor
Else og Steffen. Han er fra en gård her ude øst på. Æ trowr, te han ved noget.«
Igen videre op til Else og Steffen. Vi bliver modtaget af fruen, der bliver
meget interesseret i kildeforskningen. Steffen er ganske vist ikke hjemme, men
hvis vi vil sidde ned på havebænken, vil hun hente ham i en gård i nærheden
og er væk, før vi kan protestere. Lidt efter kommer de begge, meget optaget
af vort ærinde. Steffen mener, at der har været talt om en kilde og viser om
hyggelig vej: »Ikke den første vej, og heller ikke den anden vej, - næ ... lad
os nu se, ja, den tredie vej på højre hånd, når du kører øst ud af byen, men
husk at dreje først ... til, ja, til venstre. Så ned ad vejen forbi det hvide hus,
og så lidt frem over bakken, så må du hellere spørge efter bækken. Der har
været et væld.«
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Jeg gentager vejledningen, og vi giver os i vej. Vi finder frem til den be
skrevne vej og det hvide hus, men ser hverken mennesker eller vandløb. Altså
vender vi vognen og kører langsomt mod hovedvejen, lidt ærgerlige.
To mand står lidt inde på marken og taler sammen ved en traktor. Vi må
prøve igen. En gang til: hvor vi er fra, hvad vi søger, hvad vi har prøvet.
»Har nogen af jer hørt noget om en gammel »helle kæll«?« På forhånd er vi
indstillet på svaret, men det var et andet, end vi ventede. »Æ helle kæll. Do
ka si en, hvis do gor op po æ bak, bag ved Niels Thomsens gård, en fjerding
vej bag æ by!«
Det lød jo opmuntrende. Tilbage til byen. Hvor ligger Niels Thomsens gård?
Vi spørger i et hus og når frem til gården. Den er som uddød. Hallo og alt
det. Ingen svarer. Tilbage til huset. Manden er straks villig til at ledsage os
tilbage til gården, og det lykkes ham at finde manden eller rettere ejerens far,
der bekræfter, at kilden, der idag er vandingssted for kreaturerne, findes efter 5
minutters kørsel ad en noget knudret markvej. Rigtigt, her var kilden ved en
lille dam. Vandet var ret klart. Vi tog en prøve. Hvad den viser må vente,
men kilden fandtes altså.
Sammenfatning: anvendt 5 timer, godt - talt med 14 mennesker - kilden
fundet.
Det vil føre for vidt og ligge uden for denne artikels opgave at bringe flere
enkeltheder fra de mange besøg ved kilderne og samtaler med lokale folk.
Her skal kun svares kort på et spørgsmål, der ofte stilles:

Hvad kommer der ud af en sådan undersøgelse ?
Undersøgelsen tager sigte på tre områder:
1. et kulturhistorisk
2. et turistmæssigt og
3. et vandteknisk og miljømæssigt.

Den kulturhistoriske del omfatter en ajourføring af den af Aug. F. Schmidt
udarbejdede oversigt og litteraturfortegnelse over Danmarks Helligkilder. Den
foregår i samarbejde med Dansk Folkemindesamling, i hvis arkiv materialet
til slut indgår til fortsat forskning på området.
Den turistmæssige del består i, gennem et samarbejde med lokale kultur
udvalg, lokalhistoriske foreninger og arkiver, ejerne af området, hvor kilden
er beliggende, og andre specielt interesserede, hvor det skønnes hensigtsmæs
sigt, at gennemføre en nænsom restaurering af kilden og dens omgivelser og
eventuelt ved fredning skabe adgang for publikum til et bevaringsværdigt
kulturminde. Sådanne arbejder er mange steder under udførelse. Det må til-

78

føjes, at en sådan indsats må være af begrænset omfang, da man ialt har
kendskab til mellem 600 og 700 kilder, hvoraf mange er forsvundet af forskel
lige årsager, og en stor del ligger i vanskeligt tilgængelige, ofte sumpede om
råder fjernt fra vej og sti.
Den vandtekniske del omfatter analyse af vandet fra alle endnu rindende
kilder. Disse analyser foretages af Danmarks geologiske Undersøgelse. En
gruppe af analyserne fra kilder med særligt ry underkastes til slut en læge
videnskabelig vurdering for om muligt at se, om indholdet af særlige stoffer
i vandet kan berettige troen på, at der var lægedom i vandet.
Den miljømæssige del har værdi ved at skabe udvidet kendskab til Dan
marks vandressourcer, hvilket får stadig voksende betydning.
Jeg vil gerne ved denne lejlighed sige tak for værdifuld hjælp fra mange med
delere rundt om i landet - en hjælp, jeg er meget glad for, og som jeg håber
vil fortsætte. Der er et stykke vej endnu.

Summary
Who remembers anything about Holy Wells ?
Siegfred Svane, who in 1976 started - in cooperation with Dansk Folkemindesamling a study of Danish holy wells, recounts experiences from field work carried out in con
nection with the project.

Tiis væld eller Tofte kilde ved
Tibirke kirke.
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De »levende« og de »døde«
En indholdsanalyse af en grundtvigsk bondes erindringer set i lo
kalt. socialt og kulturelt perspektiv.
Indlæg til et forskningsseminar.

Af Palle Ove Christiansen

En del af de nye institutioner, som så tydeligt ser ud til at være med til at
ændre livsformerne i det danske agrarsamfund i sidste halvdel af forrige år
hundrede, har deres rod i det, vi noget uklart kalder for de folkelige bevæ
gelser. Etablering af f.eks. friskoler, valgmenigheder, skytteforeninger og for
samlingshuse er ofte - med rette eller urette - blevet kædet sammen med
tilstedeværelsen af ideologiske/religiøse bevægelser på lokalt plan (1). Nogle
af de kulturelle forestillinger og symboler, som f.eks. hørte det grundtvigske
bondemiljø til, eksisterer stadigvæk og har således faktisk i snart 100 år været
i stand til at udvise en påfaldende overlevelsesevne, omend indholdet i denne
»kultur« og dens manifestationer idag er et andet end i 1800-tallet (Bjørn
1976).
Man må dog være opmærksom på, at der i forrige århundredes sidste årtier
også fandtes landlige miljøer, som ikke var grundtvigsk prægede eller væ
sentligt påvirkede af andre religiøst inspirerede ideologiske bevægelser. Hvis
man vil søge at påvise en sammenhæng mellem hele det danske samfunds
forandring i landbrugsmæssig, økonomisk og politisk henseende og fremkom
sten og institutionaliseringen af ideologisk/politiske, lokale bevægelser, som
f.eks. den grundtvigske, må man også være interesseret i spørgsmålet om,
hvorfor bestemte egne ikke fik noget »grundtvigsk bondemiljø«. De fik måske
også forsamlingshuse og skytteforeninger, men kan på ingen måde kulturelt
eller ideologisk siges at være karakteriserede af grundtvigsk selvidentifikation
eller verdensopfattelse.
Formålet med dette bidrag er at forsøge at påvise visse væsentlige forud
sætninger for, at landbefolkningen i et midtsjællandsk godsområde i forrige
århundrede ikke blev mærkbart påvirket af grundtvigianisme, Indre Mission
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eller lignende. Det studerede område omkring det forhenværende stamhus
Giesegård har ofte været betegnet som en »i åndelig henseende død egn«.
For at forstå baggrunden for, at visse egne i folkelig henseende er blevet
betegnede som »døde« eller »levende«, må vi naturligvis først søge at ind
kredse, hvad disse betegnelser dækker. Problemet er ikke her af diffusionistisk karakter. Det drejer sig for mig ikke om, hvornår eller hvordan grundt
vigianismen blev »spredt« eller »modtaget«, men mere om, hvordan den i
forskellige miljøer blev opfattet, hvordan den manifesterede sig, og hvordan
den blev institutionaliseret. Og omvendt: hvad kendetegnede livsformen i de
egne, som ikke blev grundtvigsk påvirkede? En kirkehistorisk definition af
grundtvigianisme har i denne sammenhæng kun begrænset interesse. Man
kunne i stedet udmærket beskrive grundtvigianisme i landmiljø ved at analy
sere grundtvigske bønders kulturelle manifestationer som et samlet udtryk
for grundtvigsk norm i en given social sammenhæng. Bedre ville det imidler
tid være, om vi kunne se denne norm udtrykt i konflikt med eller kontrast til
andre ikke specielt grundtvigske normer, holdninger, adfærd etc. Altså f.eks.
hvorledes en grundtvigsk bonde støder an mod andre bønders vurderinger
og levevis, og hvordan han derigennem opfatter de andre, sig selv og sin folke
lighed. At vi i et sådant punktstudie kommer til at operere med én bondes
holdninger som noget, der for ham per definition var positive værdier, gør
ikke noget. Dette forøger kun vor mulighed for konkret at se, hvad der i det
helt lokale perspektiv kendetegnede livsformen i et sådant hjem i forhold til
hans naboers.
Med udgangspunkt i en levnedsskildring fra udkanten af det ovennævnte
område har vi netop mulighed for nøjere at kunne analysere en sådan bondes
holdninger til sine - i hans øjne - døde omgivelser. Gennem hans erindrings
bog (Pedersen 1951) kan vi empirisk få en fornemmelse af, hvordan denne
konfrontation og gensidige forundring mellem tilflytterbonden og hans omgi
velser trin for trin blev ham bevidst, og hvordan han selv vurderede den. Den
måde, hvorpå han oversatte dette sammenstød mellem holdningerne og det
billede af hans egne vurderinger, vi direkte og særlig indirekte kan få af hans
erindringer, vil jeg i dette indlæg tage som et eksempel på, hvad bondegrundt
vigianisme i 1880’eme kunne være i den østlige del af Giesegårdregionen.

Et punkstudie i selvidentifikation
Adfærd
Udfra en indholdsanalyse af Niels Pedersen: En sjællandsk bondes erindringer
vil jeg i dette afsnit forsøge at give en karakteristik af de specielle kulturelle
og ideologiske holdninger, som, såvidt det kan ses af hans refleksioner over
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hans meningsfællers respons, har dannet grundlag for en ret stor del af
grundtvigske bønders særlige gruppeprofil. Denne gruppeprofil vil blive defi
neret udfra en analyse af Niels Pedersens særlige aktiviteter og tidsforbrug,
de symboler, som hyppigt forekommer i hans tegnsprog samt den ideologi og
selvopfattelse, som kommer til udtryk i hans fremstilling.
Først et par ord om Niels Pedersens baggrund. Niels Pedersen (1856-1950)
er født i en bondegård i Svansbjerg under Vallø gods, kom i skole i Herfølge
og senere i en betalingsskole i Køge. Niels Pedersen (i det følgende forkortet
NP) hævder, at der hvilede noget mørkt og tungt over hans barndomshjem,
og forældrene forbød ham direkte at gå til præst hos en ny grundtvigiansk
kapellan (Fr. Møller). Efter konfirmationen arbejdede han, som mange andre
gårdmandsbøm, på sine forældres ejendom og begyndte selv at søge til de
møder, som grundtvigske præster holdt i Sydsjælland. Han kom også med i
en skytteforening - »og det blev en stor rigdom for mig« (s. 29). Herigennem,
og gennem nye kammerater fra nyvakte grundtvigske hjem, som sang livfulde
sange og salmer, blev han stadig mere påvirket af denne nye agrare subkultur.
Forældrene sendte ham på Karise højskole (»som herremændene stod bag«),
men gennem tilskyndelse fra en lokal præst (Fr. Møller) kom han senere på
Askov. Efter flere højskoleophold og tjenestetid som karl på sin brors gård,
soldatertid i København, hvor han kom ind i højerestandshjem og Vartov
menigheden, blev han 26 år gammel hjulpet til egen gård, bl.a. med hjælp fra
faderen. På denne gård i den sydlige del af Ejby, kilet ind mellem Giesegårdgodset Spanager og GI. Lellingegård, kom han sammen med sin kone til at
bo det meste af sit liv. Først da han i 1922 afstod gården til en datter og svi
gersøn, flyttede han til en villa, som han havde ladet bygge til sit alderdoms
ophold.
De mest markante træk i NP’s aktivitetsmønster er hans ivrige og konti
nuerlige deltagelse i den grundtvigske højskoles arrangementer, hans stærke
interesse for grundtvigsk kirkeliv og hans feriebetonede rejser. Hans adfærd i
disse fora er helt og holdent præget af forsøg på i så mange situationer som
muligt at interagere med folk med samme ideologiske holdning som han selv
og af i fællesskab med disse »frænder« at få bekræftet og udbygget sit norm
sæt via den grundtvigske subkulturs elitepersoner i form af præster, højskole
forstandere og delvis friskolelærere. Selv betegner NP det som at »leve med
og være vågen« (s. 33).
Foruden opholdet på Karise var NP tre gange elev på Askov højskole, hvor
han lærer livet i lærerhjemmene at kende: livlighed, munterhed, sang og mild
autoritet - »alt var jævnt og ligetil« (s. 32). Gennem højskoleopholdene får
NP etableret et meget stort netværk af venskaber ud over landet og ved kon
takterne med lærerne erfarer han, at akademisk kundskabs-erfaring, autoritet,
holdningskommunikation og venlighed overfor bønderkarle er forenelige stør-
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reiser. Om And. Pedersen skriver han, at han var en samlende kraft, »glø
dende varm for højskolegerningen, jævn og folkelig i al sin færd, så dejlig fri
for juristeri« (s. 35). Fra sin soldatertid (bl.a. som underkorporal) og videre
igennem sit liv trækker han på disse erfaringer. Han nævner, at »det var en
underlig tid, højskolefolk havde så let ved at finde hinanden«.
Det ville nok være mere rigtigt at sige, at de søgte at finde hverandre.
NP’s for bønder ret livlige rejseaktivitet vidner om, at han systematisk enten
lader sig lede eller selv direkte styrer mod enten gamle højskoleelever, han
kender, grundtvigske præster, folk som efter sigende har haft en eller anden
forbindelse med højskolen eller med institutioner, som kan associeres med
højskolers specielle symbolsæt. Dette gælder ligemeget, om han på fodtur i
Jylland søger natteherberge i en lade (»manden havde i sine unge dage været
på Koids højskole, så vi fik et godt velkommen og en gæsteseng at hvile i«
(s. 67)), om han er på udflugt med højskoleskibet »Skjalm Hvide« i Stock
holm (vises rundt af en kollega til en lærerinde med tilknytning til Askov (s.
94)), om han er i Antwerpen, hvor han besøger den norske kirke og sømands
hjemmet, (hvor »der var godt at være« (s. 139)), om han er til bryllup hos
bekendte i Norge (hvor han opsøger folk, som har været på Sagatun højskole
(s. 155)), eller han er i Sønderjylland med en kammerat (»husets unge datter
havde været på Testrup højskole, så der var nok at dele« (s. 64)).
Højskoleaktiviteteme havde naturligt nok forbindelse med NP’s frikirke
interesse. Kirkelivet vurderedes efter menighedens grad af deltagelse, forkyn
delsens karakter, salmerne, der blev sunget, og præstefamiliens gæstfrihed i
deres private hjem. Disse elementer var bestemmende for graden af »søndags
glæde«. Selv var NP sognebåndsløser og i mange år med til at arrangere kir
kelige møder i Lellingeskoven, lige såvel som han deltog i vennemøder bl.a.
på Fyn, hvor hans kone havde tilhørt Ryslinge-menigheden.
Det fynske kirkeliv og de dermed forbundne bevidsthedsmanifestationer
optog NP meget. Efter et besøg hos Niels Lindberg, Kerteminde, skriver han:
»Jeg blev så underlig betaget. Kirken stopfuld og en fuldtonig menighedssang,
to friskolelærere sang for, intet orgel ... Her følte jeg mig hjemme. Vi var
inde i præstegården bagefter« (s. 91 f.).
Det er karakteristisk, at vi i NP’s bog hører meget om hans ydre aktiviteter
i »det gode liv«, en del om hans eget hjemliv, men næsten intet om gårdens
drift, som det ellers er almindeligt i gårdmandsmemoirer (jfr. f.eks. Jensen
1924).
Med hans stærke præg af højskoleadfærd er det ikke påfaldende, at han
som eneste »højskolemand og Venstremand« i byen fra første færd blev be
tragtet som en »ny aparte mand«, som han udtrykker det. NP nævner ofte
begrebet »folkeliv« som noget helt centralt i »det gode liv«, men hans eget
møde med den traditionelle lokale livsform forløb ikke helt gnidningsløst.
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Allerede den første dag i den nye landsby i 1882 mærkedes forskellen. Da
der efter mange timers forhandling om gårdens pris endelig skal drikkes lid
køb i thepunch vægrer NP sig ved at få budt rom i sin the - »dog klinkede
jeg med alligevel« (s. 76). Og da den gamle ejer med begejstring udtrykte, at
vråskabet godt kunne følge med gården og de øvrige møbler, sagde NP di
rekte nej tak til dette »spiritusskab« (s. 76). Ikke længe efter blev NP af en
bedemand budt til begravelse i bylaget. Han synes, bedemandsinstitutionen er
lidt komisk, går dog til begravelsen, men undres over, at der tages varsler ved
graven, vil ikke deltage i gravøllet bagefter og går hjem. Senere siger han nej
tak til et barselsgilde og går heller ikke til oldermandens fastelavnsgilde, som
blev meldt ved budstik. Til byens tiendegilde går han efter spisningen. Ved
begravelsesgilder misbilliger han stærkt mad- og spiritusudbuddet, og ved et
tilfælde, hvor der senere blev danset i loen, bemærker han spydigt, at det
»måske var for at holde varmen?« (s. 86). NP skriver, at han følte sig som en
fremmed fugl, og at de på hans gård passede sig selv (og var flittige; altså
modsat de andre, som ikke var det).
Det er dog noget tvivlsomt, om NP virkelig som bondesøn var så ubekendt
med sådanne gamle bondeskikke. Han hævder, at han følte sig fremmed
blandt de konservative og uoplyste bønder i Ejby, men - såvidt det fremgår
af hans beretning - ikke i de (grundtvigske) akademikerhjem i København,
han som soldat var blevet knyttet til. Alt tyder dog på, at NP bevidst har for
søgt at distancere sig fra sine bysbørn, bl.a. ved ikke at deltage i det gamle
folkeliv, som stadig eksisterede i 1880’erne. Det var træk af dette folkeliv, den
grundtvigske højskole på traditionalistisk vis få år senere prøvede at retablere
i en ny form, men når NP i så varme vendinger taler om »folkelivets« værdi,
mener han åbenbart et særegent, primært af højskolen skabt fællesskab mel
lem dens tilhængere, eksemplificeret f.eks. ved deltagelse i de sangaftener og
belærende foredrag, han så ofte omtaler såvel som den særegne symbolkom
munikation i den ritualiserede grundtvigske adfærd.
Dette ses bl.a. ved omtalen af hans eget hushold, som i alt overvejende grad
var sammensat af tjenestefolk, som havde været på højskole. »Fra Sierslev i
Stevns fik jeg en karl og en pige, alle højskolefolk, så det daglige liv gik så
fornøjeligt, og arbejdet var som en leg« (s. 91). »Vi skulle aldrig ud for at
more os, som det hedder, for vi havde større glæder at ty til« (s. 101). Man
tager i stedet til møder og i foredragsforening i omegnen, og kommer NP i
kontakt med en (åndelig) nabo, hvor familien var friskolefolk og valgmenig
hedsfolk, betegnes en sådan gård som »et rigtigt bondehjem«.
Det er tydeligt, at NP gennem organiseringen af sin sociale identitet også
søgte at etablere og vedligeholde en vis standardiseret form for ageren, som
han prøvede at overføre til sine tjenestefolk, børn og disses bekendte. Om
datterens opdragelse hedder det: »Hun kom ud at tjene i et godt hjem og
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derfra på Vallekilde højskole, da hun var 18 år, hvor hun sugede til sig med
lyst og glæde af det rige liv, hun mødte dér. Venner fik hun, og Sigrid Trier
Hansen holdt meget af hende. Fra højskolen fik hun plads i Sønderjylland de
tre måneder, for hun måtte lære deres kår at kende, som levede under fremmedherredømmet« (s. 152 f.). Mange af ordene i en passus som denne havde
for NP en videre mening end dens blotte leksikale betydning. Han kommuni
kerede et budskab, som for hans naboer ofte var tåget og uforståeligt, men
for »vennerne« var det gennem dets specielle tegnsprog udtryk for en egen
form for samhørighed. Gennem denne sproglige kode søgte man at drage en
klar kulturel grænse mellem grundtvigske sympatisører og de andre - mellem
»dem« og »os« (jf. Balle-Pedersen 1977).

Symboler
NP og hans venner opererede i deres tegnsprog med mere eller mindre tyde
lige symboler. Jo mere »oplyst« man var (indenfor subkulturens repertoire),
i jo højere grad var man i stand til at tyde disse symboler. Derigennem kunne
man få større og større indsigt i kultens værdier og dermed erhverve sig status
i bevægelsens interne sociale stratifikation. Kun en lille del af dette symbol
kompleks er tilgængeligt for os, men jeg har i nedenstående skema forsøgt at
opstille nogle elementære kategorier i den kulturtradition, der var grundlaget
for symbolproduktionen.
Igennem NP’s beretning bliver vi hele tiden konfronteret med modsætnings
forholdet mellem elementer, som hører det gode liv til versus dem, som
betegnes som fremmede, dårlige, ufolkelige etc. Det er elementerne i de for
skellige kategorier i det gode liv, som symboliseres i bestemte former for ad
færd, påklædning, arbejdsorganisation, byggestil, skrivemåde (ö i stedet for ø)
m.v. Denne symbolisering kommer i første omgang til at udtrykke tilhørs
forhold til idealet om den harmoniske, positive, konfliktløse livsform og til
de specifikt grundtvigske værdier.
Flere gange omtaler NP, at den gode (grundtvigske) hustru er den, som
»lægger alt godt tilrette«, er mild, blid, venlig og stilfærdig. Højskolemanden
er derimod ofte den, som ender i lokale foreningers formandsposter. Begges
adfærd er præget af at støtte andre med »venneråd« og at leve med sangen.
Selv har NP ikke mindre end 46 citater fra sange og salmer i sin bog. Da han
for første gang skal bygge stald i gården, er der ikke særlig stor tvivl om, at
den skal være efter »Tune-modellen«, og når han i bogen skal bringe et ung
domsbillede af sin plejedatter, vælger han et højskolefotografi, hvor hun er
iført hvid kjole med rødt skærf. At hans barnebarn i dåben får det nordiske
navn Gudrun er næppe heller nogen tilfældighed. NP understreger ligheden i
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Modsætningskategorier i gårdmand Niels Pedersens kulturelle
forestillingsverden

Art

Det gode liv
(positivt/aktivt/naturligt)

Det fremmede liv
(negativt/passivt/kunstigt)
borgerlig kultur (dvs. opstyltethed, snobberi)

Tilstand

natur

Spirituelt

Thor - folkeånd - rig og stor
verden

jætter - romerånd - død verden

Tid

udviklingen/det nye

det gamle

Nation
Kunst

Danmark. Norge, Norden,
Sønderjylland
G. C. Freund, L. Frølich,
B. Bjømson

Tyskland
(Thorvaldsen)

Social orden

frihed, retfærdighed, lighed

Socialisering

friskole, højskole, menighedsliv,
ord/tale

provisorisme, valgtryk, forrettig
heder
terperi / lærebog & salmebog,
skrift

Erhverv

bondeerhverv, højskolegeming

militær, (embedsmænd)

godhed, hjælpsomhed overfor
frænder, sang
fomøjelighed, at være glad/jævnhed, beskedenhed, folkelighed,
levende åndelighed
mandligt: livlighed, munterhed,
vågenhed, oplysthed, tapperhed
kvindeligt: mildhed, stilfærdig
hed, blidhed

kortspil om penge, kroliv, mode
rat og kraftig spiritusnydelse

Adfærd
Egenskaber 1

Egenskaber 2

Farve/miljø

lys - luft, (levende) vand

råhed, spekulation, overflod,
materialisme, inaktivitet

mørke - tillukkethed, sne (is)

gården ved ofte at tale om »vi« (incl. tjenestefolkene), ved selv at være med
til at malke og ved at kommunikere, at »vi kendte ikke forskel på fint og
groft arbejde« (s. 129). Da han i 1888 bygger et stort, nyt rødstensstuehus,
bliver det udformet i en særlig grundtvigsk byggestil. Ved indgangsportalen
bliver der indhugget en sentens, og hans og hans kones initialer bliver også
skåret i en egeplanke over indgangen. Samme stil anvendes siden til hans af
tægtshus. En af hans sidste gerninger som gårdmand er at få indrettet en
gravlund på sin grund til sig selv og sin kone »under bøgetræer og nær ved
det levende vand« (s. 184).
Det er svært at få konkret information om, hvad de grundtvigske kulturelle
værdier mere præcist bestod i. Selv om mange af subkulturens bærere ofte
udtrykte sig mundtligt og skriftligt, ser det ud, som om udtryksmidlerne i
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selve subkulturen kun delvis var sproglige. De var ceremonielle og rituelle de var handlinger mere end ord og skrift (jf. Barth 1971: 15). Det var, selv
for eliten, vanskeligt abstrakt at udtrykke hvad grundtvigianisme var for
noget. Af NP’s beretning kan man umiddelbart få indtryk af, at han over
fladisk hopper fra den ene sten i vadestedet til den næste, men det er næppe
på grund af manglende vilje til at give en nøjere forklaring.
Gennem sin egen skoling har NP nærmest fået en rædsel for spekulative
udredninger. Tingene skal opleves, ikke analyseres. Logik, nøgtern kalkulation
og konsekvens hører ikke til de fænomener, NP omtaler eller betjener sig af.
Han kan derfor ikke selv beskrive sit livssyn eller sin ideologi, men kan kun
lade det komme til udtryk gennem et indforstået billedsprog.
Den, som ikke forstod symbolerne, spåede NP ikke nogen god skæbne. Da
en gårdmand i skorstenstilsynet på et af hans billeder tager fejl af Grundtvig
og Garibaldi bemærker NP melankolsk: »Altså han vidste dog noget, men
han kom rigtignok senere i tugthuset for bedragerier« (s. 79). Hvor han bliver
afkræftet i sine holdninger til det fremmede liv, kommer han naturligt nok
i tvivl. F.eks. bliver han i Sønderjylland konfronteret med en kromand (et
erhverv der er meget negativt ladet), som er interesseret i at høre om højskole
livet i Danmark og dermed bør regnes som en »ven«. NP må derfor und
skylde sin holdning med bemærkningen: »Selv om han var kromand, var han
selv en stille husbonde« (s. 63).

Ideologi
Et andet problem ved at give en karakteristik af den grundtvigske gruppe
profil, som NP var eksponent for, er, at ideologien - dvs. udtrykkene for det
meningsindhold, som legitimerer en bestemt fordeling af magt (Grønhaug
1971: 90) - ofte er så nært sammenknyttet med de mere grundlæggende kul
turelle normer, som personerne enten er opdraget i eller selv har været med
til at socialisere sig ind i. Det er tit vanskeligt at vurdere, om NP f.eks. kun
beskriver én del af den verden, som var omkring ham, eller om han virkelig
opfattede hele sin verden på den måde, han beskriver den. Det sidste er ikke
usandsynligt. Jeg har nedenfor forsøgt at klassificere hans både meget enkle
og meget lidt præcise opfattelser af »livet«, som det fremtræder i de eks
empler, han giver i sin bog.
En sådan klassifikation giver naturligvis mulighed for en i høj grad enkel
opfattelse og bedømmelse af omgivelserne. Man kan herudfra meget hurtigt
komme til en konklusion, om dette eller hint er rigtigt eller forkert. Samtidig
er det også forholdsvis nemt for personen selv i diffuse situationer at vælge
den »rigtige« verden. NP benyttede sig flittigt af begge muligheder.
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Klassifikation af gårdmand Niels Pedersens repertoire for fænomenet liv
(»folkeliv«, aktivitet, adfærd)
Privat sfære

Offentlig sfære
menighedsaktivitet,

et rigtigt ’hjem’.

rig
verden

død
verden

naturen som basis for bonde
aktivitet.

folkemøder (dvs. møder med
en form for grundtvigsk ind
hold).

friskole, højskole.

vågenhed (interesse i omgivel
serne; dvs. i besøg hos folk
med samme holdninger som en
selv).

herregård.

værtshusliv.

naturen betragtet som
ressource.

militær organisation.

konservative bondehushold.

lys

mørk

borgerlig (urban) opstyltet
adfærd.

Selv om NP i princippet kæmper for frihed for det enkelte menneskes ud
foldelse, findes der i hans bevidsthedsmæssige repertoire kun frihed til at
vælge at høre til den »rigtige« side - hvis man vel at mærke ønsker at høre til
»vor kreds«. De, der vælger anderledes, afskrives simpelthen. NP beklager
ofte, at det må være således, men på den anden side er der for ham ikke tvivl
om, at grænsen må drages skarpt. Vejen til direkte fordømmelse af dem, som
gør anderledes end »vennelaget« vil, er ikke lang. Kun i enkelte tilfælde kan
der forekomme tvivl i bedømmelse af personer, som forbryder sig mod fast
lagte taburegler. Jacob Knudsens (gode) arbejde og hans (dårlige) skilsmisse
er f.eks. vanskelig at håndtere. Under overskriften »Bånd knyttes og brydes«
skriver NP efter en stærkt bebrejdende indledning: »Alligevel blev han Dan
marks gode søn, som pløjede dybt i folkeageren; og vi tilgav ham det skridt
i hans liv, som vi ikke forstod« (s. 90). NP føler, at han i kraft af den kultur
tradition, som han er bærer af, har ret til at graduere sine omgivelser efter
»folkelivets« norm for rigtigt og forkert. Han giver både godsejeren, herre
gårdsforvalteren, de uoplyste bønder, lejehusmændene, tjenestekarlene og
hønsetyvene et folkeligt ord med på vejen, vel at mærke, hvis de i hans øjne
selv har gjort sig »fortjent« til det.
Dette hænger bl.a. sammen med, at NP ikke anerkender den dårlige og
døde verdens stratifikationsskala (altså samfundets mere almene regler for
»fin« og »simpel«) og samtidig er sig sin egen informelle men ret markante
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position bevidst i den gode og rige verdens (dvs. vennelagets) officielt ikke
eksisterende lagdeling. NP underkommunikerer stærkt denne position i det
grundtvigske subkulturelle vennelag, sin standsbevidsthed og sin rolle som
patriarkalsk husholdsoverhoved. Han betegner gerne sig selv som »bonde« og
har ikke noget imod, at godsejere eller embedsmænd skulle sætte et lille »grå«
foran. I kommunikation med den døde verdens aristokrater nævner han sig
selv som »den jævne bonde« eller manden på »den lille gård«. En enkelt gang
er han enig med sin fader, hvor denne havde sagt, at NP ikke skulle trækkes
ud af sin stand »og det var vist rigtig nok« (s. 21). Da han en sommer sam
men med en højskolekammerat arbejder i Landbohøjskolens have, betegner
han sig selv som daglejer eller »simpel arbejdsmand«, der dog kom i over
retssagfører Plockros’s hjem, i Vartov og i den Berlingske Gaard. Her erhver
vede han det førnævnte Garibaldi-billede, som fik »en hædersplads i det lave
hus under stråtag« (s. 80). Det nye kæmpemæssige stuehus med gavlkvist har
»et jævnt hyggeligt præg«, og blev rammen om et meget aktivt møde- og sel
skabsliv, selvom »røgteren og manden på gården var ... den samme person«
(s. 124).
Ideologien med hensyn til den lille grad af arbejdsdeling på gården og den
ifølge NP deraf følgende udligning af den interne lagdeling er et centralt tema
i bogen. NP havde altid »flinke hjælpere«, som han søgte at lære, at »menne
skelivets kår er de samme i borg og hytte« (s. 118). Han tog også tjeneste
drenge fra familierne i Spanagers tyendehus, men hans tjenestefolk var alle
sammen »gode«. Der er næppe tvivl om, at NP selv behandlede sine folk
humant, men at han ikke i sit fyrretyve år lange liv som gårdmand blandt sine
tjenestefolk, lugekoner og faste husmænd skulle have mødt, hvad han kalder
»misundelsen fra neden« er ikke troligt.
Kun ganske få gange hører vi om andre sociale lag end gårdmænd, lærere,
højskolefolk og præster. På sin barndomsegn havde NP dog også truffet
»fattigfolk«, som var så »nøjsomme og taknemmelige« (s. 48), og da hans
kone dør, hilser tyendehusmændene på herregårdsmarken det syngende lig
følge, hvilket gør et dybt indtryk på ham (s. 184).
Forhåbentlig er ovenstående eksempler tilstrækkelige til at vise nogle af de
væsentligste ydre træk ved den grundtvigske subkultur, som NP var eksponent
for. I denne kultur delte man visse fundamentale værdier med resten af sam
fundet, men man understregede sine egne afvigende opfattelser specielt med
henblik på religion, demokratisk beslutningstagen, skoleundervisning og ad
færd. Den grundtvigske subkultur blev også gennem dramatisering og propa
ganda gjort til et budskab eller en ideologi, som man helst ønskede udbredt
over hele landet. Den fik derfor i dagligdagen en legitimerende funktion for
tilhængerne. For NP og andre blev denne ideologi selve måden at orientere
sig på i omverdenen. Ingen fælles eller kollektiv handling kunne gennemføres
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uden at den først ideologisk var blevet konfronteret med den subkulturelle
kodeks for rigtigt og forkert (jf. Thyssen 1973: 37). Samtidig kom man her
igennem også kun til at opleve en bestemt »del« af verden — fortrinsvis sin
egen. Den grundtvigske ideologi blev altså et slags filter, hvorigennem man
oplevede livet (den del, som det altså var muligt at se herigennem), og denne
form for orientering blev senere igen brugt som grundlag for nye handlinger,
som igen kunne retfærdiggøres ved reference til erfaringsverdenen. Cirklen
var dermed sluttet.
Disse grundtvigske lokalmiljøer blev bl.a. vedligeholdt og udviklet ved
1) at den subkulturelle enhed var hjemmet, som både havde reproducerende
og socialiserende funktioner, 2) at grundtvigianismen havde enkle, let iden
tificerbare symboler, som blev accepteret af de allerfleste tilhængere, og som
også af »de andre« umiddelbart blev vurderet som grundtvigske, 3) at værdi
repertoiret og de kulturelle former var ret ens for alle (rurale) tilhængere og
4) at de blev kommunikeret gennem en hyppig og positivt betonet form for
samhandling.
Det var mangelen på dette handlingsmønster og lokale normer, som fik NP
til at mene, at den egn, han flyttede til, var »død«, og at han selv i Ejby blev
betragtet som »en underlig svend«. Men hvordan betragtede andre af reli
gionens vogtere forholdene? Præsten i sognet skrev bl.a.: »Det mærkedes, at
der aldrig her i sognene havde været nogen vækkelse, ikke mindst på de gamle
kendtes det, da de stod ret fremmede overfor kristendommen«. Han mener,
at beboerne nærmest betragtede præsten som embedsmand »hvad sikkert
skyldtes afhængigheden i ældre tid af herregården« (Nedergaard 1954: 104).
Også i naboegnene vestpå under Giesegårdgodseme var forholdene de
samme. Hos Vollerslev-Gørslev præsten hedder det: »I hvert fald har sognet
ikke været præget af vækkelser eller kirkeligt røre; befolkningen er flink, med
mange gode menneskelige egenskaber, men der luer ingen kirkelig ild« (Ne
dergaard 1954: 601). I godsets hovedpastorat Nordrup-Farringløse skriver
præsten: »Sognene har ellers i det store og hele været uberørt af vækkelser ...
Kirkegangen har efter midtsjællandske forhold været god, men flertallet er
præget af materialisme og ligegyldighed; ... en del hørelyst, men kun lidet
bevidst liv« (Nedergaard 1954: 360).
Ifølge disse tre præsters udsagn havde NP åbenbart ret, når han hævdede,
at bønderne i denne egn var fortrykte, og at der ikke fandtes noget (grundt
vigsk) folkeliv eller aktivt menighedsliv. Vi må imidlertid forsøge at angribe
problemet fra en anden side. Vi må spørge, hvilke befolkningskategorier vi
overhovedet i dette område har at gøre med, hvorfor og hvordan de netop er
kommet til at få det præg, de har, og hvilken situation de på det pågældende
tidspunkt (ca. 1870-90) befandt sig i. Hvad var for dem de centrale proble
mer i livet?
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Lokale sociale forskelle
Udfra allerede foretagne undersøgelser af Giesegaard-godserne har vi en god
mulighed for at kunne sammenfatte væsentlige træk af den sociale situation
i området, specielt med henblik på den klassemæssigt nedre del af det sam
fund, som ikke hørte til NP’s verden.
Egnen havde i over 100 år været karakteriseret af ret store og forholdsvis
ensartede bondegårde, som dyrkede hovedparten af jorden, og små husmands
brug, som leverede arbejdskraft til gårdene og til godsernes storlandbrug,
skovdrift, teglværksindustri m.v. Men gårdmænd og husmænd var ikke to
komplementære kategorier, hverken hvad angik deres størrelse eller indbyrdes
karakteristika. I disse godssogne havde antallet af husmænd været ret stort
allerede i 1600-årene (Christiansen 1978 a.). Efter udskiftningen omkring
1800 udgjorde bondehusholdene kun 30 % af samtlige hushold i Gørslev,
men i 1880 var de helt nede på 13 %! Selvom den sidste procentsats kunne
variere fra by til by er det dog klart, at bønderne i 1880’erne og 90’eme tal
mæssigt absolut var i mindretal. Til gengæld var bønderne forholdsvis ens
artede m.h.t. jordtilliggende, driftsform, normer og økonomiske/politiske
vilkår.
Det samme kan ikke siges om husmandskategorien. Her fandtes folk lige
fra fæstehusmændene i skowængeme med 10 td. land jord ned til de helt
jordløse arbejderfamilier i hus eller indsidderstue, for slet ikke at tale om
aftægtsfolkene eller lemmerne på sognenes fattiggårde. Selv om der således
var stor indbyrdes forskel på denne husmands- og indsidderkategori blev disse
mennesker af bønderne ofte slet og ret betegnet som »småfolk«.
Den proces, som var baggrunden for tilstedeværelsen af de mange forskel
lige lokale husmandskategorier, var tæt forbundet med godsernes udvikling
i det 19. århundredes første halvdel og bøndernes frigørelse. Da bønderne
mellem 1803 og 1835 lokalt afløste deres tunge hoveri, byggede Giesegård i
stedet helt nye husmandsbyer, hvor de nye lejehusmænd ikke skulle betale
indfæstning eller lejeafgift for deres bolig og 3-5 td. land jordparceller, men
arbejde renten af på hovedgårdsmarkeme. Ved bondeopløbene, husmands
demonstrationerne og reformerne i 1845 og -48 blev der sat en stopper for
disse meget hårde kontraktforhold, og husfolkene fortsatte deres lejemål som
løse daglejere i skovene og som småbrugere. I stedet byggede godserne deci
derede arbejdsbarakker for den faste stok af gifte folk, som var en forudsæt
ning for en rationel avlsgårdsdrift, der krævede en stor konstant arbejds
styrke. Disse tyendehusmands-familier i »de lange huse« (f.eks. Vittenbjerghuset, som NP nævner) havde overhovedet ingen jord, men arbejdede
som markarbejdere og malkekoner for fast dagløn på godserne.
I slutningen af århundredet fandtes der altså i »småfolkenes« rækker både
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fæstehusmænd (på livstid) med 5-10 td. land, lejehusmænd (på V2 års opsi
gelse) med 3-5 td. land, tyendehusmænd (på V4 års opsigelse) uden jord, for
uden håndværkerne i landsbyerne, småhøkerne, enkerne i indsidderstueme
og den store gruppe af løse tjenestefolk i gårdene.
Ingen husmænd i området ejede på dette tidspunkt deres hus eller jordlod.
Derimod stod halvdelen af bønderne midt i kampen om købene af deres
fæstegårde.
Vi ser således, at der i denne sjællandske godsregion fandtes en kolossal
stor lagdeling i landbefolkningen, som bl.a. også resulterede i højst forskellige
interessemønstre i de forskellige lag. Nørregaard har hævdet, at klassemod
sætningerne i 1870’emes landsbyer måske var de største, vi overhovedet har
oplevet på landet (Nørregaard 1951), og dette måtte uvægerligt give sig udslag
i en stor variation i de helt nære krav, gårdmænd og husmænd hver især prø
vede at kæmpe for. Hverdagens problemer, levestandarden og fremtidsudsig
terne var på dette tidspunkt højst forskellige i gård og husmandsstue. I mange
husmandshjem var sult en ikke ukendt foreteelse, hvorimod man ved en blot
nogenlunde god driftsfonn i gårdene faktisk var i stand til hen ad vejen at
samle kapital af en ret anselig størrelse.

Funktionel baggrund for ikke-deltagelse i den grundvigske livsform
For at folk skal kæmpe eller interessere sig for en sag, som på en eller anden
vis kræver ofre i fonn af tidsforbrug, penge, personlige risici etc., er det som
oftest nødvendigt, at de pågældende mennesker kan se et vist mere eller
mindre realistisk formål for deres handlinger, at de er i stand til at føle, at de
herigennem realiserer latente personlige kræfter, og at de overhovedet i deres
dagligdag har praktisk mulighed for at yde de afsavn, der er forbundet med
aktiviteterne.
Gennem sogne- og godsarkiveme ses, at der i Giesegård-regionen rent fak
tisk fra 1830’eme og fremefter fandt en livlig lokal socialpolitisk aktivitet
sted. Det drejede sig fra bøndernes side om kamp mod hoveriet og fæstein
stitutionen, mod udparcellering og inddragelse af bondejord under avlsgårde,
mod valgtryk og godsejerdominans i sogneråd, mod provisorisme og retsvæ
sen. I de hedeste kampår i 1880’eme undlod Demokratisk Forening, som var
stiftet af lokale Venstre-bønder, ikke på nogen punkter at manifestere sig
mod godsejervældet, regeringen og konservatismen. Dette skete gennem
skriftlige protesttilkendegivelser, kampafstemninger i sognerådene, sabotering
af godsarrangerede lokale initiativer, dannelse af riffelforeninger, skattenæg
telse og en stor integrerende mødeaktivitet blandt lokalbefolkningen. Det var
de yngre bønder, der som oftest var primus motor i sådanne aktiviteter, og
kampen var nok organiseret på et formelt alment demokratisk grundlag, men
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formålet var primært rettet mod en frigørelse af bønderne fra de sidste
rester af afhængigheden fra herregårdene. Det var ikke lokalbefolkningen som
helhed, men derimod gårdmandene, der gennem lokal selvorganisering for
søgte at sprænge sig selv ud af det gamle almuetilhørsforhold og tilkæmpe sig
en plads på den nationalpolitiske arena.
Selv om denne talmæssige minoritetsgruppe var identisk med den, som
NP’s erindringer koncentrerede sig om, var handlingsadfærden tydeligvis for
skellig. For NP, som kom fra et velstående bondehjem, og selv af far og svi
gerfar havde fået sin egen gård forærende, var opgaverne i tilværelsen hoved
sagelig at deltage i et åndeligt liv. Hans vestlige naboer var derimod mere
interesserede i politisk at forandre tilværelsen, og kardinalpunktet var for dem
kampen om ejendomsretten til gård og jord. Omend disse bønder for NP var
folk uden åndeligt liv, kan vi dog næppe betegne dem som mindre folkeligt
aktive end hans egne meningsfæller. Landbrugsteknisk var de »døde« bønder
- omend med store indbyrdes forskelle, som bl.a. havde at gøre med gård
familiernes udviklingscyklus og dermed deres prioriteringsgrundlag - også ret
godt med, hvad f.eks. ses af, at kobesætningerne fra 1861-93 steg med 68 %
(Gørslev).
Blandt småkårsfolkene var forholdene anderledes. De, som havde jord, var
ikke kun en slags minibønder - de repræsenterede i Østdanmark en helt anden
livsform end gårdmændenes. Hovedparten af husmændene gik på dagleje og
mugede, vedligeholdt bedriften og passede jorden kl. 4-6 om morgenen og
kl. 7-9 om aftenen samt om søndagen, som ofte var den travleste dag. Hos
tyendehusmændene, hvor manden havde fast fritid, var konen forpligtet til at
malke 18 køer på herregården 3 gange daglig, også på helligdagene. De jord
løse fæstehusmænd havde umiddelbart mest fritid, men mange søgte at for
bedre deres indtægt ved ekstra arbejdsydelser og husflidsproduktion.
I husmændenes og indsiddernes spartanske og af hårdt arbejde helt domi
nerende livsform lå der en indbygget bremse for en stor udadrettet aktivitet.
Husmændene ser vi kun i kollektiv aktivitet i 1840-»tumulteme« om pligt
arbejde og delvis i 1884-røret angående provisoriespørgsmålet og godsejernes
valgtryk overfor lejehusfolk.
Daglejehusmændene var forpligtet til personligt at møde på arbejde hver
dag, og husmændene med jord måtte eventuelt varetage deres lille land
brug om aftenen og om søndagen. De havde ikke som bønderne tjeneste
folk, der kunne passe bedriften, og kun få af dem havde hest. Det kan
måske lyde elementært, men at have hest og vogn var i en »død« egn
faktisk nødvendigt for fuldt ud at deltage i den grundtvigske subkulturs
specielle aktiviteter, som f. eks. udflugt til valgmenighedskirken, vennemø
der, foredrag og kontakt med meningsfæller. Og foruden transportmidler
krævede dette også tid, og ingen af delene var ret mange småfolk i besiddelse
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af. Her stod gårdmændene i en langt gunstigere situation, men også de priori
terede åbenbart i dette område andre værdier højere. De kæmpede først og
fremmest for politisk uafhængighed. De indbyrdes højst forskellige husmands
familiers hovedinteresse drejede sig om mere varierede jordnære økonomiske
punkter, som f.eks. at få lidt ekstra lejejord, via godset at »kringle« et lejehus
til en søn eller svigersøn, at kunne forøge besætningen fra én til to køer, at
få fritaget konen for malkeforpligtelsen, at få penge til fodtøj til et barn, som
stod for at skulle konfirmeres etc.

Kulturel baggrund for ikke-deltagelse i den grundtvigske livsform
De ovenfor skitserede forskelle havde dog ikke udelukkende deres baggrund
i befolkningens praktisk/funktionelle situation. Flere lokale kategorier var
også underlagt, hvad jeg har kaldt en slags patrimonialisme, d.v.s et reelt eller
oplevet mønster for næsten total dominans fra godsets side, som bl.a. gav sig
udtryk i form af bestemte træk i adfærd og normsystem. I sidste halvdel af
det 18. århundrede havde de sociale forhold på Giesegårdgodserne været
meget elendige og da folk - bønder og husmænd - kun havde meget begræn
sede muligheder for selv at påvirke deres liv og fremtid i en for dem sikker
eller blot positiv retning, var de i alt overvejende grad afhængig af karakteren
af deres personlige relationer til godsforvalteren eller greven (Christiansen
1978 b). For de forskellige husmandskategoriers vedkommende vedblev disse
personlige relationer på grund af ejendomsstrukturen at have en altafgørende
betydning også i det følgende århundrede. Selv om man ideelt set ønskede at
frigøre sig for alle de snærende bånd, som var forårsaget af godsets totale be
herskelse af situationen, blev man nødt til at vedligeholde og udbygge (for
bedre) de informelle kontraktformer, og dette måtte naturligt i Giesegårds
magtstruktur mere rette ens orientering indad mod godset end udad mod
omverdenen. I husmændenes verdensbillede var godset centrum, og hvad der
skete dér, behøvede langt fra at være uden betydnnig for ens egen eller ens børns
tilværelse. Det lokale liv havde i et par hundrede år været infiltreret af Giesegård, og hele den sociale organisation var i slutningen af 1800-tallet stadigvæk
præget af herregårdens tilstedeværelse.
Da en ung gartnerelev fra Jylland i 1877 kom til et sjællandsk gods bemær
kede han, hvordan meget af den lokale interesse focuserede på livet på
godset: »Det undrede mig og var noget nyt, at både de og andre på egnen
var så optagne af, hvad greven og herskabet i det hele foretog sig. Sådan noget
var jeg helt fremmed for hjemme fra« (Nielsen 1942: 55). Lignende iagttagel
ser har andre gjort og kan stadig gøres. Denne interesse var imidlertid ikke
kun noget, der var rettet fra landsbybefolkningen mod godset, den gik i lige
så høj grad også den modsatte vej. Baggrunden herfor lå i det enkle forhold,
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at landsbybefolkningen var afhængig af godsadministrationens top i alle for
hold, som drejede sig om afgifters størrelse, henstand med rente, arbejdsvilkår,
børns arbejdsmuligheder, personlig hjælp og for bøndernes vedkommende
prisen på deres gårde. Omvendt var godset interesseret i husmændenes og
bøndernes liv for at få informationer om husholdenes økonomiske bærekraft,
muligheder for arbejdskraftsrekruttering, nye egnede emner til fæstere, lejere
eller forpagtere og standarden for vedligeholdelsen af dets gårde og huse.
Ud fra sådanne omstændigheder er det ikke forbavsende, at folk talte mere
om greven end om Gud, og at de på grund af den materielle afhængighed af
godset, som Ejbypræsten bemærkede, udviste en anden adfærd (underdanig
hed; eller nærmere overfladisk føjelighed) end landboer under friere forhold.
Gennem lokale dag- og regnskabsbøger fra tiden mellem 1860 og -90 kan det
ses, at på trods af at bønderne i netop disse år i deres påklædning, indbo,
spisevaner m.v. lånte mange træk fra den urbane, borgerlige kultur, vedblev
de også i mange tilfælde at vedligeholde det gamle, institutionaliserede folke
liv i landsbyen med f.eks. fastelavnsfester, tiendegilder, barsels- og oldermandsinstitution m.v. (Christiansen 1978 c). I denne lokale organisation blan
dede godset sig overhovedet ikke, og det ser interessant nok heller ikke ud til
at have hæmmet graden eller fremkomsten af den nye af samtiden lovpriste
driftige gårdmandstype, »andelsbonden«. Det er således ikke troligt, at det,
som NP mener, blot var gammeldags konservatisme, der skulle være baggrun
den for, at bønderne i denne egn var så lidt modtagelige for »den nye (grundt
vigske) tid«.

Slutning
Jeg har i det foregående søgt at karakterisere den grundtvigske agrare gruppe
profil og prøvet at skitsere nogle forudsætninger for, at andre bønder ikke
var præget af denne subkultur. Den grundtvigske livsform og det dertil hø
rende værdimønster blev skabt og udbygget gennem en stærk kulturel inte
gration mellem meningsfællerne. Nogle var i samhandlingen mere aktive end
andre, men alle søgte de bevidst at fremme visse handlingsformer og for
dømme andre. Graden af den kulturelle integration blev kommunikeret gen
nem mængden af de tegn og symboler, som blev opretholdt i den sociale
kontext, og som til stadighed blev defineret og redefineret af de grundtvigske
præster og højskolefolk, som udgjorde eliten i indlæringen af den alternative
dannelse. Denne subkulturelle kosmologi blev, som H. P. Clausen har på
peget, ikke kun selve måden at opleve tilværelsen på (Clausen 1973: 13), men
også udgangspunktet for den ideologi, hvorved den agrare, grundtvigske selv
forståelse blev integreret i det nationale bevidsthedsmønster.
Denne ideologi kom til at fremstå som en garant for selve begreberne de-

95

mokrati, nationalitet, folkelighed og lighed. Men naturligt nok ønskede mange
grundtvigske bønder først og fremmest demokrati på deres (agrare) præmis
ser. På det lokale niveau er det ofte svært at genfinde en reel demokratisk
holdning, og hvad angik ligheden, drejede dette punkt sig primært om kam
pen om lighed med byernes borgerskab, embedsmændene og godsejerne. Ulig
heden på landet blev ofte helt fortrængt, som det f.eks. ses i NP’s tilfælde.
Det politiske indhold i ideologien tog ikke højde for sociale forskelle i det,
man kaldte for hele den samlede bondestand.
Heri findes dog ikke nogen væsensforskel mellem den holdning, som NP
gav udtryk for, og den, som hans naboer i Giesegårdregionen repræsenterede.
Giesegårdbøndeme delte ikke NP’s subkulturelle normer og havde derfor
ikke hans enkle helhedsopfattelse af omgivelserne. Til gengæld kæmpede de
for langt mere præcist definerede forandringer. Forandringer, som skulle få
en væsentlig betydning for hele agrarsamfundets udformning, men som i den
givne situation særligt var rettede mod tilfredsstillelse af gårdmændenes poli
tiske ønsker.
Både de »døde« og de »levende« bønder arbejdede således direkte eller
indirekte for at fremme deres egen klasses interesser, og mange gårdmænd
regnede direkte »småfolkene« som en slags andenklasses mennesker. Mange
havde den opfattelse, at deres fattigdom ofte var selvforskyldt og tit havde
sin årsag i manglende planlægning og ligegladhed. Den laveste kategori af
småkårsfolk respekterede end ikke de besiddende gruppers kulturelle værdier
og ritualer, hvilket naturligvis måtte resultere i fordømmelse. Omvendt mente
husmændene og indsidderne, at bønderne var for rige, var skidtvigtige og ikke
ville eller kunne indleve sig i deres specielle livsformer og vilkår. Bønderne
forstod ikke, i hvilken grad husfolk i dette område var socialiseret ind i den
godsverden, som næsten helt definerede deres position og udfoldelsesmulig
heder. De var ikke alene underlagt den formelle økonomiske/indflydelsesmæssige tvang fra godsets side, - de havde også ubevidst gjort denne domi
nans i deres livssituation til en slags »selvtvang« (Elias 1977: 312 ff.). Dertil
kom, at der også som nævnt var flere praktisk/funktionelle faktorer, som
hæmmede småfolk i på lige fod med bønderne at deltage i lokale bevægelser,
ligemeget om disse var organiseret af den ene eller den anden kategori af
gårdmænd.
Hvis vi vil studere bevidsthedsmanifestationer i bondemiljø, må vi derfor
først undersøge, hvilke sociale kategorier dette bondemiljø består af, og der
næst være opmærksom på, at »bevidst liv« kan have flere forskellige forud
sætninger og udtryksformer. Endelig kan værdimønstrene i folkelige bevæ
gelser ofte redefineres efter forskellige omstændigheder, selvom symbolerne er
de samme, lige så vel som deres indhold kan variere stærkt alt efter i hvilken
national politisk kontext de bliver kommunikeret.
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Noter:
1 Artiklen er skrevet som et indlæg til forskningsseminaret »Det grundtvigianske bonde
miljø og dets indflydelse på dannelsen af en demokratisk politisk kultur i Danmark
ca. 1850-1945«, holdt på Vestbirk højskole 13-15. oktober 1978. 2 Termen selvtvang
bruges her i en lidt anden form end hos Elias.
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Summary

»The Living« and »the Dead«
A Content Analysis of the Memoirs of a Grundtvigian Peasant-Farmer
Seen in a Local, Social and Cultural Perspective
The aim of this case-study has been to explicate the elements that made up the peasantGrundtvigian ideology at the close of the 19th century, and to test the degree to which
a Grundtvigian peasant-farmer’s conception of his environment relates realistically to
the actual social context that surrounded him.
The first part of this problem is examined by means of a content analysis of the
memoirs of a Grundtvigian peasant-farmer (Niels Pedersen 1951, henceforth abbreviated
NP). My working hypothesis was that the »immigrant« peasant-farmer NP’s idea that
the reason why his new neighbours were not interested in participating in the »living«
Grundtvigian life was that they were conservative and old-fashioned (i.e. »dead«), quite
simply was not the right one. The very subjective evaluations, in NP’s memoirs, af
himself as well as of »the others«, must be presumed to be fairly useless in a recon
struction of the actual social realities. His norms and values, on the other hand, are
most interesting in a cultural/ideological perspective.
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On the basis of the content analysis it was possible to systematize NP’s particular
actions and time-use, the symbols most frequently appearing in his sign language, plus
the ideology and self-conception which find expression in his account. Through this it
was possible to construct the framework of a local Grundtvigian group profile.
The rural Grundtvigian group profile was characterized by its members’ opposition
to the official church, the teaching in schools, bourgeois (urban) culture plus the
privileges of the cultural and official aristocracy. NP and his friends, however, had a
decidedly positive attitude when it came to the national (peasant) Folk High-School,
Free Church, Free School, nature (as opposed to culture), »progress«, work with the
soil, justice and equality.
'
A considerable amount of NP’s time was spent maintaining and expanding his net
work of people similarly disposed. By means of a well-developed group contact, the
Grundtvigian ideology was confirmed and communicated via lectures, singing and
church activities and symbolized by an alternative style of building, verbal expressions, type
of dress and names (for children). NP himself wished to experience the good »living«
world as harmonious, positive, egalitarian and without conflicts, with a minimal division
of labour. In reality, however, there was a marked degree of informal stratification
inside the Grundtvigian circle.
In the neigbourhood to which NP moved and which he describes, the medium-sized
peasant-farmers, however, were greatly in the minority. The majority of the population
consisted of cottars, farm labourers and domestic servandt, but those are rarely men
tioned in his descriptions.
Ever since he came to the district NP had been an owner-occupier of his farm owing
to the support of his family, whereas all the farmers he describes as conservative and
(spiritually) »dead« were in the middle of a process of secession from the estates, and
in the 1880’s no cottar or farm labourer owned his house or land. Their main interest
was economic or political liberation from the estates, and, in addition to this, many
cottars and labourers simply did not have the financial resources, the time or the means
of transport, that made it feasible to take part in the life of the Grundtvigian sub
culture.
It also emerges that ever since the 1830’s (and in particular in the 1880’s which NP
describes) the »dead« peasant-farmers had in actual fact been very active in their
political struggle against manorial pressure. The mobilized great social activity around
demonstration against the corvée (the 1840’s), the tenant institution, the discontinuation
of farms, the intimidation of electors, and an undemocratic administration of justice.
They centred their activities round political/economical liberation, whereas NP was
solely interested in a spiritual/ideological struggle, and, through his specifically Grundt
vigian cultural filter, he was incapable of perceiving the connection between his neigh
bours’ problems and their form of activity. In his eyes they did not live a »living«
spiritual/ideological life - they were »dead«.
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Dreng i Vendsyssel 1886-87
Anton Hansens dagbog

ved Bodil Plovgaard

Denne lille »drengedagbog« er skrevet af min far Anton Hansen, som blev
født d. 10. maj 1873 i den gamle landsby Asaa i Østvendsyssel. Da han var
2 år, flyttede han med sine forældre til et lille fæstehus, som lå i de såkaldte
Skovenge. Hans far blev fæstehusmand i »Bilidt« som det lille hus kaldtes, og
her voksede han op sammen med sine 3 yngre søskende.
I 1883 som 10-årig kom han ud at tjene som hyrdedreng på en mindre
gård kaldet »Kjæret«. Dagbogen er skrevet i 1886 og 1887 og slutter kort
efter hans konfirmation i oktober 1887, efter at han er kommet i ny tjeneste
hos en købmand, Theodor Olsen, i Asaa.
Fra 1888 og 89 er der nogle få smånotater, men nu er Dagbogen ophøjet
til at blive Lommebog for Handelslærling Anton Hansen med prislister for
forskellige købmandsvarer o.l.
Anton Hansen fik sin handelsuddannelse hos købmand Pallesen i Asaa.
Han aftjente sin værnepligt i København 1895-96, fik senere egen købmands
forretning i Dronninglund, men flyttede nogle år efter århundredskiftet til
København, hvor han blev handelsfuldmægtig. Han døde i København i 1949,
76 år gammel.

Dagbog 1886
Den 3. Januar 1886 døde min Bedstemoder Ane Catrine Hansen født i Gylle
mosehuset paa Sjælland den 1. Jan 1813 død i Skovengen den 3. Jan 1886
73 Aar gammel. Hun blev begravet den 10 Jan og jeg var med til Kirke.
A. Hansen
Den 25 Februar døde vor Skolelærers lille Datter om Natten Kl. 2 og blev
begravet den 4de Marts s. A.
A. Hansen

Fastelavnsmandag var der Skiveskydning i Asaa ved »Hotel Vindia« Gevin
ster for c. 100 Kr.
Den 6. Marts 1886.
A. Hansen
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den 15. Marts var der Sne og vi var ikke i Skole.

A. Hansen

den 25-27 Marts stod Vandet over Vandaaens Bro og vi var ikke i Skole.
Skovengen den 28 Marts 86.
A. H.

den 25. Marts var der Auktion i Asaa ved »Hotell Vindia«, hos Rasmussen,
den 30 Marts 1886
A. Hansen
den 7. April var der Examen i Søraa og jeg fik for
mg
Religion
mg
Boglæs
Skrivning
mg+
mg
Regning
mg
Skriftlæsning
Retskriv
mg+
mg
Historie
do
Geografi
Efter Examen bleve vi fotograferede af G. Madsen Asaa og 8 Dage efter fik
vi Portræt og jeg fik ogsaa et Portræt.
d. 20/4 86.
A. Hansen

2 & 3die Paaskedag var jeg syg, den 2. Maj blev jeg rask igjen.
Kjæret den 3 Maj 1886

AH.

den 13 Maj var Christian og jeg i Frederikshavn og der var saa mange store
Skibe deriblandt Damperen »Exprès« »Diana« »Hengist« »Kong Olaf« Mud
dermaskine »Gefion« og en Mængde Bugserbaade deriblandt »Dykkeren«
»Svanen« ofl. og en forfærdelig Mængde Sejlskibe og Baade, Joller og
Kaage.
A. Hansen
Den 20 Maj døde Maren Christine Larsen Agersted Fælled længe syg. Samme
Dag døde Mads Kok i Agersted Bakker han begik Selvmord.
d. 21/5 86
AH.

Maren K. Larsen blev begraven den 30 Maj og hendes Søn Rekrut No 270
2 Compagni 9 Batalion i Aalborg var hjemme og fulgte hende til Graven.
den 30 Maj 86
AH

Karl Peter Mortensen er løben af sin Tjeneste hos A. Kristensen Nørkjær.
Kjæret 1/6 86
A. Hansen
Den 18. Juni skal der være Bømefest i Voersaa Skov hvori Albæk, Voersaa,
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Lyngsaa og Søraa Skole deltager. Entree 25 Ør for hver Børn Caffe 2 Gange
Dansegulv frit fri Adgang til Skoven.
d. 7 Juni 86
A.Hansen
Den 18 Juni var jeg med til Bømefest i Voersaa og det var morsomt,
den 18 Juni 86
A. Hansen
Sankt Hans Aften var jeg til Blus i Sønderkjær men det var ikke morsomt.
den 24/6 86
A. Hansen

den 27 Juni brændte Koksborg i Agersted Bakker paasat af Jakob Heden.
Kjæret den 19 Juli 86.
A. Hansen

Den 1 ste November kom jeg hjem fra M. C. Christensens.
d. 1. November 1886

AH.

Hansine Marie Larsen L. P. Jensens Datter er rejst til Amerika.
A. Hansen
den 24 Oktober 86.

Ladislaus Mierzwinski er den bedste Sanger i Verden.
d. 29 Nov 86

A. Hansen

»Gud velsign vort Hjem« 40 Ør fotograferes 125 Ør til Aalborg »Ugens«
Nyheder« »Familie Journal«
den 20 Nov
A. Hansen

Den nye Kirke i Asaa skal hedde Johannes Kirken den skal være 34 Alen
lang og 18 Alen bred.
d. 28 Novbr 1886
A. Hansen
Den 1 ste December kom den første Sne.

AH

Nytaarsaften var jeg ude at slaa Potter paa Døren. 3 Jan Aarsdagen efter
min Bedstemoders Død.
3. Jan 87
AH
Abonnent på »Familie Journal«.

1887
i Januar døde M C Christensen. Nørre Søraa.

AH

den 18 Jan havde P K V Kristensen Bryllup med Ane Jensen og Chr. Peter
Christensen kjørte dem til Kirke.
AH.
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Tine i Vandaaen har ogsaa haft Bryllup og bor i Taars Sogn. Maren til Søren
Chr Jensens har ogsaa haft Bryllup og Jørgen Chr. Olsens Kone har født en
lille Pige.
d 24 Januar 1887
A. Hansen

jeg skal til Asaa at tjene til Sommeren til Theodor Olsen.
Skovengen d 20 Jan 1887

A. Hansen

den 8 Februar døde Jens Chr Christensen Søraa og blev begravet den 16
Februar.
A. Hansen
den 14. Februar døde Niels Chr. Jensen Søraa og blev begravet den 22. Fe
bruar 1887, og hans Datter Angine er saa syg.
A. Hansen

d. 23 Februar

Angine er rask igjen.

A. Hansen

Vi har fået 6 sex nye Elever i vores Skole nemlig Christen Andersen
Carl P. Mikkelsen Carl E. M. Nielsen Anton Simonsen Jens Chr Pedersen
Karen Marie Sørensen.
Skovengen d. 11 Marts 1887
A. Hansen

Jeg har saaret Sine med min Bue.

d. 19/3 87

AH

i Aalborg 1 Farvelade 2 Sangbøger 2 Skilderier a 5 Ør Stk. Farvelade
tegninger
d. 29 Marts 1887
A. Hansen
1 Maskeradeansigt

1 Geografi Dansk Sproglære Danmarks Kongerække
d 30 Marts 1887
A. Hansen

1 Flag

3. April 87

den 2 April var det Regnvejr og vi var ikke i Skole. 3/4 87 AH
d. 3. April 1887

AH

A Hansen

Natten imellem Torsdag den 30 Marts og Fredag d 1 ste April begik en Karl
som tjente hos C. Nielsen Togaarde i Agersted Selvmord han var Søn af
L. P. Jensen Agerstedfælled han hed Jens Larsen og var c-17-18 Aar gam
mel. Aarsagen til hans fortvivlede Gjeming skal være at han havde fattet
Kjærlighed til en Pige og have besvangret hende.
Skovengen den 3 April 1887
AHansen

Han skal vel sagtens begraves Skjærtorsdag
den 8/4 1887
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AHansen

Jeg er nu paa Rejse og vi har lige faaet sejlende over Fjorden.
Klarup d 10/4 87

AHansen

Skovengen den 25 April 87 AH
Den 10 April 1887 afrejste mig og Moder til Aalborg og ankom til Klarupgaard (en Gaard østen for Aalborg) samme Dag Paaskedags Eftermiddag
Kl. 4 og var der 1ste og 2 Paaskedag og besøgte Branths Sønner Carl paa
Kjærager og Gustav paa Romdrupholm og afrejste til Aalborg den 12te nemlig
3die Paaskedag og besøgte Doctor Scholten og var der en Nat og jeg saa
mig omkring i Byen og kjøbte mig 1 Sabel og de ovenanførte Gjenstande
og var ude på Skovbakken og saa Statuen af Schleppegrell og Udsigten
over Aalborg og N. Sundby. Jeg saa ogsaa Toget kjøre over den faste
Bro over Fjorden og saa gik vi fra Aalborg den 13 og over Pontonbroen
til Hjallerup Kro og saa kjørte vi med Posten til Asaa og ankom til vores
Hjem Kl. 1 Nat og Alt der hjemme stod saa vel til. Jeg saa ogsaa Dampskibs
pladsen hvor det store Dampskib »Union« laa og lossede en Ladning Kul
AHansen
Den 26 April var der Examen i Søraa Skole hvor den gamle Pastor Faaborg
stod og talte med os og vi vare ret flinke og gode til vore Ting.
Jeg fik saaledes Karakter for
Religion
mg
Boglæs
mg+ ikke +
Skrivning
mg+
mg
Regning
Retskriv
mg+
Skriftlæs
Historie (
mg
Geografi )
mg saaledes betyder at det er mg for hele Skolen.
Skovengen den 28 April 1887
AHansen
Idag er det min Broder Hans J. Hansens Fødselsdag, og han fylder sit
Ilte Aar.
d. 28/4 1887
A. Hansen
Jeg er nu kommen i min Tjeneste hos Theodor Olsen Asaa.
Asaa d 2 Maj 1887

AHansen

Asaa Pintsedag 29/5 87
2 Pintsedag skal der være Pintsefest i Asaa Skov.

AHansen
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Vores Kjøer kom paa Græs den 24/5 1887.

Anton Hansen.
Asaa

Pintsedag den 29 Maj 1887 holdt Asaa Skytteforening sin første Skydning.
Asaa i Juni 1887
AH
2den Pintsedag den 30 Maj var jeg til Pintsefest i Asaa Skov.
d 1ste Juni 87 blev den ny Kirke i Asaa rejst.
Asaa d. 2/6 87.

AHansen

d. 4 Juni 1887 hændte det Ulykkestilfælde at Kjøbmand Wilhelm Mørcks Søn
Amalius Mørck druknede i en Mergelgrav.
Asaa d 5 Juni 1887
AH

Idag er vores Folk til Grundlovsfest i Woersaa.
d. 5 Juni.

Anton Hansen

Torsdag den 9. Juni blev Amalius Mørck begravet og hele Byen flagede paa
halv Stang. Hans fulde Navn var Amalius Charles Danqvart Søren Mørck.
Asaa d. 9 juni 87
AHansen

vores Køer bissede første Gang Søndag den 12 Juni 1887.
Asaa d. 16 Juni 1887.

AHansen

Den 19 Juni skal der være Husflidsudstilling i Rævdalsvad ved Dronninglund
og Dhrr Asker Jensen Th Olsen N C Nørby A C Bertelsen skal ogsaa med.
Asaa d. 19 Juni 1887
Anton Hansen

Asaa
Asaa
Asaa
Muntert Gutter kast Huen og Frakken
Og Skjorten med l-2r-3 over Nakken
et lystigt Hurra! over Vandet og Bredeme
Og saa paa Hovedet ned til Gjedderne.
Lilleputternes Sang.
Solen synker i Aftenglansen
Hist over Engen gaa Taagedansen
Lonlilora Durandora
Hjemligt blinker fra Tider fjærne
Hist over Engen den klare Stjæme
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Lonlilora Durandora
Sov i Rede og sov paa Vove
Hele Naturen skal stille sove
Lonlilora Durandora
Asaa d. 20 Juni 87

AHansen.

Fredag den 24 Set. Hansdag 1887 skal der være Bømefest i Woersaa Skov og
jeg skal ogsaa med,
Asaa den 21 Juni 1887
Hurra!
AH
Fredag d 24 Juni 1887 var jeg med til Bømefest i Woersaa Skov og det var
rigtig morsomt.
Asaa den 26 Juni 87
AHansen
Allerførst da vi kom derhen marcherede vi fra Woersaa Skole og op i Skoven
med Musik i Spidsen og saa fik vi Caffe derpaa holdt hver Lærer en lille
Tale og vi sang et Par Sange og saa dansede vi til Kl. 11 Aften saa kjørte
vi hjem efter at have faaet Caffe 2den Gang.
Asaa d. 26 Juni 87
AHansen

Lærer Nor up Lyngsaa fortale Eventyret om »Tro Svend«. Lærer Petersen
Albæk takkede Afholdsforeningen for Afbenyttelsen af Dansegulvet. Lærer
V. Jørgensen Søraa udbragte et »Leve« for Skovens Ejer Hrr Christensen
Woersaa Kro. Vi sang følgende Sange »Droslen slog i Skov« Prinsessen sad
i Højenloft osv. Vi havde 2 Spillemænd. Jeg fik mig en Sejltur i Aaen som
kostede 2 Øre. Nu vil jeg slutte med et »Leve« Bømefesten i Voersaa Skov.
Hurra! Hurra! Hurra!
Asaa den 25 Juni 1887
AHansen
og gid jeg kunde komme med til næste Aar.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Elever i Søraa Skole
Drenge
0 K
Anton Hansen
Jens Christensen
Jens Chr. Jensen
Søren Chr. Pedersen
Anders Chr. Larsen
Anton Christensen
Peder Chr. Ferdinand Larsen
Hans Jørgen Hansen
Martinus Larsen
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Lars Chr. Larsen
Søren Chr. Thomsen
Carl Peter Mikkelsen
Karl Eli Marinus Nielsen
Anton Simonsen
Christen Andersen
Jens Chr. Pedersen

17.
18.
19.
20.

N. Klasse
Severin Simonsen
Hans Jakob Jensen
Søren Chr. Larsen
Jens Peter Lavrids A Jensen

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

O. K. Piger
Gjærtrud Marie Madsen
Jensine Kristine M. Jensen
Inger Marie Larsen
Jensine Katrine Hansen
Ellen Catrine Ansine Andersen
Jakkobine Karenmine Tomsen
Sofie Kristine Madsen
Andrea Kristine Hansen
Angine Kristine Jensen
Kareline Marie Kristensen
Karen Marie Sørensen

32.
33.
34.
35.
36.

N. K. Piger
Ane Magrete Christensen
Ane Kirstine Hansen
Marie Lovise Jensen
Anna Marie Pedersen
Ane Marie Andersen
Asaa d. 28 Juni 1887

AHansen

Idag ligger den 5 Skibe ved Asaa Skibsbro hvoriblandt Jagt »Louise« og 3
1 Master til og 1 tomaster.
d 30 Juni 1887.
AHansen
( Wilh. Mørck

Emil Mørck )

Vi fik det første Læs Hø hjem Tirsdag den

Asaa den
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Juli 1887
ikke

juli 1887

AHansen

Den 22 Juli 1887 var det Theodor Olsens Søn Johannes CAA Olsens Fød
selsdag og han fyldte sit 1 ste Aar.

Søndag den 24 Juli afholde De danske Vaabenbrødre Asaa Afdeling Haandværkerforeningen Skytteforeningen og Sangforeningen Fest i Bjømstrup
Skov ved Asaa til Minde om Istedslaget Der bliver baade Fællesspisning og
Fyrværkeri.
Asaa Enge den 22 Juli 87.
AH
Søndag den 24 Juli 1887 var jeg med til Fest i Bjømstrup Skov ved Asaa
og det var morsomt. Kl. 11 afbrændtes et smukt Fyrværkeri. Sønden for
Festpladsen var oprejst en Æresport som var prydet med Dannebrog samt
2 Sabler og 2 Karbiner og rundt om allevegne stod en Masse Flag af alle
mulige Former og Couleurer. Der var ogsaa 2 Gendarmer tilstede.
Asaa d 26 Juli 1887
AHansen

Søndag d. 7. August 1887 var jeg oppe paa »Hotel Vendia« og se paa
Theatret og Brødrene E Kronemann og C Kronemann gav flere store Fore
stillinger i Gymnastik og Pantomime, først traadte de ind begge to kun iført
et perlebesat Stykke over Brystet og Skuldrene og saa gjorde de Gymnastik
for Ex. gaa paa Hænderne staa paa hinandens Hoved osv. Derpaa gav den
ene sig til at kaste med nogle Kugler og en Kniv og engang imellem tog han
en af Kuglerne paa Kniven og saa tog han en Kugle og lagde den ned imellem
sine Hæle og saa kastede han den højt ivejret og tog den i en Tract der var
fastgjort til hans Hoved derpaa traate De ind som Kinesere og blev til et Par
Folk som dansede og meget meget mere og tilsidst traadte de ind som to
Stoddere og den ene gav den anden en forfærdelig Lussing osv. og til aller
syvende og sidst tændte den ene Ild i Hatten paa den anden og saa gav det
et Knald og saa var det hele forbi.
Asaa d 12 Aug 1887
AHansen

Engang imellem traadte en dansk Sangerinde ind og afsang et par Sange og
engang ogsaa en svensk Sangerinde og da spillede den danske paa Harpe.
Asaa den 12 August 1887
AHansen
alt det var jeg oppe at se og det var saa forfærdelig morsomt.
Asaa 12 Aug. 1887.
ærb. AHansen

Hans Emil Jensen Jensine Katrine Hansen AHansen.

Anton Hansen.

den 17. August 1887 fik vi opmejet og den 25 August fik vi indhøstet og
26 ds kom Køeme løs.
Asaa d. 27 August 1887
AHansen
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Torsdag den 1. September var det en af Konfirmanderne fra Søraa Jens Chr.
Jensens Fødselsdag.

Tirsdag den 6. ds skal jeg til at begynde at gaa til Præsten.
Asaa d 3 Septbr 1887

AHansen

Idag er det Dr. Louises Fødselsdag og der flages hist og her i Byen, nede ved
Skibsbroen ligge 12 Skibe de fleste som har ligget der i Sommer som ogsaa
ere smykkede med Flag.
Asaa d. 7 September 1887
AHansen

Konfirmanderne i Sommeren 1887
Drenge
Jens Peter Sørensen
Holger Carl P. Richelsen
Anton Hansen
Niels Chr. Nielsen
Jakob Peter Pedersen
Karl Chr Olsen
Anders Chr Nielsen
Søren Peter Ottesen
Ludvig Henrik Chr Jensen
Niels Chr. Nielsen
Jakob Peter Mortensen
Carl Peter Mikkelsen
Carl Chr. Valdemar Madsen
Jens Lavrids Jensen
Lars Østergaard Jensen
Anders Peter Rasmussen
Christen Peter Nielsen
Lars Larsen
Frederik Chr Larsen
Jens Chr. Jensen
Erik Sisgaard
Niels Peter Jensen
Thomas Chr Sørensen
Ole Peter Jensen
Hans Chr Hansen
Jesper Julius Jespersen
Jens Chr Jensen
Asaa d 30 Septbr 1887
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AHansen

Søndagen den 2 Okt blev jeg confirmeret i Voer Kirke
Asaa den 5 Oktr 1887

AHansen

Torsdag den 6 Oktb gik jeg til Alters første Gang i Albæk Kirke.
Asaa 10/10 87
AH
Søndagen den 9 Oktbr 1887 blev »Johannes Kirken« i Asaa indviet og hele
Byen flagede og den 10 Oktbr var der Gudstjeneste første Gang
Asaa den 10 Oktbr 1887
AHansen
Fredag den 14 Oktbr Aften Kl 8V2 nedbrændte et Hus i Asaa som beboedes
af P Pedersen Maler og F Poulsen Snedker. Maleren var fraværende ude i
Terndrup at male og Snedkeren var hjemme. Ilden opkom paa Loftet. Sam
me Nat Kl. 2 døde P C Larsens Moder hun skal begraves Lørdag den 22 ds.
Asaa den 20 Oktbr 87
AHansen

Torsdag den 20 ds. var det vor Husbonds Theodor Olsens Fødselsdag og
der var Flag hist og her i Byen.
d. 21/10 87
AHansen
den 1ste November fik Th Olsen en ny Husholderske en Søster til den gamle
og Barnepigen flyttede hjem.
Asaa d. 4 November 1887
AHansen

Søndag d. 6 November kom jeg hjem fra Th Olsen Asaa
Skovengen d. 7 Novbr 87

AHansen

Søndag d. 20 November kom jeg til at tjene i J. Pallesens Filial Melholt som
Handelslærling.
Melholt den 30 November 1887
AHansen
Mandag den 21 Novbr brændte Bedstefaders Hus i Asaa opstaaet ved Ufor
sigtighed med Lys.
Melholt den 30/11 87
AHansen

Nytaarsaften var jeg i Ulsted og Aftenen efter til Dans i Gjeraa Kro.
Aften til den 6 Jan 1888 var jeg til Dans hos L P Hansen Melholt.
Melholt den 7 Jan 88.
Handelslærling AHansen.

Summary

A Diary written by a Boy from Vendsyssel
The diary is written by a country boy during his last school years and tells about the
events in his daily life ending up with his being apprenticed to a merchant.
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Barn i Middelfart omkring 1870
Oline Marie Thidemann s erindringer

Ved Kirsten Elisabeth Caning

Købmandsgården nr. 15 i Middelfarts Smedegade var i sidste halvdel af
1800-årene rammen om 9 børns opvækst. Et af disse børn, Oline Thidemann,
nedskrev på en langstrakt sørejse i 1920’erne sine erindringer om tilværelsen
som barn i købmandsgården, hvor hun blev født i 1861. Bortset fra en enkelt
dramatisk begivenhed fortæller hun kun lidt om det erhverv, der beskæftigede
alle de voksne i huset, så det kan ikke have præget hendes hverdag. Til gen
gæld fortæller hun om de ting, der var betydningsfulde for børnene, om skole
gangen, legemulighederne, frugthavens gavmildhed og epidemiers hærgen,
og selvfølgelig om forældrene, Knud Christian Thidemann (1822-1900) og
Dorothea Marie Jørgensen (1834-1915).
Far var en ualmindelig god og kærlig far, hvor var han glad og stolt, når
han så på alle sine 7 pigebørn, hvoraf de 6 i rækkefølge, og som alle,
Gudskelov, så vel som de 2 sønner, kun har gjort navnet ære. Far sagde
aldrig nej til noget ønske af vi børn, men moder stod bagved som den
fornuftige, der satte en stopper, hvor den burde sættes. Mors afstamning
lå egentlig over fars, for så vidt som dér var mere syn for og forståelse
af livets bedste værdier. Fars forældre døde, da han var 9 år gammel.
Han blev dengang sat i pleje af fattigvæsnet, og han har ofte fortalt, at
da han blev konfirmeret, havde han første gang i sit liv sko på fødderne,
han har vel til den dag haft træsko.

Knud Thidemanns far var marsvinejæger og bådfører, og han var, ifølge
kirkebogen, 11, da moderen døde, og 19, da faderen døde. Dorothea Jørgen
sen kom fra et fæster- og fiskerhjem på Fænø, der i andre dele af Oline Thide
manns beretning fremtræder som meget stabilt, med overskud til vågen in
teresse for omverdenen.
Mors og fars ægteskab var ualmindelig harmonisk og lykkeligt. Måske
far nok har savnet lidt mere livslyst og frejdighed hos mor, men hun var
en mageløs retfærdig og retlinet karakter af den slags man må tænke på,
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Smedegade munder ud i Algade, også dengang byens hovedstrøg. »Vi måtte
spadsere, når det var ved at blive mørkt, om vinteren fra 5-6, om sommeren
efter aftensmad kl. 7«, skriver Oline.

når det gamle ord siges: Immer dør sladder for god kvindes dør. Sladder
kendtes ikke i mit hjem, vi levede noget for os selv, i en sidegade, uden
for den egentlige færdselsåre i byen. Det var ofte i skolen mine kamme
rater kunne sige: Ved du ikke det? Det taler da hele byen om. Hos os
havde vi ikke hørt noget. Mor var mageløs flittig, ihærdig, nøjsom og
sparsommelig, sled tidlig og silde, for at holde tøjet på vi børn og stod
selv i vaskebaljen vaskedagen. Der var så tomt i stuen, når mor ikke var
der, når vi kom hjem fra skole, vi var altid kede af det, når der blev
vasket og slagtet, for så så vi ikke mor i hendes sædvanlige stol. Hun var
mageløs om de små, også kærlig mod de store, men hvad hun ikke kunne,
var at være ung med de unge. Jeg tror, mor i sine ældre år forstod, at
hun ikke havde forstået at holde de ældre børn til sig og dele deres glæ
der med dem. Sorgerne tog hun fuldt ud del i. Mor havde også svært ved
at få svigersønner - og hun fik 7 - og jeg er dog vis på, hun nødig havde
set sine døtre ugifte.
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Far var første mand oppe om morgenen, gav ofte mor kaffe på sen
gen og sørgede for, skolebørnene fik morgenmad og kom af sted. Han
var af et lyst og glad sind, og han kunne fortælle historier fra sit lange
liv, navnlig fra sine unge dage, da han for til søs. Når vore gode om
gangsvenner kom på kaffevisit om aftenen, gik passiaren livligt, og altid
var far den, der fortalte.
Jeg har det indtryk, at far så lyst på tilværelsen, han kæmpede meget
ved mange lejligheder med tab og ugunstige forhold, men jeg synes, at
han holdt humøret højt og modet oppe, var glad og tilfreds i familiens
kreds.

Teglværket som legeplads
Knud Thidemann fik i 1848 borgerbrev som skipper og købte 1850 gården
i Smedegade, men ernærede sig endnu nogle år som skipper. Der blev bygget
en etage til på stuehuset, hvor familien boede, og underste etage blev lejet ud
til en købmand.
I 1856 kaldes han ved sit tredje bams dåb købmand og må på dette tids
punkt være begyndt at handle med de varer, han fragtede. En måned efter
dåben døde hans kone af barselsfeber, og et år efter giftede han sig for anden
gang, med sin husholderske, Dorothea Marie Jørgensen, Olines mor.
Jeg har hørt, at mor de første år måtte føre regnskab over fars komladninger og udbetale penge, så den gang har han altså stadig sejlet mellem
byerne. 1861 købte Far Ronæs Bro (et teglværk), og jeg erindrer som
ganske lille, at far selv overtog forretningen i stueetagen i Smedegade.
Far havde det store teglværk med så mange huse fyldte med tørrende
endnu ikke brændte sten, at det syntes vi børn en labyrint ikke til at
finde ud af. Da Preussen efter den ulykkelige krig fik Kiel, byggede de
krigshavne der, og alt, hvad far kunne lave af sten, blev leveret i Kiel til
en hidtil uhørt høj pris. Far havde flere jagter, som sejlede uafbrudt.
Der blev bygget en umådelig lang bro med skinner på, dér gik de små
fladvogne ladede med sten ud dagen igennem og fyldte skibene, som
sejlede frem og tilbage mellem Kiel og Ronæs - smukke gule sten, som
man sjælden ser mage til. Når fladvognen var tom, og der var pålands
vind, kunne en mand ved at brede sin frakke ud stående op på vognen
fængende vinden få vognen til at skyde fuld fart ad skinnerne ind til
land. Hvor var det dejligt at lege deroppe, hvor mange smutsteder, og
interessante legepladser, som næsten stod i eventyrets glans for os børn,
i de store pakhuse med alle sine lofter over hinanden, som far byggede
til at samle alt komet fra hele Vends Herred og tiendekomet til Hindsgaul (skønt det vel mere kom til forretningen i Middelfart) og Wedels-
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borg, men mest teglværkspladseme og den lange, lange bro.
Teglværket standsede til sidst af sig selv, da der ikke var mere 1er.
Lerbanken, som far ejede og havde opbrugt, strakte sig nemlig ind under
den til Ronæs Præstegård hørende jord, og den kunne far trods alle an
strengelser ikke få at købe.

Stormfloden
Den store stormflodsdag (13. november 1872), da vandet fra den bot
niske bugt fyldte Østersøen, som ikke hurtig nok kunne tømme sig gen
nem de 3 smalle vandveje: Store- og Lillebælt og Øresund og derfor
satte alle flade dele af Danmark under vand, da havde far 70 tdr. hvede
Eggende på det underste loft (i Ronæs Bro). Da vandet fyldte gården og
begyndte at gå ind i pakhuset, fik Lind (bestyreren) mandskab til at
flytte sækkene med kornet op på lad, som de mente vandet ikke ville
nå - men det nåede dertil, det steg og steg, gik ind i huset - beboelsen
og butikken, fyldte alt, stod til sidst midt op på vinduerne - tapetpapir
ville aldrig mere fæstne sig til de vægge, hvor vandet havde været, for
det var jo salt, skønt Ronæs Bro ligger helt inde i bunden af Gamborg
Fjord, en arm af Lillebælt. Hveden blev ødelagt; det blev forsøgt at tørre
den, jeg husker den ligge på pressenninger i gården i Middelfart, men
brødkorn blev det ikke til, og far tabte mange penge på den. Dampmøl
len, som lå lige over for Ronæs Bro på den anden side af fjorden, blev
væltet af bølgerne og tog møllersvenden med sig ud i dybet.
I Middelfart rasede stormen hele dagen, så ingen i hele Storegade
kunne komme ud af deres døre. I sovekammervinduet hjemme så vi det
høje sprøjt af vandet op på broen, hvor ingen mennesker kunne komme
den dag. Vi mente jo, der ikke kunne blive tale om skolegang, men far
mente jo, vi fik godt tøj på, og så gik han med op om ad Søndergade,
hvor stormen ingen rigtig magt havde, ned til Nygade, hvor skolen lå,
men vi var omtrent de eneste, der kom, og vi havde dog længst skolevej
af dem alle, tror jeg; men der blev sagtens ikke læst meget den dag, stor
mens hylen overdøvede alt. Først næste dag fik vi at vide om alle ulyk
kerne ved Ronæs Bro.

I den private pigeskole
Oline Thidemanns familie hørte til blandt de økonomisk bedre stillede, og
det satte sit præg, bl.a. på børnenes uddannelse. Oline og hendes søstre blev
sat i privat pigeskole.
Det var mor, som satte igennem, at der intet blev sparet på vores skole
gang og uddannelse, og hvilket held, at vi fik en så udmærket pædagog

113

1865 blev de fire
ældste af andet kuld
foreviget hos fotograf
Sick i Middelfart.
Fra venstre Dagmar,
Christian, Alex og
Oline.

til lærerinde som Margrethe Møller, jeg kan aldrig nok takke hende for
den bund, hun lagde i min barnesjæl ved sine storstilede ualmindelige
foredrag i historie og geografi i vor skole. Og da jeg som 12-årig kom hos
frk. Thårup fik jeg netop det, som den alder kan modtage: en udmærket
sprogundervisning. Som udgået af skolen fik jeg endnu i et par år ekstra
timer i sprog og regning, så jeg allerede i en alder af 17 år kunne blive
hjælpelærerinde i den skole, jeg nylig var udgået af.
Min første skolegang var hos frk. Norden ovenpå hos bager Frelle
Friis i Søndergade. Hos hende lærte jeg at læse, skrive, strikke og sy. Hun
var ualmindelig dygtig til alle håndarbejder, men ellers var der vist ikke
videre ved hendes undervisning. Hun blev forlovet og gift, med en eng
lænder, som var kommen hertil ved anlægget af banen gennem Fyen og
rejste med ham til London, og Margrethe Møller overtog hendes skole.
Hos frk. Norden var jeg i den yngste klasse, hos frk. Møller kom jeg
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Visitkortportræt af
den snart voksne
Oline, ca. 1875.

i øverste; hvordan det gik til, forstår jeg ikke, faktum er, at jeg aldrig
har gået i mellemklassen. Skolen lå i Nygade. Der var 2 klasseværelser
og 1 stue, som var Margrethe Møllers egen, men der residerede den æld
ste klasse. Vi havde et skolebord med 6 rum, 3 til hver side, dem måtte
vi dele 2 og 2, når vi var flere end 6. Af mine klassekammerater kan jeg
nævne: Petra Raffenberg, Fransiska, Thora og Ingeborg Blicher (hvoraf
Ingeborg en lang tid var min bedste veninde), Rosina Michelsen, Signe
Møller, Pouline Eskildsen, Anna Edsberg, Emilie Leth. I 2. klasse gik
min søster Alex (Karen Alexandra Thidemann, født 1863), og i den
mindste gik Dagmar (Lovise Augusta Dagmar Thidemann, født 1864).
Da vi mødte første gang i den ny skole, gik Margrethe Møller alle vore
syæsker igennem, ordnede dem, børstede støvet ud af dem, og så fortalte
hun en historie: Der var en gang en mand, som havde drukket sig fuld.
Han tumlede hen ad gaden, og så faldt han i rendestenen og kom til at

115

ligge ved siden af en stor so. Næste dag var han pæn og pyntet og gik
sig en tur på gaden, så mødte han soen, og den sagde til ham - til stor
skam for ham - : Goddag kammerat. Dette var Margrethe Møllers be
gyndelse med vi børn, og som jeg husker hendes første historie, således
har hele hendes undervisning haft umådelig betydning for mig livet igen
nem og jeg har husket og bevaret meget af, hvad hun har fortalt, og hun
har i høj grad givet mig forståelse af betydningen af det levende ord i
undervisningen og i hele udviklingen for ethvert menneske.
Men hendes fortjeneste ved sit arbejde var altfor lille. Hvor havde en
by som Middelfart dog lidt øje for, hvad en sådan skole betyder for en
så lille by. Hvor er menneskene kortsynede, at de ikke sørgede for, at
hendes indtægter var sådan, at hun kunne holde den nødvendige hjælp,
i stedet for at hun sled sig op, ja til sidst endog gjorde skolen ren selv
for at spare pigehjælp. Hun fik ikke nok at spise, ingen tænkte på at
hjælpe hende, og da der tilbød sig en plads i Stockholm, tog hun den.
Jeg forstår slet ikke, at ingen forældre havde syn for, hvad deres børn
mistede, da Margrethe Møller ophævede sin skole.
Jeg var så gammel, at jeg kunne modtage den mere tørre, men i sprog
lig henseende udmærkede undervisning hos frk. Thårup, men alle de
mindre, som i stedet for en levende fyldig, gribende forkyndelse af og om
alle historiens skikkelser og begivenheder fik en lectie i bogen at sætte
sig ind i hjemme, derfra og dertil, allerhøjst fik det læst op, de tabte
meget ved at undvære Margrethe Møllers undervisning - lærte ikke at
fortælle med sine egne ord; at bevise, at man havde forstået indholdet,
det var der ikke noget, der hed.
Margrethe Møller sad om aftenen med bunker af bøger slået op oven
på hinanden, læste det hele igennem og tog heraf, hvad hun syntes egnede
sig for hver klasses standpunkt, satte sig levende ind i det hele, og så
fortalte hun, fortalte så øjnene stod stive i hovedet på os, og vi slugte
hvert ord af hendes mund. At læse hjemme var egentlig ikke nødvendigt,
for vi glemte ikke, hvad vi havde fået givet på den måde. Så lærte vi
udenad, alle sange, som knyttede sig til hver begivenhed og sang dem
ved begyndelsen af hver time, vi kunne tilsidst en masse, og det hjalp
også til at huske, hvad der var blevet fortalt. Vi havde hjælpelærerinder
til andre fag, men al historie, bibelhistorie, geografi og tildels naturhisto
rie havde Margrethe Møller selv.
Da hun rejste, måtte hun låne 2-300 kr. af far for at kunne betale sin
gæld, jeg er glad ved at tænke på, at min far hjalp hende. Jeg husker så
tydelig, mor sige til folk, når sligt kom på tale: Børnene er aldrig kede af
at gå i skole, de længes ligefrem derefter - og det var sandt, og vi havde
dog en lang skoletid fra 8-12 og fra 2-4 henad 5, vi begyndte og sluttede
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hver time med sang, så dertil gik jo en del tid, men vort hjemmearbejde
var mest stile, læsning var der ikke meget af ud over det sprog vi havde,
men det blev der altså gjort mindst ved; dog læste vi både engelsk og
fransk, hvorimod det ikke »passede sig« for danske børn at læse tysk, så
hurtigt efter 1864.
Da jeg kom til frk. Thårup og skulle gå sammen med min klasse, den
ældste, hvoraf dog alle var 1 å 2 år ældre end mig, var jeg langt forud for
dem i fortællende fag, men det kneb med sprogene. Tysk måtte jeg have
ekstratimer i, men jeg fik egentlig aldrig fat i begyndelsesgrundene, der
manglede mig altid noget. Jeg holdt dog også meget af den skole, navnlig
da den gik over til Christian Thårup, som jeg kom til at holde meget af,
og hos hvem jeg blev hjælpelærerinde i en alder af 17 år.

Til præst
Som 14—15-årig gik jeg til præst hos pastor Andreas Leth, hvem vi
alle elskede. Jeg kan hertil knytte den bemærkning, at jeg aldrig har lært
katekismus - i den tid og langt senere alle børns plage. Margrethe Møller
brugte det ikke, hendes bibelhistorie-timer var som de andre historiske
timer fulde af liv og malende beskrivelser. Hos frk. Thårup kom jeg i
øverste klasse, hvor katekismen var et overstået stadium, og pastor Leth
ønskede katekismen hen, hvor peberet gror, så jeg slap virkelig til at
blive fri for den plage i min skolegang. Da mine kammerater hos frk.
Thårup alle var mindst 1 år ældre end jeg, gik jeg ud af skolen forinden
min konfirmation, men tog så sammen med flere af kammeraterne sprog
undervisning i engelsk og fransk hos frk. Thårup. Hos gamle lærer Jensen
(gamle Jensen var altid hans navn, da der var én Jensen til som var
kommen senere til realskolen) tog jeg timer i tysk, og hos lærer Petersen
ved borgerskolen i regning, alt for at dygtiggøre mig til min formodede
senere stilling som lærerinde. Den 8. april blev jeg konfirmeret i Middel
fart smukke kirke, en meget stemningsfuld højtidelighed. Hvor jeg husker
grant da jeg gik mellem far og mor til kirken - at køre var der ikke tale
om - med slæb på min sorte kjole og op ad kirkegulvet til øverste stol,
da jeg som den ældste skulle stå øverst. Jeg fik af min far det ur, som jeg
stadig går med.

Klaverspil
Også min første musikundervisning fik jeg hos frk. Norden, men den
måtte jeg hellere været foruden. Jeg husker, hvor jeg plagede far om at
få lov til at spille, jeg ved ikke, hvor jeg havde set eller hørt et klaver,
men det må jo have ligget i mig. Da far kom og fortalte, han havde købt
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et taffelformet klaver og havde taget nodestolen med sig, for at det skulle
være sikkert, blev jeg så glad, så glad - og jeg var dog kun 7-8 år.
Da frk. Norden rejste, spillede lærer Nissen fra Fænø med mig en tid,
han trampede takten med foden, og ingen rettede mig med håndstilling
eller sligt. Så kom der en fru Freund til byen, som gav undervisning i
musik og sprog, hende kom jeg til, og der måtte jeg begynde helt forfra:
Havde du dog aldrig sat fingre til klaveret, sagde hun, så meget var der
at pille ud. Frk. Anna Møller overtog senere fru Freunds musikskole, og
hende kan jeg takke for alt, hvad jeg har lært med hensyn til musik. Hun
var måske ikke selv så fuldt musikalsk, men hun var grundig og påpasse
lig, og man slap ikke fra noget, før man beherskede det. Mod mig var
hun altid god og venlig, har givet mig noder flere gange, lånte os ældste
elever 4-hændige ting, vi indøvede sammen og spillede søndag formiddag,
da hun var for optaget de daglige dage med sine elever - det fuldstændig
gratis. Jeg lærte meget hos hende, men jeg må give mig selv den ros, at
jeg kunne mine ting, når jeg kom til hende.
I 1868 var vi meget plagede af skarlagensfeber og lå alle undtagen far
og Christian (Hans Christian Thidemann, født 1860). Den 7. marts blev
min lille søster Thyra født; moder var meget syg og fik også skarlagens
feber, så vi måtte have en goldamme til barnet. Hun passede hende ikke
godt; det var en ulidelig hed sommer, det var næsten umuligt at holde
mælken i flasken sød; at koge mælken kendte man ikke til, og da min
moder var oppe første gang efter sin sygdom, fandt hun flasken i vuggen
hos barnet fuld af fuldstændig tyk, sur mælk. Det gjorde et sådant ind
tryk på moder, at hun fik et tilbagefald. Jeg lå syg det meste af den
sommer; husker så tydeligt, hvordan jeg lå i sengen, og hvor langsomt
dagene gik. Mit hår faldt så meget af, at sengen hurtigt var fuld af hår,
selv om den ofte blev redt. Da jeg begyndte at komme mig, fik jeg hver
morgen ufravigelig næseblod, som plagede mig meget. Jeg fik så megen
medicin, og det var mig så svært at tage.
Lille Thyra døde 4. august 1868. Jeg husker hun var død, og at ammen
græd så meget og kyssede hende. Hun har jo nok haft noget at bebrejde
sig, men det var en vanskelig sommer med et lille flaskebarn; dog burde
der selvfølgelig være passet bedre på, vi havde selv køer og kunne få
mælken frisk.

Børnekopper
I 1872 var Oline Thidemann med 2 af sine søskende i København for at se
Industriudstillingen, og der blev Christian syg. Han var blevet smittet med
børnekopper.
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Christian var syg på hjemrejsen med damperen, hvor jo også Margrethe
(Ane Margrethe Thidemann, født 1856) og jeg var med. Han blev straks
puttet i seng, da vi nåede Middelfart, men endnu anede ingen, hvilken
frygtelig gæst, vi havde fået indenfor vore mure; først da jeg blev syg og
straks efter også Minna (Minna Thidemann, født 1870), gik det op for
vor huslæge, gamle dr. Blicher, hvad det var. Jeg blev lagt i seng oppe
på det ene loftværelse, Minna i det andet, og vi fik en gammel kone,
Madam Grøn, til at passe hende, mor kunne jo ikke for hele husets, for
retningens og de andre børns skyld lukke sig inde med Minna. Jeg blev
i værelset i 14 dage, de første 8 i sengen, de sidste 8 siddende oppe.
Sygdommen var snart overvundet for mit vedkommende, da jeg jo
var vaccineret - men lille Minna, hvad led hun ikke, det stakkels barn;
hendes lille ansigt var et eneste stort sår, øjnene lukkede. Da jeg kom op,
var jeg inde at se til hende og blev forfærdet over at se min lille stakkels
søster. Hun havde kradset sig på den ene kind, blodet flød, og hendes
små fingre var fulde af blod. Når lægen kom, rev han sårene af, formo
dentlig for at forhindre de stygge dybe grubear, men hvor hun skreg, mit
hjerte krympede sig, så snart jeg så lægen, jeg vidste, hvad der forestod.
For mig var dagene lange og triste, men mine lærerinder sendte mig
bøger, og jeg hæklede blonder til min mor, som jeg sendte ned med bak
ken. En stol stod midt på loftet, der blev bakken sat med vor mad, der
hentede de de tomme tallerkener ned i køkkenet - der var jo egentlig
smitteveje nok, hvis smitten skulle være bragt videre. Mine søskende
måtte ikke komme i skolen, men de læste med hinanden, og da jeg efter
en grundig rensning og varmt bad kom ned til dem, holdt jeg efter fattig
lejlighed skole med dem.
Der blev bygget et hus - en staldbygning - inde i gården ved siden af,
hvortil jeg havde udsigt fra mit vindue, jeg kan i sandhed sige, jeg har
fulgt hver sten, der blev lagt i den mur, der var min eneste fornøjelse i
de strenge 14 dage. Dog hvad var mine lidelser mod Minnas, som tilmed
fik et arret ansigt at gå livet igennem med.
Da hun langt om længe kom ned mellem vi andre, kunne hun ikke
kende os og havde helt glemt at gå. Jeg ser så tydeligt hendes lille be
drøvede ansigt, som hun sad på Madam Grøns arm den første gang, vi
så hende i dagligstuen efter sygdommen.

Lege- og tumlepladser
Tre dage før Olines forældre blev gift, var deres ejendom i Smedegade gen
stand for en almindelig ti-årlig omtaxationsforretning, der fastsatte ejernes
krav til erstatning efter en eventuel brand. I brandtaxationsprotokollen be-
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skrives bygningerne med hensyn til størrelse og byggemateriale, således som
de må have set ud det meste af Olines barndom.
Ud mod gaden var der et 1 O-fags grundmuret hus, knap 23 alen langt, i
2 etager og med fuld kælder. I stueetagen var der både butik og beboelse,
som jo var lejet ud den første tid, og på første sal boede familien. Ved den
ene ende af huset var der indkørsel til gården bagved. Senere må der være
bygget til den øverste etage over indkørslen og dér indrettet soveværelser, som
det fremgår af beretningen. Stuehuset var nord-syd vendt ligesom Smedegade.
Langs skellet ind til naboerne var der i den ene side af gården en 4-fags halv
tagsbygning, der blev brugt til vaskehus, et locum og et grundmuret hegn.
1 den anden side var der 6 fag pakhus. Det var 15 alen langt, bygget med
halvtag af fyrrebindingsværk ind mod gården og grundmur mod naboen. Det
havde hverken loft, gulv eller vinduer, men kun dør og luger. I den østre ende
var det bygget sammen med det baghus, der dannede den fjerde side i gården.
Det var kornmagasinet, 24V2 alen langt og af grundmur. Det var bygget i
2 etager og var indrettet til 4 kornlofter, som var tilgængelige gennem 44
luger. Midt i bygningen var der gennemkørselsport til den bageste gård, hvor
staldbygningen lå. Den var 37 alen lang og ligeledes af grundmur, og inde
holdt foruden stald foderlo, vognport og karlekammer. I forbindelse med
denne gård var der adgang til haverne.
For Oline Thidemann var alt dette først og fremmest en legeplads.
Fars og mors soveværelse var over porten til gaden, børneværelset bag
ved over porten til gården; der var ingen kakkelovn og kom kun varme
fra den gammeldags kakkelovn i soveværelset. Vi legede aldrig i børne
værelset, men om vinteren i soveværelset eller oppe på loftet, hvor vi
havde en gynge, om sommeren i gården og haverne, navnlig græshaven.
Og så var der laden og stalden til fremmede heste, vi havde en dejlig
tumleplads ude.
Far havde i min første barndom rigtig store tømmerstabler, hvor det øver
ste er dobbelt så bredt som det underste, i baggården; det var vor mindste
kunst at krybe op ad dem og ned i hullet inde i midten. Vi elskede også
at hoppe ned i hø og halm oppe fra kostaldsloftet ned i den lille lade.
Far havde noget jord - mest lejet - vi havde 2 køer og 3-4 heste til brug
for forretningen med al sin kul- og anden kørsel.
Efter sygdommen i 1872 blev værelset på loftet, hvor jeg havde været
de 14 dage, kaldt mit værelse, og det lå jeg så sammen med min søster
Dagmar i, flere år. For at komme til det, måtte vi op ad køkkentrappen
og over hele loftet, hvilket mest skete i mørke. Jeg var glad for mit væ
relse, hvor jeg dog først langt senere fik en kakkelovn.
Vi børn havde en dejlig tumleplads i de 2 gårde og græshaven, som var
indhegnet med stakit ind mod Rammeskovs have. Der var en låge i den
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fjerneste ende, at gå ned til den var ikke at tænke på, nej en-to-tre over
rækværket i øverste ende, det var meget lettere. Der inde var en stikkels
bærbusk, den måtte vi plyndre - og den blev plyndret, vi lå til sidst og
kikkede ind under og op gennem den, om der skulle være et endnu. I
Rammeskovs have var to store gamle pigiontræer, som kastede æbler ind
i græshaven om efteråret - det var dejligt at finde en fin lyserød lille
pigion og hurtigt sætte den ned. I den egentlige have ved siden af var
både et kirsebærtræ, et pæretræ, jordbær, hindbær og ribs, men deraf
måtte intet røres, og det kunne aldrig falde os ind at være ulydige, vi
nøjedes med stikkelsbærbusken, men vi havde jo bedsteforældrenes haver
på Fænø i baghånden, der var jo nok at få. Kom der fremmede børn i
vor have og tillod sig at tage noget af frugten, blev vi aldeles forfærdede.
Jeg ved ikke af, at der nogen sinde blev skældt på os, men hvad én gang
var sagt, kunne det ikke falde os ind at handle imod.

Den kedelige lørdag
Lørdag var gerne en kedelig dag, da blev der gjort rent og skuret gulve
i dagligstuen og på trapperne - man kendte ikke andet end hvidskurede
gulve i min barndom. Når vi kom fra skole, skulle vi løbe om i gården
og op ad køkkentrappen for at holde den anden trappe pæn til søndagen
og for at den kunne få lov at tørre. Lørdag eftermiddag var fri fra skolen,
men vi måtte sidde i soveværelset, først om aftenen - til aftensmad - fik
vi lov at komme i dagligstuen. Om aftenen var der børnestorvask, alle
halse blev vasket, alt linned kasseret og ny på alle de små bømekroppe,
at de kunne være nemme at gå til søndag morgen. Vi blev altid pyntet
om søndagen, om sommeren i rene hvide bomuldsstrømper, hvide mame
lukker, der sås neden for kjolen og stivede sirtseskjoler. Hvilken mængde
børnekjoler havde mor ikke at vaske og stryge, alle vinduer hang fulde
ud til gaden strygedagen, for at de kunne få den sidste tørring af solen,
og hvilken mængde hvide strømper; at give småpiger sorte strømper på,
kunne slet ikke tænkes. Da mine børn begyndte at vokse til, har jeg ofte
sagt til mig selv: Gudskelov for sorte strømper, hvad skulle der blevet af
mig, hvis jeg skulle holdt alle de små ben med hvide strømper - men det
måtte altså min mor.

Søndagshygge
Søndag morgen måtte vi, så mange som ville, komme ind til far i hans
seng. Vi blev stoppet ned rundt omkring ham, en ved hver side, en, to
eller tre ved fodenden, og så kom den gamle kagekone - Stine synes jeg,
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hun hed - og så fik vi lov at vælge os hver en kage: sukkerkage eller
kringle, eller hvad vi ville. Alex var altid straks på det rene med, hvad
hun ville have, jeg valgte gerne det samme, da jeg havde en urokkelig
tillid til Alex’ smag, var ikke nær så sikker på min egen.
Kagerne spiste vi i sengen, jeg husker ikke, at vi fik kaffe på sengen,
det var vist umuligt med så mange børn.
Når vi var pyntede søndag morgen, tog vi hinanden i hånden og gik
en tur »rundt om gaden« - d.v.s. op ad Smedegade, rundt om hjørnet,
ned ad Knorregade over Fisketorvet og op ad Smedegade til den kendte
port - jeg tænker, mor har stået i vinduet og frydet sig over alle sine
pæne rene småpiger. I Knorregade boede en søster til bedstefar, Madam
Bonnemann, hende nikkede vi altid til, hun holdt meget af os, og jeg ved,
hun har talt om, hvor pænt Madam Thidemann holdt sine småpiger.
Sålænge vi havde barnepige, blev vi sendt i skoven med hende med
den mindste i barnevognen. Det var altid op på Kongebrobakken, hvor
byens barnepiger mødtes og sladrede sammen. Jeg husker en gang, bar
nepigen var optaget af sit, så sætter en af de mindre barnevognen i gang,
den begynder at rulle ned ad bakken hurtigere og hurtigere, til den hav
ner i grøften ved den ene side, vognen vælter, og barnet styrter ud, og
barnepigen i flyvende fart ned ad bakken for at redde.
Der var dejlige skrænter at løbe ned ad, og vi var ikke bange for noget,
men kunne blive ved i timevis. Også omme ved Langedam, hvor der var
en bænk, var der en dejlig lang skrænt. Der kom vi en gang galt af sted,
en af de små trillede ned ad skrænten og fik snavset sin kjole til. Men vi
var ikke rådvilde, trak kjolen af ungen og gav os til at vaske den i bæk
ken, der flød der. I det samme kom Georg Christensens gående og så,
hvad vi havde for - »så«, sagde Alex, da de var gået, »nu går de hjem
og sladrer til mor« - det var ikke videre pænt sagt, men passede vist nok.
Kongebroskoven er uforlignelig som legeplads og spadsereplads for
børn og unge mennesker. Da vi blev ældre, kunne vi ikke nøjes med den
almindelige Kongebroskov, men måtte længere ud til Granskoven bag
Skovriddergården, så langs vandet helt om til Batterierne og Galles Klint
- eller den anden vej gennem Hindsgaul med den vidunderlige have, som
i min barndom blev holdt så udmærket, over engen til Gammel Slot, hvor
der endnu fandtes lidt murrester fra det rigtige gamle Hegnæsgaul, hvor
Erik Glipping og Erik Menved har resideret. Der var i forårstiden aldeles
blåt af ægte violer.
Søndag middag fik vi altid kødsuppe med kødboller og risbudding til
med rosiner i, det elskede vi alle. Når de gamle fra Fænø kom over for
at gå i kirke, spiste de middag med, så var vi et stort bord. Jeg husker,
hvor mor sad på en stol ved komfuret og satte kødboller på suppen af
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Således så hjemmet ud omkring den tid, Oline forlod det. Den alvorsfulde
kvinde i baggrunden er hendes mor.

et stort lerfad, som var helt fuld af farce, så drejede hun hele tiden fadet
og tog den næste bolle, hvor hun havde sluppet den sidste. Mor var dyg
tig i sit køkken, men stærkt konservativ, der blev ikke forsøgt noget nyt,
vi blev i den gamle skure, men det var jo en stor husholdning, 2 å 3 i
butikken, 1 å 2 karle, som spiste i køkkenet, 2 å 3 piger, hvoraf den ene
malkede, og om sommeren måtte gå i marken at malke, når køeme var
på græs, så skulle hun af sted til middagsmalkningen netop som der var
mest at gøre i køkkenet med maden.

Familieliv om vinteren
Vinteraftnerne i mit hjem var meget hyggelige, når vi alle samledes om
det store spisebord med petroleumslampen: en stålampe i min første
barndom, men så snart det blev brug med hængelamper, købte far straks
en, da det stod klart for ham, at det var upraktisk med en stålampe til
så mange. Jeg har også et par gange været med at vælte den, når vi blev
uenige om, hvor den skulle stå.
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Hængelampen gav et dejligt lys i sammenligning med, hvad vi var vant
til. Mor sad for enden af bordet ved siden af køkkendøren, far i sofaen,
vi største pigebørn efter alder på den anden side, hver med sit hånd
arbejde. Jeg var egentlig aldrig ked af at sy og hækle, men for Alex kneb
det at sidde så længe stille. Jeg hæklede blonder til alt det linned, mor
syede til vi børn. Det var rigtigt de hæklede blonders tid, men mor kunne
ikke tåle at hækle, hun syede linnedet, og Alex og jeg skaffede blonderne.
Også korsstingsbroderi havde vi meget af, navnlig har jeg syet en
mængde broderede morgensko til mig selv og alle mine søskende. Vi
skulle skifte støvlerne, når vi kom hjem af skole, vel nærmest for at spare
det dyre fodtøj. Så broderede vi overlæderet på stramaj med uldgarn, fik
skomager Frandsen til at tegne et mønster efter dens fod, som nu skulle
have sko, så lagde vi det på stramajet og slog en blyantsstreg rundt og
derefter broderede vi. Det gjaldt så om at få et pænt mønster, jeg har
ofte siddet og studeret på at sy sådan et mønster af. Ja, vi blev holdt til
håndarbejde og det har været mig en stor hjælp livet igennem, at jeg fra
min barndom var vant til at være flittig og tage tiden i agt. Måske mange
børn ikke har godt af det meget stillesidden, Alex led absolut under det,
men den gang tænkte man ikke så meget på sport og friluftsliv som
senere tider. Far havde dog en stærk følelse af, at gymnastik var godt,
der var en underofficer, som gav gymnastikundervisning til hjælp til hans
magre lønning, men det var altså den slags, soldater får, og passede jo
dårlig nok for småpiger - dog skade har det absolut ikke været til. Vi
lærte jo dog at stå ret og gå lige, og så havde vi håndvægte, men jeg tror
de var for tunge. Det foregik i den store sal på Hotel Aden, alene at løbe
gennem den var en fryd for vi børn.

Badning
Også danseskole gik vi på nogle gange, og badene om sommeren var
jo udmærkede for os. Vi holdt meget af strandbadene, og vandet ved
Middelfart er jo ganske dejlig friskt; far ville også absolut, vi skulle gå
i bad hver dag, men mor havde ikke tid for sit store hus og mange små
børn at gå med, så jeg blev som den ældste sendt afsted med mine små
søskende. »Når I er kommet op af vandet«, sagde mor, »skal I lukke
døren ud til baderummet, (mor vidste, badehuset hurtigt ville blive varmt,
når døren blev lukket), og når I har fået chemise på, skal I straks tage
Eders strømper på«, begge dele for at skåne os mod forkølelser, og selv
følgelig gjorde vi, hvad mor sagde, andet kunne ikke falde os ind; var
der kammerater med, som ville have døren åben, husker jeg tydelig, at
jeg sagde: »Mor har sagt, den skal lukkes« - og den blev lukket, og
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endnu den dag idag, når jeg bader i Øresund, tager jeg pligtskyldigst mine
strømper på, så snart jeg har mit linned på - det har min mor jo en gang
sagt, at jeg skal.
Det var et stort ansvar at lægge på mine unge skuldre, at have ansvaret
for mine små søskende, når vi badede, alle stoppede sammen i et rum.
Der var ikke så mange badehuse, men Middelfart husede den gang mange
badegæster, og badejomfruen, Jomfru Hindsgaul, ville ikke undvære
mere end et badehus til os. Så måtte jeg, selv med kun lidt tøj på, se at
få nogle af de små færdige og sende dem ud på broen, så vi andre fik
mere plads.
Mor ville gerne have far til at læse højt om aftenen, og han forsøgte
nogle gange. De to små, Marie (Marie Kirstine Thidemann, født 1869)
og Minna, skulle i seng før vi andre, og når de gik ind i barneværelset,
skulle døren stå lidt på klem for at give dem varme derind. At de fik
varme, var jo meget problematisk, og for vi andre, som blev siddende
om bordet, var trækken ved fødderne slem, så vi søgte hurtigst muligt
at få døren trukken til igen. De havde en lille lampe at gå i seng ved, den
var næsten ikke til at gå med uden at den slukkedes.
Når vi sad samlede om bordet om aftenen, kunne det ske, at det ban
kede på døren; så blev vi altid glade, for så var det Georg Christensens,
eller lærer Mylius og hans hustru, langt sjældnere bager Møller med
hustru, men hvem det så var, så vakte det altid glæde. Vi rykkede sam
men, de fremmede fik plads i sofaen, og så gik der bud i køkkenet om
at få kaffevand på, og et par af os - mest Alex - blev sendt til bageren
efter kager: en 25-øres kringle var næsten nok til os alle. Så begyndte far
at fortælle historier fra sine unge dage eller de 2 herrer spillede kort.

Oline bliver gift og forlader Middelfart
Som 15-årig blev Oline Thidemann inviteret til at besøge en af sin fars for
retningsforbindelser i hans hjem i Nordengland. Det blev til et ophold på tre
måneder, hvor hendes gode manerer og engelskkundskaber stod sin prøve.
Da hun kom tilbage, gik hun ind i et nyt afsnit af sit liv.
Få dage efter min hjemkomst blev jeg 16 år, og det år, som fulgte, var
så at sige mit eneste ungdomsår, da jeg nød livet på enhver for mig op
nåelig måde og var fri for alle livets pligter. Den og så den næste vinter
var mine eneste balvintre - mange baller var der ikke i den lille by, men
hvad der var, tog jeg del i. Der blev også dannet en sangforening, hvor
jeg sang med i kor og deltog i to koncerter. Begge vintre blev der spillet
dilettantkomedier, hvor jeg havde roller.
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Oline, Alex og
Dagmar den vinter,
Oline arbejdede som
hjælpelærerinde i
Middelfart og for
lovede sig med
Niels Christensen.

Efter mange overvejelser forlovede hun sig 19 år gammel, først hemmeligt,
med Niels Christensen, der var næsten 20 år ældre. Han var stedsøn af Niels
Rammeskov i Algade, hvis baghave stødte op til Thidemanns, og havde altid
været en velkommen gæst i Olines hjem. Det gav anledning til en del sladder,
som generede hende gevaldigt, og forbindelsen mødte modstand, især fra
Niels Rammeskov, som aldrig rigtig accepterede Oline som sin svigerdatter.
Vinteren 1879-80 var hun hjælpelærerinde hos frk. Thårup, og 1. maj 1880
tog hun plads på en gård i Ringe, d.v.s. hun måtte betale 400 kr. for at være
der og lære husgerning. Alt hvad hun kunne lære, fik hun brug for som kone
på Smidstrupgård, 10 km syd for Vejle, som Niels Christensen købte i 1880.
Den 21. maj 1881 blev de gift i Middelfart Kirke.
Min kære pastor Leth viede os og talte om kærligheden, som bærer alt,
overvinder alt. Han var en mageløs taler, og vi holdt begge meget af
ham. Og så gik jeg ved min mands arm gennem kirken ud til vognen,
som kørte os hjem til Smedegade.
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Gadens beboere havde allerede om formiddagen pyntet huset med blomster
guirlander, og byens unge piger havde pyntet kirken. Gaver sendte man ikke,
men blomsterbuketter, og det var nok så heldigt, for brudgommen havde
glemt brudebuketten.
Omkring kl. 9 blev der så underlig lyst i gaden, og det viste sig, at et
helt fakkeltog havde stillet sig op og ville følge os til broen, hvorfra vi
skulle sejle over til Snoghøj, hvor en lukket vogn ventede på os for at
føre os til Smidstrupgård. Det var nærmest sømændene og marsvinejægerne, som ville vise far, hvis trofaste kunder de var, en opmærksom
hed ved hans første datters bryllup, men også min mand var jo en kendt
personlighed i byen. Det var et helt stort tog, der fulgte os ned ad Smede
gade og Brogade, og hele broen var fuld af mennesker, som ville se os
drage af. Under leve- og hurraråb sejlede vi ud på Lillebælt, og så lysene
forsvinde lidt efter lidt.

Og dermed sluttede Oline Thidemanns tilværelse i Middelfart.

Summary
Being a Child in Middelfart around 1870
Oline Marie Thidemann was born in a merchant’s house in Middelfart in 1861 as the
fifth of 11 children. It appears from her narrative that the business activities of the
house played a very insignificant part in her childish world, in spite of the fact that
these were exactly what gave life to the house and provided the children with a play
ground which she, too, knew how to use. What took place within the framework of the
family played a much more significant part to her, for it was here that she learned
patiently to handle a needle and thread, learned responsibility for her younger sisters
and brothers from the time when as a very young child she was charged with the task
of looking after them when they went swimming in the fresh waters of the Little Belt,
and she learned what could be demanded of a well-ordered household.
Great importance was attached to providing the children with literary culture and
one of her teachers, especially, made an indelible impression on her because of her
free and imaginative arrangement of the subject-matter. Her education also included
dancing and piano lessons.
Also more dramatic events left their stamp. One summer there was scarlet fever in
the town, her mother fell ill and a newborn sister had to be left to the care of a
dry-nurse with fatal consequences. In the autumn of 1872 several of the children were
infected with smallpox during a visit to Copenhagen and the youngest, who had not
been vaccinated, had to spend months isolated in an attic, nursed by an old woman.
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Børnekultur, børnefolklore
og kulturarv
Af Jens Sigsgaard

I den almindelige kulturdebat har der i de senere år været en markant tendens
til at udskille børnekulturen som et specielt arbejdsområde. Herhjemme ned
satte Ministeriet for kulturelle Anliggender i 1975 en arbejdsgruppe om børn
og kultur med det noget løse kommissorium at redegøre for den børnekulturelle situation i Danmark og på baggrund heraf at fremsætte forslag til for
bedring på området. Desuden skulle gruppen give oplysninger om danske for
hold til en nordisk arbejdsgruppe om børn og kultur, der var nedsat af Nor
disk Ministerråd. Senere på året afholdtes så en konference i Norge om bør
nekulturen i de nordiske lande.
I 1977 udsendte den danske arbejdsgruppe det første hefte i en serie af
planlagte debat- og informationshefter. Det fik titlen »Billede af børnekultu
ren«. Heri søger man at definere børnekulturen eller måske snarere beskrive
dens funktion:
»For barnets vedkommende kan kulturen opsummeres i følgende tre ele
menter:
1. Den kultur, som udspringer af barnets trang til at engagere sig i sin
omverden
2. Den kultur, som de voksne overleverer til barnet
3. Den kultur, som gives videre fra barn til barn uden voksne skudt ind
som mellemled.«
Det er vel hovedsageligt det sidste punkt, som har »folkemindeforskerens«
interesse, medens etnografen kan sprede sig over hele feltet.

Der kan anføres mange og mangeartede årsager til, at børn og deres op
vækstbetingelser i den sidste tid har været genstand for en særlig interesse.
Betegnelsen børnefolklore er en forholdsvis ny dannelse i sproget. Det er først
inden for det sidste tiår, at ordet har fundet plads i decimalklassedelings
systemet i Danmarks pædagogiske Bibliotek.
I januar 1978 konstitueredes under Foreningen Danmarks Folkeminder
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Udvalget for Dansk Børnefolklore med følgende medlemmer:
Skoledirektør, cand. psych. Niels Jørgen Bisgaard, Herlev kommune - un
dervisningsinspektør Agnete Engberg, Undervisningsministeriet - museums
inspektør, mag. art. Nina Fabricius, Søllerød kommunale museum - professor,
dr. phil. Franz From, Københavns universitet - museumsinspektør, cand. mag.
Ole Højrup, Nationalmuseets 3. afdeling - lærer Erik Kaas Nielsen, Glostrup
- adjunkt, mag. art. Birgitte Rørbye, Institut for Folkemindevidenskab bibliotekar Vibeke Stybe, Danmarks pædagogiske Bibliotek - forfatteren
cand. psych. Jens Sigsgaard (formand for udvalget).
Formanden for Foreningen Danmarks Folkeminder, mag. art. Iøm Piø re
præsenterer Foreningen i udvalget.
Udvalgets formål er:
- at fremme kendskab til dansk børnefolklore
- at medvirke (rådgive) ved forskning, udstillinger o.l. vedrørende børne
folklore
- at samarbejde med interesserede personer og organisationer i ind- og
udland.
Den første opgave bestod i at indsamle dansk materiale til den store ud
stilling i Paris af traditionslege og traditionslegetøj, hvormed UNESCO ind
ledte Det internationale Børneår 1979.
Det forholder sig jo ikke sådan, at danske folkloristers og etnografers interesse
for børns folklore er af ny dato. Tværtimod. Der er i årenes løb indsamlet
overordentlig meget materiale, som befinder sig på Dansk Folkemindesamling,
der både er informations- og dokumentationscentral. Og på vore museer fin
des traditionslegetøj såvel fra Danmark som fra den vide verden.
Man citerer for tiden flittigt nogle linier af et kendt digt:
Børn er et folk
og de bor i et helt andet land

Dette synspunkt er jo heller ikke af nyere dato, og de fleste er vist enige i,
at det kan der da være noget om. De konklusioner man så drager ud fra de
bevingede ord er imidlertid vidt forskellige.
I det følgende skal jeg forsøge at give en slags oversigt over skiftende tiders
holdninger og stillingtagen til bømefolkloren, således som de f.eks. fremkom
mer i forord eller efterskrift i bøger om børnefolklore. Disse spredte bemærk
ninger og kommentarer dækker tiden 1820 til 1979. Vi begynder med J. M.
Thiele.
Da han i 1820 udsendte tredie samling af »Danske Folkesagn«, anbragte
han desuden sidst i bogen en række gamle børnerim under titlen »Bømevers«.
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Det gjorde han ikke uden visse betænkeligheder, og i bogens forord med over
skriften: »Kjære Læser!« skriver han:
»Her har Du mig tredie Gang med min Pose, og haaber jeg, at Du ogsaa
nu vil tage vel imod mig, saa meget mere, som jeg denne Gang bringer
Dig adskillige gamle Snurrepiberier i Tilgift. Foruden halvfemte Snese
større og mindre Historier finder Du her en god Deel forunderlige, og dog
meget almindelige, Meninger, som jeg har hørt hist og her paa Landet og
i Staden, og har jeg, efter Evne, søgt at vise Dig, at vi hertillands ikke
heller i Sligt staaer tilbage for andre Folkeslag. Dernæst vil Du paa Bun
den finde Adskilligt, som jeg betænker mig ved selv at fremtage og byde
Dig, og gjorde jeg maaskee bedst i, at tie stille dermed, indtil Du selv
engang ved Ledighed fandt det. Men, da Du dog, om jeg ellers kjender
Dig ret, snart vil, blot ved at læse dette, see efter, hvad vel det kan være,
saa gjør jeg vel klogest i, ufortøvet at gjøre Dig mange Undskyldninger.
Det er kuns endeel gamle Vers, hvilke jeg dog kan forsikkre ere ikke af
mig (skjøndt jeg ikke nægter, at jeg gjerne gad være Autor til adskillige
iblandt dem); men troer Du mig ikke paa mit Ord, og skal de recenseres
paa mit eget Skind, seer det galt ud, da jeg med den bedste Villie ikke vil
være istand til at sige Dig, hvo der er Autor, ikke heller vil kunne gjøre
Dig Rede for Meningen i de fleste af dem. Nogle af dem har jeg hørt i
Vuggen, andre paa min Faders Knæ, og atter andre, da jeg løb omkring
og legede med Drengene. Sagtens er det derfor, at jeg blev saa glad ved
at erindre dem igjen. Længe gik jeg og tænkte paa, hvor det dog var en
Skade, om den Tid skulde komme, at jeg ikke længer erindrede dem. Jeg
skrev derfor op, hvad jeg huskede, vakte derved Erindringen hos Andre,
fik mere til, og skjøndt det tyktes mig underligt at see dem opskrevne,
saa snurrige som de ere, mærkede jeg dog, at Mange, naar jeg oplæste
dem, bleve ligesom blødere om Hjertet og i en Stund mange Aar yngre
ved atter at see disse gamle Venner og Bekjendtere. Da maatte jeg vel
undres over, at saadanne, ofte meningsløse, Ord kunde være saavidt bekjendte, at næsten hvert Menneske i det hele Land har kjendt og vel ogsaa
i sin Tid kunnet dem udenad. Og troer jeg da, at de alene af den Aarsag
fortjene at bevares; thi hvormeget er dog ikke trykt og udgivet, som aldrig
faaer den Lykke. Vel ere der nogle, som synes aldeles ikke at have Me
ning, men, dersom du klager derover, kjære Læser! da er det ikke Ver
senes, men din egen Skyld! Een Mening er der jo dog i dem; men jeg
kan jo Intet for, at du nu er bleven saa kold og saa klog, at du ikke
længer kan finde nogen Mening i den blotte Melodie! Du maa derfor
gjeme trække paa Skuldrene og spørge: »Hvad skal nu dette til?« Jeg
veed dog, og jeg glæder mig derved, at mange ville i Hjertet takke mig
for at jeg har overrasket dem med kjære Erindringer fra deres Bømeaar.«
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Det bør måske bemærkes, at Just Mathias Thiele kun var 25 år, da han skrev
dette smukke og rørende forsvar for kjære erindringer fra barneårene.
Versene sender han til de voksne. Det nævnes end ikke, at børnene kan
have glæde af dem. På mit eksemplar af førsteudgavens bind kan det imidler
tid næppe ses, at de to første bind har været brugt, men siderne 125-154 i
tredie bind, der omfatter bømeversene, er i en miserabel forfatning - og et
barn har oven i købet tegnet på dem.
Versene har Thiele åbenbart indsamlet hos voksne, og det er typisk, at de
ældre folkemindesamlere udelukkende har indsamlet børnerim fra meddelere,
der forlængst har lagt barndommen bag sig. Jens Kamp har dog i »Danske
Folkeminder« (1877) blandt sine kilder til nogle børnerim anført »Børn i
Høng Friskole«, og »Børn i forskellige Egne«.
Evald Tang Kristensen skriver i sit efterskrift til »Danske Börnerim, Rem
ser og Lege« (1898):
»At denne Samlings Indhold også kan regnes med til Folkeminderne tör
vistnok siges at være utvivlsomt. Ej alene har det i mange Tider været
Bömenes Eje, og Bömene hører da også til Folket, men også den Om
stændighed, at mange af Legene nu er så godt som uddøde, og at det har
været meget vanskeligt at få Beskrivelser af dem, tör nok siges at give
Bevis for, at de hører til Minderne, der svinder og snart vil glemmes.«
Og så skal det nævnes, at Tang Kristensen tænkte sig, at børn også kunne
have »brug« for bogen. På bogens bagside står denne tilegnelse: »Den i denne
Bog værende Samling af BÖRNERIM OG LEGE tilegnes den danske Barn
dom og Ungdom med Ønske om flittig Brug i Fremtiden af Evald Tang
Kristensen.«

Den første danske bømerimsamling, der direkte var udgivet for børn, udkom
i maj 1843. Det var »Ride Ride Ranke. Børnenes Bog«, udgivet anonymt,
hvad der ikke kan undre, af skolebestyrer Hans Peter Andresen. Denne og
de følgende bømerimsamlinger, som f.eks. Krohn’s og Louis Moe’s, byggede
i det væsentligste på Thiele’s og Tang Kristensens materiale, der i de fleste
tilfælde var indsamlet i landsbymiljø og på grundlag af gamle menneskers
erindringer. Som tiden gik, afspejlede de kun i ringe grad de børnerim, der
levede i et bymiljø.
»Okker Gokker Gummiklokker«, der udkom 100 år efter »Ride Ride
Ranke«, var den første rimsamling for børn, hvori materialet udelukkende
var indsamlet i et bymiljø (København).
Det lå i tiden, at pædagoger og psykologer var begyndt at interessere sig
for bømefolklore, men »Okker Gokker« fik dog ikke en ubetinget god mod
tagelse i bømehavekredse. En børnehavelærerinde skrev om bogen i »Dansk
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Okker Gokker Gummiklokker udkom 1943 - under besættelsen. Her kan det
uden fare røbes, at Arne Ungermann lavede skæg med besættelsesmagten.

Børnehaveråd«: »At Børnene selv rimer noget Vrøvl sammen, er jo naturligt
i den Alder; men skal vi ligefrem give dem Vrøvlet og Karikatur-Billeder;
jeg synes det er at drage det hele ned i for lavt et Plan.« En anden børne
havelærerinde skrev i samme blad: »Disse Rim og Remser, som Børnene
kender fra Gaarde og Gader, kan sammenlignes med andre barokke, usmage
lige Sange og Ting, som Børnene tit bringer med sig fra deres Omgivelser,
og som i bedste Fald er noget meningsløst Sludder. Skulde vi ikke give dem
noget bedre, noget med virkeligt Indhold i?«
I 1948 udgav den amerikanske folklorist Carl Withers »A Rocket in
my Pocket. The Rhymes and Chants of young Americans«. Det var en
sprællevende samling rim og verbal nonsens, ofte digtet over aktuelle be
givenheder og navne. I bogen præciserer han sit syn på bømefolklorens
betydning i det moderne samfund. Folklorister, pædagoger og børnepsy
kologer er i høj grad blevet klar over bømefolklorens betydning som en væ
sentlig faktor for barnets sociale modning og udvikling, siger han.
Børn lever samtidigt i to verdener - børnenes og de voksnes - og de er
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delvist udelukket fra den voksne verdens aktiviteter. Bømefolkloren spiller
også en uhyre stor rolle i retning af at indoktrinere de adfærdsmønstre, der
passer til ethvert bams udviklingstrin, såvel som dem, der præger de
voksnes liv.
Som moderne folklorist betragter Withers forandring og nydannelse som
en vital proces, der følger med overførsel og brug af folklore.
Læreren Erik Kaas Nielsen, der gennem adskillige år havde samarbejdet
med Dansk Folkemindesamling, udsendte i 1965 bogen »Det lille folk«. Den
havde som undertitel: »Om skolebørns skikke og vaner samt et udvalg af
deres eventyr, ræddehistorier, gysere, skrøner, pral, efterlysninger, vrøvle
historier, anekdoter, sketcher, navne- og drillerim, bold- og tælleremser. Des
uden nogle norske, svenske, engelske, tyske og amerikanske rim og remser.«
Det er den professionelle pædagog, der hermed tilfører den danske bømefolklore nyt stof. Tidligere havde man mere beskæftiget sig med det klassiske
materiale: Børnerim, remser og sanglege.
Kaas Nielsen interesserer sig ligesom Carl Withers for den fornyelse, der
følger med traditionsstoffet, og han giver i bogen mange eksempler på vari
anter af kendte rim.

Den gamle boldremse er blevet til:
Ford, Fiat, Simca, bum,
Austin, Bedford, Volvo, bum,
Volkswagen, Morris, Renault, bum,
Lloyd, Opel, Jaguar, bum.
Omkring 1850 kendte danske børn dette rim:
Hist i Appeninerne
vokser appelsinerne.
Mændene og konerne
spiser af citronerne.
Omkring århundredskiftet blev Appeninerne til gardiner, og i den version
Kaas Nielsen har optegnet (fra Viborg) lyder verset:
Oppe i gardinerne
hænger appelsinerne.
Mændene og konerne
spiller på saxofonerne.

Iørn Piø, der har skrevet forord til bogen, gør her opmærksom på, at børns
traditionsstof ikke blot har interesse for traditionsforskning herhjemme. Fra

133

mange steder over hele verden har man i vore dage indsamlet et lignende
stof. Der er tale om et børnenes Internationale: amerikanske, afrikanske og
danske børn kender de samme historier. Desuden fastslår han også, at pæda
goger og børnepsykologer vil kunne hente mange impulser i dette tradi
tionsstof.
En forskningsopgave, der fik stor betydning for udviklingen i de følgende
år, er den etnologiske undersøgelse af børns legeforråd i den sjællandske
landsby, Jyllinge, som Nina Fabricius publicerede i 1969 under titlen »Uden
dørs børnelege på landet o. 1900-1920«.
Nina Fabricius ville ikke skildre bømetraditionen for traditionens egen
skyld. »Børns leg repræsenterer en på mange måder selvstændig kultur og
tradition, som er et studium værd i sig selv«, skriver Nina Fabricius, men hun
skriver dog også, at et af formålene er at belyse legens sammenhæng med
omgivelserne - miljøet. Dels fordi miljøet er medvirkende til at bestemme en
del af legens indhold, men ikke mindst fordi det har afgørende indflydelse
på legens muligheder for overhovedet at udfolde sig i et omfang, der svarer
til børnenes behov.
Problemet er i dag den stigende trafik, de alt for velfriserede, moderne
boligkvarterer, og ændringer i samfundsstrukturen i almindelighed.
Det nye i problemstillingen er også, at det ikke er det, man kunne kalde
det verbale folkloremateriale, der lægges vægt på, men mere børnenes lege
adfærd og ikke mindst deres traditionsbundne legeting. »Kendskabet til frem
stillingen af disse traditionsbundne ting, som børnene lærte hinanden at lave,
vil snart være glemt, medmindre man aktivt søger at bevare det«, skriver hun.

Inden for børnefolkloren var det materiale, der tidligere blev indsamlet, over
vejende verbalt materiale som rim, remser og sanglege, samt materiale, der
let kunne gengives i stregtegning, som f.eks. hinkeruder, tavletegninger o.l.,
altsammen materiale der også let kunne gengives i bøger og artikler. Indsam
ling af tredimensionalt materiale som legetøj, var en omstændelig sag, også
når det gjaldt opbevaring og offentliggørelse.
Når Nina Fabricius’s bog fik stor betydning, specielt for pædagoger,
skyldes det nok det store forråd af oplysninger om traditionslege og tradi
tionslegetøj og desuden dens antydning af, at »bøme-kulturarven var truet
af den tekniske og samfundsmæssige udvikling.«
Der blev i de følgende år skrevet mange årsopgaver og specialer på danske
børnehave- og fritidspædagogseminarier.
I 1971 udkom f.eks. en årsopgave med titlen »Børnefolklore«, skrevet af
Karen Bridenne Sigsgaard og publiceret i samarbejde mellem Frøbelseminariet og Dansk Folkemindesamling.
I bogen påpeger Karen Bridenne Sigsgaard de traditionsbundne leges be-
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tydning for barnets sociale udvikling og mener, at de burde spille en større
rolle i daginstitutionernes pædagogiske program. Hun skriver:
»Hvis man ser på de lege, som traditionelt overleveres fra barn til barn,
viser det sig, at børn her i allerhøjeste grad er i stand til at vise social
adfærd - hvis ikke de havde været det, ville legene for længst være smuldret
bort og ikke bevaret igennem århundreder, som de i mange tilfælde er.
Igennem tiderne er der til de fleste lege udviklet et helt system af regler
for, hvordan de enkelte skal leges. Her viser den sociale adfærd sig ved,
at børnene i det store og hele overholder disse regler - hvis hvert barn
opsatte regler efter sit eget forgodtbefindende ville en gruppeleg jo slet
ikke kunne fungere. Tælleremserne, som børnene bruger til at vælge,
hvem der skal »være den«, bestemme en leg e.l. er også et godt eksempel
på social adfærd: For at undgå, at den stærkeste altid får sin vilje lader
man tilfældet råde, således at alle får lige chancer.
Det lille barn har vel ikke denne fornemmelse for social adfærd, men
lærer meget hurtigt af de større børn. Hvis man vil være med til at lege,
må reglerne overholdes - ellers er der ingen der gider lege med en.
Børn, som i dag bliver sat i børnehave 8 timer daglig, hvor de som regel
er i gruppe med 19 andre børn i samme alder, får en helt anden indlæring
af sociale normer, fortrinsvis dirigeret af pædagogen. Hermed bryder man
måske en tusindårig tradition, som sikkert har haft stor betydning for
børns sociale opdragelse.
Måske skulle man i børnehaven prøve at tage mere hensyn til de tradi
tionsbundne gruppeaktiviteter, som uden megen voksen indflydelse over
føres fra barn til barn. Dette vil naturligvis ikke sige, at man slet ikke
skulle gribe ind, men at man i højere grad skal acceptere børnenes egen
måde at organisere sig på.«
Bogen »Børnefolklore« er senere i lidt ændret form udkommet på forlaget
Rhodos med titlen »Legebogen« og under forfatternavnet Karen Sigsgaard.

En bog, »Children’s Play«, skrevet af nationaløkonomen Anthea Holme og
sociologen Peter Massie, behandlede børns legemuligheder og legeadfærd i
forskellige bymiljøer i England. Den udkom 1970 og fik stor indflydelse på
de legepladsdrøftelser, der fandt sted her i landet mellem pædagoger, byplan
læggere, landskabsarkitekter og andre, der arbejdede med legepladsproblemer.
De to engelske forskere påviste bl.a., at de traditionsbundne lege ikke trivedes
i de moderne satellitbyer, og det havde uheldige virkninger af pædagogisk og
social art.
Et andet forskningsarbejde - også med sociologisk aspekt - fik vi i 1972
med Viggo Møller Lassens »Børns lege. Om lege, legealdre og legeepidemier«.
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Af specialer fra seminarierne kan nævnes undersøgelser om børns lege i et
par jyske landsogne, udført af studerende på Holstebro børnehavesemina
rium i 1974.
Tre studerende fra Gladsakse-seminariet skrev i 1977 speciale med titlen
»Børnefolklore. Lege, historier m.m. blandt 6-12 årige i Jyllinge og på Vester
bro«. Formålet var bl.a. at undersøge, hvad børnene i Jyllinge legede i dag og
sammenholde det med Nina Fabricius’ undersøgelser af børnenes legeforråd
1900-1920.
Værdien af disse specialer ligger selvsagt ikke på det videnskabelige plan,
men der er ingen tvivl om, at dette arbejde på seminarierne har stor betyd
ning for de studerende selv og for interessen for børnefolklore i pædagog
kredse.

Tidligere generationers kulturoptimisme præger ikke den aktuelle situation
i store dele af verden. Også på det kulturelle område ser man fremtiden i
møde med bange anelser. Man taler om teknologiens svimlende fremskridt
med en vis gysen, selv om dens udvikling netop skulle give bedre betingelser
for kulturlivet. Og uanset om man ser optimistisk eller pessimistisk på udvik
lingen, synes der at være enighed om, at den velfærdseksplosion, vi har været
ude for i de sidste årtier, er sket på børnenes bekostning. Det er ikke for deres
skyld man har oprettet daginstitutioner.
70 % af gifte kvinder i alderen 20-34 år har her i landet arbejde uden for
hjemmet. Det er klart, at børns opvækstbetingelser dermed er ændret på
meget væsentlige områder.
Den svenske arbejdsgruppe om børn og kultur har udgivet en rapport
»Barnen och kulturen«, Liber Förlag, Sth. 1978. Under overskriften En
døende kulturarv kan man heri læse:
»Legene og remserne er en vigtig del af vor kulturarv, det som vi vil, at
børnene skal tage vare på og forvalte, samtidigt med, at de har glæde
deraf«.
»På et par decennier er en vigtig kulturarv næsten gået i glemmebogen
blandt børnene«.

Hvad skal vi gøre for at give den tilbage til børnene? spørger man i Sverige.
Det spørgsmål stilles i dag rundt om på jorden. Og det er ikke let at
besvare.
Kulturarven på bømekulturens områder. Det er et væsentligt emne for
bømefolkloren at beskæftige sig med, og i dette arbejde er der brug for sam
arbejde med mange faggrupper: pædagoger, psykologer, samfundsforskere etc.
Og dette samarbejde er en opgave for Udvalget for dansk børnefolklore.
De overvejelser om bømefolklorens opgaver og betydning, der er antydet
i denne artikel, er tænkt som et bidrag til dette arbejde.
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/ Japan kæmper bl.a. børnebogsforfatteren Satoshi Kako for at bevare, hvad
der er tilbage af den rige traditionskult, der gennem århundreder prægede
japanske børn tilværelse.
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Summarv
Children’s Culture, Children’s Folklore and Cultural Heritage.
Recent years have seen a growing interest in children’s folklore in Denmark, and, as
a result, in 1978 Foreningen Danmarks Folkeminder set up The Committee of Danish
Children’s Folklore (Udvalget for Dansk Bømefolklore) whose aims are: to promote
knowledge af Danish Children’s folklore, to co-operative (advise) in research, exhibi
tions etc. relating to children’s folklore and to co-operate with people and organizations
at home and abroad interested in Danish Children’s folklore.
The interest in Danish children’s folklore, however, is not a recent one. Through
many years Dansk Folkemindesamling has collected a substantial amount of material
and Danish museums have collections of traditional toys.
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This article treats the views of changing eras on the significance of children’s
folklorist-material as expressed in prefaces, book reviews etc.
The Danish scholar, J. M. Thiele, was the first to publish collected nursery rhymes.
They appeared as an appendix to a collection of legends (1820). He did so with great
hesitation, and it is typical that the rhymes were collected solely from adults. He
mentions that adults may derive great pleasure from recalling these old rhymes, but
does not mention that they may be a source of great pleasure to children as well.
Later folklorists who have taken down nursery rhymes have collected material almost
exclusively from elderly people, chiefly from the country.
Evald Tang Kristensen, who collected and published the largest anthology of nursery
rhymes and children’s games (1898), wrote in his collection that many traditional games
were now almost extinct.
The first Danish collection of nursery rhymes which appeals directly to children was
published anonymously in 1843 and was written by the principal of a school. Later
appeared popular collections of nursery rhymes by, among others, Krohn and Louis
Moe. They were based on Thiele’s and Tang Kristensen’s material, which a rather foreign
to town children.
The first collection of nursery rhymes, collected solely among children - and in a
town environment - was Okker Gokker Gummiklokker (1943). It was accorded a
somewhat ungracious reception by many educationalists, but soon gained popularity
among children.
In 1948 the American folklorist, Carl Withers, published »A Rocket in my Pocket«.
In addition to rhymes it also contains thrillers and variants of old rhymes which gives
them a modem stamp (Donald Duck etc. as the principal character).
In his book Carl Withers stresses the importance of children’s folklore to the social
development and behaviour of the child, and accentuates how important it is that the
folklorist takes an interest in the vital process which is the consequence of the
dissemination and use of all folklore.
In Denmark, Erik Kaas Nielsen has advocated similar points of view (Det lille folk
1965). Iøm Piø, the author of the preface of the book, draws attention to the fact that
the collection of traditional material may be of international importance. It is a
question of a children’s Internationale. Furthermore, he proves that educationalists
and psychologists will be able to draw inspiration from children’s folklore.
In her paper »Udendørs børnelege på landet omkring 1900-1920« (»Outdoor child’s
games in the country 1900-1920«) published in 1969, Nina Fabricius writes that one
of the objectives of the study was to examine the correlation between the game and
the surroundings - the environment. She points out that it is not enough to stress
verbal folklore material; children’s behaviour at play and traditional toys are also
important, and she suggests that the cultural heritage of children was threatened by
technological and social development.
In »Børnefolklore« (»Children’s Folklore«), 1971, Karen Bridenne (Sigsgaard) draws
attention to the fundamental role of »counting-out« rhymes in children’s social play
behaviour. Through this system a kind of democratic equality is ensured, chance and
not brute force being the deciding influence. Everyone has an equal chance. And she
advocates that pre-school institutions pay more attention to traditional group activities,
and that children’s own ways of organizing themselves are more widely accepted.
The book »Children’s Play«, written by the political economist Anthea Holme and
the sociologist, Peter Massie (England 1970), greatly influenced the discussions that
took place in Denmark between playground educationalists, town planners, landscape
architects etc.
Traditional games, »counting-out« rhymes and nursery rhymes are not only an
important part of our cultural heritage, but are also of crucial importance to the social
adjustment and development of the child, and are thus important far beyond mere
professional interest.
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chael Broch. Red. af Sigurd Rambusch. Rødovre 1978. 347 s. ill.
Erindringer og dagbøger
ADRIANSEN, INGE: Tante Jane og kri
gen. Om stemninger og tilstande i Her
slev præstegård i 1849. VEJLE AMTS
ARBOG 1978 45-63, ill.
ANDERSEN POUL: Mine 9 år i Højer.
SØNDERJYSKE ARBØGER 1978 132
-90. ill.
ANDERSEN, SOFUS: Erindringer. LYNGBYBOGEN 1978 19-67. ill.
BLANK, HEINRICH: En sommer på Ska
gen 1856. VENDSYSSEL ARBOG 1978
123-30, ill.
CHRISTENSEN, KIRSTEN: Min mor og
mig. [Langt livsforløb med kommode.]
Kbh. 1978. 44 s. ill.
CHRISTENSEN, OLAV: V. S. Lauritsens

erindringer (5. del). HADERSLEV-SAMFUNDETS ÅRSSKRIFT 1975-77 5-27.
ELLING, ELSE: Mormor. Laurette Hagen
sen, født Nørgaard, fortæller minder
fra Aggersborggård og Ubberupgård.
(Med erindringer af Peter Hagensen).
HISTORISK ARBOG FOR THY OG
MORS OG V. HAN HERRED 1978 1768, ill.
GRAVES, KAROLINE: Ved Halleby Aa.
Udgivet af H. Ussing. Fotografisk gen
optryk af 1. udgaven, Kbh. 1921. Kbh.
1978. 242 s. ill. (Danmarks Folkemin
der; 24).
HAGEMANN, OTTO: Barneår på Ristrup.
ØSTJYSK HJEMSTAVN 43 (1978) 5968, ill.
HELBÆK NIELSEN, MAGNUS: Livserin
dringer om begivenheder og menne
sker, der prægede mig. Uddrag af me
moirer. VEJLE AMTS ARBOG 1978
105-32, ill.
IVERSEN, MARIE: Marie. Red. ved Ida
Elisabeth Hammrich. Kbh. 1978. 287 s.
ill.
JACOBSEN, MARIUS: Lærerår i tyver
nes Tønder. SØNDERJYSK MÅNEDS
SKRIFT 54 (1978) 197-216, ill.
JENSEN, KJELD B.: Minder fra det gamle
Vestjylland. En drengs oplevelser som
skolesøgende og som hyrdedreng om
kring 1850. HARDSYSSELS ARBOG 2.
rk. 12. bd. (1978) 37-48.
KIRK, MAREN: Fra Harboøre til Gjøl.
»Tabithas« barndomserindringer. Her
ning 1978. 47 s. ill.
KOLLERØD, OLE PEDERSEN: Min histo
rie. Udg. af Else Margrethe Ransy.
Kbh. 1978. XVI, 324 s. ill. (Danmarks
Folkeminder; 83).
LAURIDSEN, LAURIDS: En daglejers
hjem og dets skæbne. Skildret af den
16-årige Laurids Lauridsen. FRA RIBE
AMT 21 nr. 1 (1978) 165-77.
LAVSEN, JENS MATHIAS: Jens Mathias
Lavsens Mindebog. Trykt efter Faders
manuskript. Fotografisk optryk efter 1.
udgaven, 1942. Frøslev 1977. 96 s. ill.
LEHMANN, JULIUS: Min skoletid. HISTO
RISKE MEDDELELSER OM KØBEN
HAVN 1978 171-93. ill.
MADSEN, GUNNAR: Fra vogterdreng til
førstelærer. Erindringer. Malling 1978.
102 s. ill.
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MAHLER, BENEDICTE: Badegæster i
Sønderho 1908-29. Udgivet af Histo
risk Samfund for Ribe Amt. Ølgod
1978. 129 s. ill.
MØLLER, PETER J.: Haderslev-dreng
mellem tysk og dansk. Udg. af Histo
risk Samfund for Sønderjylland. Åbenrå
1978. 182 s. 8 tav. (Sønderjyske lev
nedsløb).
NIELSEN, LAURITS M.: Toppede brosten.
Nykøbing Mors 1978. Bd. 2, 159 s. ill.
NISLEV, GUNNAR: Fire generationer på
Gudum Kloster. HARDSYSSELS ARBOG
2. rk. 12. bd. (1978) 49-62.
OPPENHEJM, INGER: Min Mands Kone
fortæller. Glimt af en dansk-jødisk sag
førers liv. Kbh. 1977. 45 s. ill.
PETERSEN, ALFRED W.: Minder fra min
barndom i Frederiksværk 1896-1914.
2. del. FREDERIKSVÆRK-EGNENS
MUSEUMSFORENING. ÅRSSKRIFT
1977 16-23.
PAASKE PEDERSEN, SØREN AUGUST:
Min barndom i Skive. SKIVEBOGEN
69 (1978) 110-28. ill.
RAMBUSCH, H. H. A.: En gammel Jern
banemands Erindringer 1854-1882. Fo
tografisk genoptryk af 1. udgave, Kbh.
1977. 214, XXIX s. ill.
RECHNITZER, ADY: »Sømærket«. EtVedbækhjem gennem 4 generationer. SØL
LERØDBOGEN 1978 9-66, ill.
SKOVENS folk fortæller. Forstlige erin
dringer 1798-1933. Udvalgt og redige
ret af P. Chr. Nielsen og Harry Peter
sen. Udg. af Skovhistorisk Selskab.
Hørsholm 1978. 111 s. ill.
VECHT, OVE: I manufakturhandlerlære i
Slagelse 1915-18. ÅRBOG FOR HI
STORISK SAMFUND FOR SORØ AMT
65 (1978) 48-69, ill.

Dagbøger
HEDE, CHRISTEN: En hedebondes op
tegnelser. Christen Hede 1809-1891.
Ved Tage Kaarsted. Herning 1978.
170 s. ill.
HENNINGSEN, LARS N.: Turist i Køben
havn i 1737. Kapellan i Havnbjerg Jo
hannes Brandts dagbog. HISTORISKE
MEDDELELSER OM KØBENHAVN 1978
140-57.
JONASEN, OTTO: Pjentemølleren og
hans dagbog. Svendborg 1978. 124 s.
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ill. (Skrifter fra Svendborg og Omegns
Museum; 2).
NIELSEN, LARS: Sognefoged i Stavnsholt Lars Nielsens dagbog (1771)
1789-1794. Ved Jørgen Dieckmann
Rasmussen. Under tilsyn af Claus
Bjørn. Udg. af Landbohistorisk Sel
skab. Kbh. 1978. 87 s.
NIELSEN, TORBEN: En landsbydegns
dagbog. Malling 1978. 83 s. ill.

BYGNINGER OG HUSBYGNING [III]
DRAGSBO, PETER: Gavl og tårn. Nogle
træk af bygningskulturen i og omkring
Esbjerg efter 1850. FRA RIBE AMT 21
nr. 1 (1978) 11-26. ill.
ENGQVIST, HANS HENRIK: København
ske borgerhuse 1600-1650. HISTORI
SKE MEDDELELSER OM KØBENHAVN
1978 71-139, ill.
FANGEL, HENRIK: Byplanlægning og
bygningsbevaring i Haderslev. HADERSLEV-SAMFUNDETS ÅRSSKRIFT 1975
-77 29-44, ill.
FUNCH, F. C. C. F.: Optegnelser vedrø
rende Frieboeshvile. Ved Jeppe Tøns
berg. LYNGBYBOGEN 1967 98-133. ill.
HOU, ARNE OG SIG. SCHOUBYE: Møl
len i Højer. SØNDERJYSK MÅNEDS
SKRIFT 54 (1978) 401-14. Litteratur
henvisninger.
HUS og hjem i Århus. Redaktion Vagn
Dybdahl. Arhus 1977. 220 s. ill.
JENSEN, J. JEPPESEN: Bajlumgård. Bi
drag til dens historie. SKIVEBOGEN
69 (1978) 52-92, ill.
MICHELSEN, PETER: I by og gård. TURISTAROGEN 1978 45-52, ill.
OLESEN, TORBEN: Fæstningsanlægget i
Fredericia. VEJLE AMTS ARBOG 1978
133-56, ill. Bibliografi.
SOLVANG, GUNNAR: Myten om de hvide
vinkelbygninger med de røde tegltage.
FOLK OG KULTUR 1978 5-20, ill. Eng
lish summary.
STEENSBERG, AXEL: Gamle danske
bøndergårde. Med et tillæg om isole
ring. Ny udgave. Kbh. 1978. 199 s. ill.

INVENTAR (REDSKABER, INDBO,
HUSGERÅD [IV]
JEPSEN, ANTON: Borgermøbler 18301880. Fotos af Annelise Grubbe, Ole
Woldbye, C. Gerli. Kbh. 1978. 93 s. ill.

MATERIEL FOLKEKULTUR [VI]
Landbrug, jagt og fiskeri
ANDERSEN, VALD.: Ladegårde og møller
under Haderslevhus omkring år 1600.
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 54
(1978) 229-34.
BERNILD, OLE: Den feudale produktions
mådes historie i Danmark ca. 12001800. Af Ole Bernild og Henrik Jensen.
Kbh. 1978. 242 s.
KRISTENSEN, H. K.: Svinedrifter. FRA
RIBE AMT 21 nr. 1 (1978) 27-43, ill.
KRISTENSEN, OLUF: Havebrug og gart
neri på Amager. FRA KVANGÂRD TIL
HUMLEKULE. Meddelelser fra have
brugshistorisk selskab 8 (1978) 59-68,
ill.
KRUMMES, KARL: Høbjærgningen i Filsø
gennem tiderne. FRA RIBE AMT 21
nr. 1 (1978) 155-64.
NIEMANN, A.: Frijsenborgs skove i 1820.
ØSTJYSK HJEMSTAVN 43 (1978) 930, ill.
NØRGAARD PEDERSEN, HARALD: Jens
Væver og snurrevoddet. SKIVEBOGEN
69 (1978) 5-36, ill. Litteraturhenvisnin
ger.
PEDERSEN, A.: Humle - Humlekule. FRA
KVANGÅRD TIL HUMLEKULE. Medde
lelser fra havebrugshistorisk selskab 8
(1978) 7-10.
QVIST FRANDSEN, HELGE OG MARIA
MAGDALENE: En ny tids bonde. Om
mekanisering på landet. HISTORISK
ÅRBOG FRA RANDERS AMT 72 (1978)
59-74, ill.
RASK, K.: Indberetning til Nationalmuseet
om humleavl. FRA KVANGÅRD TIL
HUMLEKULE. Meddelelser fra have
brugshistorisk selskab 8 (1978) 11-13.
RASMUSSEN, HOLGER: Fiskere og fi
skeri. TURISTÅRBOGEN 1978 53-60,
ill.
SØRENSEN, JOHN: På laksefiskeri med
Brodal i Davidsstræde. SJÆK’LEN 11
(1978) 6-14, ill.
VASSTRÖM, ANNETTE: Landbrug, gart
neri og handel. S. 164-81 i Rødovre
1901-1976. Af Michael Broch. Red. af
Sigurd Rambusch. Rødovre 1978. 347
s. ill.
VOLLERTSEN, ERNST: Holmen - et fi
skerleje.
SØNDERJYSK
MÅNEDS
SKRIFT 54 (1978) 100-105, ill.

Håndværk og industri
BØNNERUP, J.: Randers-industrien for
100 år siden - eller historie som avi
sen fortalte. HISTORISK ÅRBOG FRA
RANDERS AMT 72 (1978) 13-20, ill.
CHRISTENSEN, BENNY: Skibsværft og
flådebase. Træk af Petersværfts tidlige
historie. HISTORISK SAMFUND FOR
PRÆSTØ AMT. ÅRBOG 1977 7-61 ill.
DRAGSBO, PETER: Det industrielle miljø
i Esbjerg - et etnologisk undersøgel
sesprojekt. MARK OG MONTRE 14
(1978) 57-69.
FLYTKJÆR, H. C.: Tørv, tegl og mergel i
Rindom. HARDSYSSELS ÅRBOG 2. rk.
12. bd. (1978) 5-16, ill.
HENNINGSEN, LARS N.: Tobaksfabrikker
og børnearbejde. SØNDERJYSK MÅ
NEDSSKRIFT 54 (1978) 134-41, ill.
LAMPE, JENS KONGSTED: Bidrag til urmageriets historie i Himmerland og
Kjær Herred. FRA HIMMERLAND OG
KJÆR HERRED 67 (1978) 145-73, ill.
TORNEHAVE, BODIL: Bornholmske pot
temagere. BORNHOLMSKE SAMLIN
GER 2. rk. 12. bd. (1978) 59-197, ill.
VELLEV, JENS: Rungende malm. [OM
klokkestøbning]. SKALK 1978, nr. 3
18-26, ill.
VIND, ANDERS OG KARSTEN MATHIA
SEN: En skitse af forudsætningerne
for arbejderbevægelsen i Roskilde
1870-76. HISTORISK ÅRBOG FOR
ROSKILDE AMT 1978 107-19, ill.
WÜRTZ SØRENSEN, JØRGEN: Børnear
bejderstrejken i Randers 1898, Bag
grund, forspil og efterspil. HISTORISK
ÅRBOG FRA RANDERS AMT 72 (1978)
45-58, ill.

Søfart, samfærdsel og handel
GROVE-STEPHENSEN, F. S.: Den kø
benhavnske skibsfart og Slesvig-Holsten 1786-1830. SØNDERJYSK MÅ
NEDSSKRIFT 54 (1978) 358-66.
GØBEL, ERIK: Asiatisk kompagnis Kinafarter 1732-1772. Sejlruter og sejltider.
HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ
KRONBORG. ÅRBOG 37 (1978) 7-46,
ill. English summary.
HENNINGSEN, HENNING: Sømanden og
tobakken. HADELS- og SØFARTSMU
SEET PÅ KRONBORG. ÅRBOG 37
(1978) 108-55, ill. English summary.
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HJORTH, BIRTHE: Dragør Bjergnings
væsen. HANDELS- OG SØFARTSMU
SEET PÅ KRONBORG. ÅRBOG 37
(1978) 74-107, ill. English summary.
KJÆR Jensen, WILH.: En historisk rejse
ad Den gamle Randers-Ebeltoft lande
vej. ØSTJYSK HJEMSTAVN 43 (1978)
43-58, ill.
MYGH, LISELOTTE: Ærøkøbings maritime
milieu omkring 1800. HANDELS- OG
SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG.
ÅRBOG 37 (1978) 47-73, ill. English
summary.
RASCH, SØREN N.: En dansk bondeskip
pers historie. Fra englandskrigens og
skudehandelens tid. Søren N. Raschs
optegnelser. Ved. H. K. Kristensen.
Udg. af Historisk Samfund for Ribe
Amt. Ribe 1977. 205 s. ill.
RUDOLPH, WOLFGANG: Tyskevase og
danskerstevn. Mellemfolkelig kulturud
veksling i den sydlige del af Østersøen
i det 18.-20. århundrede. FOLK OG
KULTUR 1978 95-108, ill. Zusammen
fassung.
SCHRØDER, F.: Fra muskelkraft til mo
toriserede hestekræfter. HISTORISK
ÅRBOG FRA RANDERS AMT 72 (1978)
87-99, ill.

Folkekunst, folkedragt, tekstil
ADRIANSEN, INGE OG KAREN ANDER
SEN: »Hånd i hånd«. Om håndfaste
symboler, især i smykkekunsten. SØN
DERJYSK MÅNEDSSKRIFT 54 (1978)
367-74, ill.
CHRISTIANSEN, RS.: Landbohistoriske
billeder. Akvarelsamlingen på Tune
Landboskole. Tekst af A. O. Rasmus
sen. Greve 1978. 96 s. ill.
LASSEN, ERIK: en københavnsk porce
lænsfabriks historie. Bing & Grøndahl
1853-1978. Kbh. 1978. 84 s. 95 tav. ill.
LINDVALD, STEFFEN: København i gamle
postkort. Af Steffen Lindvald og Svend
Nielsen. Kbh. 1978. 108 s. ill.
MICHELSEN, ANNE-HELENE:
Gamle
guldsmykker og sølvtøj fra Hans Offer
sens værksted i Aabenraa fra 17561801. Aabenraa 1977. 40 s. ill.
PLOUG, MARIANN: Strikkede nattrøjer.
MARK OG MONTRE 14 (1978) 46-56
ill.
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SINDING, ERIK: Kobberstik med Søllerødmotiver. SØLLERØDBOGEN 1978
67-84, ill.

BEFOLKNING [VII]
Befolkningsgrupper, minoriteter
JAKOBSEN, EJNAR: Natmandsfolk i
Vendsyssel. »Hylbrakken« i Voerså var
hjemsted for den sidste natmandsfami
lie i Vendsyssel. VENDSYSSEL ÅRBOG
1978 146-47.
JØRGENSEN, PER »PELLE«: De store
overfrakker. En subkultur der forsvandt
FOLK OG KULTUR 1978 53-80, ill.
English summary.

HUSHOLDNING, MAD OG DRIKKE [VIII]
BOYHUS, ELSE-MARIE: Komfuralderen.
Højbjerg 1978. 95 s., 8 tav. ill. (Histo
risk kogebog).
EILERTSEN, MOGENS: Vort kæreste
værktøj. Træk af måltidets og spiseredskabernes kulturhistorie. Kbh. 1978.
192 s. ill.
MADSEN, KR.: Fiskemad i Agger. HI
STORISK ÅRBOG FOR THY OG MORS
OG V. HAN HERRED 1978 108-16.
RASMUSSEN, HOLGER: Banketærskel
og manglebræt. Dansk vask og stryg
ning. Kbh. 1977. 45 s. ill.
SKIK OG BRUG, FESTER OG HØJTIDER,
LEG OG SPIL [IX]
Skik og brug
ADRIANSEN, INGE: »Albuerne-af-bordet
og lad-være-med-at-snakke-med-mad-imunden!« Bordskik i nogle danske mil
jøer siden første verdenskrig. ARV OG
EJE 1977 133-62, ill. Litteraturhenvis
ninger. English summary.
BALLE-PETERSEN, POUL: Efternavnet
som kulturelt kendetegn. Om navneskik
blandt borgere og bønder i første halv
del af 1800-tallet med eksempler fra
Køge-egnen. FOLK OG KULTUR 1978
109-31. English summary.
BREGENHØJ, CARSTEN: Rød fluesvamp,
skorstensfejer og mariehøne på juleog nytårskort. FOLK OG KULTUR 1978
33-52, ill. English summary.
FRIIS, LILLI: Sid nu pænt. Forskellig

bordskik hos borgere omkring 1800årene - fra klassicisme til klunketid.
ARV OG EJE 1977 67-86, ill. Littera
turhenvisninger. English summary.
HELK, VELLO: Nationale toner i stam
bogsindførslerne fra slutningen af 1700tallet. SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT
54 (1978) 226-28.
HELK, VELLO: Stambøger fra tiden 1650
-1750 i Det kongelige Bibliotek. FUND
OG FORSKNING XXIII (1977-78) 33-70,
ill. English summary s. 170.
HUNDSTRUP, H.: Sæder og skikke i
Brøndbyernes fortid. Kbh. 1977. 34 s.
ill. (Lokalhistoriske hæfter; 1).
HØJRUP, OLE: Borddækning og bord
skik blandt bønder fra 1600-1900. ARV
OG EJE 1977 87-132. ill. Litteraturhen
visninger. English summary.
OLSEN, RIKKE AGNETE: Bordskik og
borddækning. Indledning. ARV OG EJE
1977 5-10, ill. English summary.
RASMUSSEN, HOLGER: Bordskik i Dan
mark i 1500-, 1600-, og 17-årene. ARV
OG EJE 1977 33-66, ill. Litteraturhen
visninger. English summary.
RASMUSSEN, HOLGER: Grønne kranse.
Bukkar, skovmærke og mysike i folketraditionen. Kbh. 1977. 86 s. ill. (Folke
livs Studier = Studies in folklife ; 5).
English summary.
REINHOLDT, HELLE: Borddækning og
bordskik i middelalderen. ARV OG EJE
1977 11-32, ill. Litteraturhenvisninger.
English summary.
STENDEVAD, FINN: Om lanternernes op
rindelse.
SØNDERJYSK
MÅNEDS
SKRIFT 54 (1978) 422-24.
STÆT ANDERSEN, ERWIN: Navngiv
ningsstruktur i 1700-tallet. SPROG OG
KULTUR 28, nr. 3-4 (1978) 107-22.
SØNDERGAARD, GEORG: Høns-Tammes
og Kræn Skomager. Om gamle tilnavne
og deres brug. VENDSYSSEL ÅRBOG
1978 7-44, ill.

Fester og højtider
ERIKSEN, ANNE-METTE: Kyndelmisse.
SKALK 1978, nr. 2 side 32, ill.
VOLLERTSEN, ERNST: Holmen - et fi
skerleje II. [Om en begravelsesskik].
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 54
(1978) 142-46, ill.

Leg og spil
BØGH, CHARLOTTE: Småbørns leg og
legetøj ved århundredskiftet. ARV OG
EJE 1978 55-80, ill. English summary.
DALGAARD, HANNE FRØSIG: Påklæd
ningsdukker. ARV OG EJE 1978 12734, ill. English summary.
FABRICIUS, NINA: Leg omkring århun
dredskiftet. Legen og dens vilkår i for
skellige sociale miljøer på land og i
by. ARV OG EJE 1978 7-54, ill. Eng
lish summary.
JOHANSSON, PER-OLOF: Spå i det små.
FOLK OG KULTUR 1978 21-32 ill.
English summary.
KJÆR, BIRGITTE: Dukker, - en anden
betragtningsmåde. ARV OG EJE 1978
81-98, ill. English summary.
LASSEN, HANS: Dukkehuse. ARV OG
EJE 1978 99-126, ill. English summary.
TØJ-LEGETØJ. Red. af Pia Hedegaard.
Fotografier: Steen Katz. Kbh. 1978. 62
s. ill. [På grundlag af en udstilling på
Kunstindustrimuseet i København. Af
15 kunsthåndværkere].
VARNILD, IB: Kommercielt legetøj. ARV
OG EJE 1978 135-98, ill, English sum
mary.

FOLKETRO [XIII]
BRØNDEGAARD, V. J.: Folk og flora.
Dansk etnobotanik. Billedred. Kirsten
Fabricius. Kbh. 1978. Bd. 1- 339 s. ill.
Den FUNDNE bog. 300 Aar gammel, fun
den fornylig mellem Resterne af den
nedstyrtede Kridtklippe »Dronningsto
len« på Møen. Indeholdende: Sympatiraad ..., Ønskekvisten, Abracada
bra ..., Beskyttelsesmidler mod alt
ondt ... samt den virkelige gamle
Drømmebog ... Skreven af en Kloster
broder. Fotografisk optryk af 1. ud
gave, 1870. Birkerød 1977. 24 s. ill.
(Strandbergs kulturhistoriske bibliotek).
MUNK, N. P. J.: Tragedien på Store Fugl
sang og spøgeriet på Bjørnsgaard.
FRA VIBORG AMT 43 (1978) 218-25.
NYBORG, EBBE: Fanden på væggen.
[Djævlen på kalkmalerier og i over
troen]. Højbjerg 1978. 111 s. ill.
SPØGELSER og sagn. Red. af Poul Han
sen. JUL I SKOVY 1977 47-58, ill.

145

KLOGE FOLK, FOLKEMEDICIN,
FOLKELIG VIDENSKAB [XIV]
EGEDE HANSEN, POUL: Kloge folk i
Skovby. JUL I SKOVBY 1978 86-87.
INGEMANN, HENRIK: Det kloge træ om helbredende træer i dansk folketradition. JUL I SKOVBY 1978 27-33,
ill.
RØRBYE, BIRGITTE: Nutidig folkemedi
cin. TRADISJON 8 (1978) 37-45, ill.
Litteraturhenvisninger. English sum
mary.

FOLKEDIGTNING [XV]
Viser og folkesang
BRONSON, BERTRAND H.: Danmarks
gamle folkeviser XI: Melodier. Old Po
pular Ballads of Denmark. DANSKE
STUDIER 73 (1978) 14-23.
FOLKESANGERENS visebog. 40 folkeog skillingsviser. Ved Julius Strand
berg. Redigeret af lørn Piø og Morten
Levy. [2. udg.] Kbh. 1977. 109 s. ill.
(Strandbergs kulturhistoriske bibliotek).
GLIMT af dansk folkemusik. Tekster, me
lodier & kommentarer. Ved Svend Niel
sen. Kbh. 1978. 66 s. ill.
HEJ spil op - jyske spillemænd og melo
dier. Udg. af Knud Bødker. Redigeret i
samarbejde med Carsten Bregenhøj.
Kbh. 1978. 138 s. ill. (Foreningen Dan
marks Folkeminder SI-MI Tryk).
HOLZAPFEL, OTTO: Skandinavische
Volksballadenformeln: Merkmal tradi
tioneller Improvisation oder literarischer/verbaler Tradition. [Om DgF 218
= Stolt Ellensborg]. SUMLEN 1968 102
-21. [Indlæg ved The Stockholm Con
ference on Ballad Formulas May 24-26,
1976].
JONSSON, BENGT R.: The Ballad in
Scandinavia: Its Age, Prehistory and
Earliest History. Some Preliminary Re
flections. S. 9-15 i The European Me
dieval Ballad. A Symposium. Odense
1978. 121 s.
KOUDAL, JENS HENRIK: Klassekamp pà
vers. Politisk visesang omkring feudal
ismens krise i Danmark i første halv
del af 1500-tallet. MODSPIL 3 (1978)
31-77. Bibliografi.
LORENZEN, J.: Danmarks gamle folkevi
ser 1853-1976. B. H. Brorson: Dan
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marks gamle Folkeviser XI: Melodier.
Old Popular Ballads of Denmark. MED
DELANDEN FRAN SVENSKT VISAR
KIV 39 (1978) 24 s. (Begge artikler er
trykt første gang i Danske Studier, hen
holdsvis 1977 og 1978).
NIELSEN, SVEND: Når visen får brod.
Om nidviser, smædeviser, drilleviser
og protestsange: Et våben for de svage
i samfundet. MODSPIL 3 (1978) 7-30,
ill.
PRÆSTGAARD ANDERSEN, LISE: Dan
ske og engelske folkeviser. DANSKE
STUDIER 73 (1978) 24-41.
PRÆSTGAARD ANDERSEN, LISE: Kvin
deskildringer i de danske ridderviser to tendenser. SUMLEN 1978 9-23.
English summary.
SCHIØRRING, NILS: Folket synger, San
gen i arbejdskredse og Skillingsviser.
S. 7-28 i Nils Schiørring: Musikkens
historie i Danmark. Kbh. 1978. Bd 3,
ill.

Eventyr og sagn
BOVIN, METTE OG HANS JAKOB HELMS:
Danskeres og nigerianeres billede af
hinanden. [Myter]. JORDENS FOLK 13,
nr. 2 (1978) 49-58, ill.
BREGENHØJ, CARSTEN: Terrorisme, ap
pelsiner og folkesagn. TRADISJON 8
(1978) 65-78. Litteraturhenvisninger.
English summary.
FOLKESAGN fra Als og Sundeved. Gen
fortalt af Ingrid Faurby. Sønderborg
1977. 45 s. ill.
RAMLØV, PREBEN: Myter og folkeeven
tyr. Væsen, funktion og historik. Kbh.
1977. 200 s. ill. (Litteratur og børn).
English summary.

De små genrer
BEDSTEMOR remser. Remser til at sige,
synge og lege. Samlet af Klan Fred
borg. Kbh. 1978. 45 s. ill.

MUSIK OG DANS, SPILLEMÆND,
MUSIKINSTRUMENTER [XVI]
THOMSEN, THOMAS: Tater hopsa. Histo
rien om Line og Tater Poulsen. Beret
ning og musik af Thomas Thomsen.
Holstebro 1977. 32 s. ill.

Anmeldelser og oversigter

Danske Folkemaal
Udg. 1927 ff af Udvalg for Folkemål, fra
1960 Institut for dansk Dialektforskning,
Københavns Universitet.
Tidsskriftet DANSKE FOLKEMAAL, det
ældste af de to danske tidsskrifter med
dialekter som hovedemne (det yngre er
det århusianske Sprog og Kultur, fra
1932), har sit noget antikverede, roman
tiserende navn efter det »Udvalg for Fol
kemål« der blev nedsat 1908 af kredsen
omkring Dansk Folkemindesamling og
beholdt dette navn da »udvalget« blev
organiseret 1922 som selvstændigt arkiv
og arbejdsplads for et par faste medar
bejdere på deltid. Man har vel også ske
let lidt til det gamle hæderkronede Sven
ska landsmål och svenskt folkliv der
begyndte at udkomme 1878 under den
endnu længere titel Nyare bidrag till kän
nedom om svenska landsmålen ock
svenskt folklif. Man havde dog ikke så
store prætentioner, og man tog ikke fol
kelivet med i navnet, hvad man med no
gen ret kunne have gjort, da det var
Folkemålsudvalget der her i landet be
gyndte at udarbejde og udsende saglig
sproglige spørgelister om forskellige em
nekredse, i enkelte tilfælde i samarbejde
med Dansk Folkemindesamling. De fleste
af disse spørgelister blev trykt i DANSKE
FOLKEMAAL, indtil denne indsamlings
aktivitet efterhånden, fra omkring 1940,
overtoges af NEU, Nationalmuseets etno
logiske Undersøgelser, da Folkemålsud
valgets medarbejder gennem en snes år,
filologen Svend Jespersen, blev inspek
tør og leder af denne nyoprettede af
deling.
DF var fra starten anlagt som et binde
led mellem dialektforskerne og interesse
rede meddelere og læsere landet over.
»Hjælp os at samle fyldige Oplysninger

om de danske Dialekter og at diskutere
Dialektproblemerne«, lød den manende
opfordring fra redaktøren gennem 45 år
Poul Andersen, Folkemålsudvalgets se
kretær og leder til afgangen som pro
fessor 1971. Tidsskriftet blev i begyn
delsen udsendt i små hefter 6-8 gange
årlig i beskedent udstyr, dog pænt trykt
takket være tilskud fra undervisningsmi
nisteriet, og til beskeden pris: 2,50 kr.
pr. årgang lige til 1950, da prisen for
højedes til det dobbelte. Funktionen som
kontaktorgan varede ved til besættelses
årene, der kom til at betyde et vende
punkt, dels fordi responsen fra læserne
på de faste spørgerubrikker og spørge
lister var aftagende, hvorfor man gik over
til mere direkte henvendelser til en fast
kreds af korresponderende meddelere,
dels fordi behovet for plads til dialektolo
giske afhandlinger og artikler var vok
sende. Efter krigen udkom DF derfor i
større hefter med uregelmæssige, ofte
lange mellemrum (det årlige tilskud var
ikke fulgt med prisudviklingen), indtil det
i 1970erne igen kom regelmæssigt med
et større hefte (halvårgang) årlig, med
bidrag hovedsagelig fra instituttets egne
medarbejdere. I 1977 udsendtes et gene
ralregister for de første 20 årgange med
alfabetisk indholdsfortegnelse, personre
gister, sagregister, topografisk register
og et fyldigt ordregister.
Navnlig de første årgange, fra tyverne
og begyndelsen af trediverne, bærer
præg af funktionen som kontaktorgan.
De indeholdt især kortere let tilgænge
lige oversigter og artikler om dialekter
nes eller enkeltdialekters tilblivelse, til
stand og udvikling af udvalgets formænd
Marius Kristensen og Johs. BrøndumNielsen og medarbejdere; der blev lan
ceret en særlig »Danske Folkemåls lyd
skrift« (som ikke blev nogen større sue-
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ces, de gode optegnere blandt medde
lerne brugte deres egen eller lærte sig
Dania-lydskrift) og givet praktiske anvis
ninger og vejledning i optegnelse, spe
cielt af ordforrådet; der blev trykt (ud
drag af) ældre dialektordsamlinger og
mange saglige beskrivelser af skik og
brug i en bestemt egn, ofte helt på eg
nens dialekt men ellers med de faglige
termini i lydskrift (særlig hørrens be
handling, malkning og mælkeprodukter
og juleskikke blev tilgodeset i disse år),
med spørgsmål til læserne eller direkte
opfordring til at give lignende beskri
velser fra deres egn. Der kom diskussio
ner i gang med læserne om fænomener
som den fynske prossekage og den my
stiske buskål (= snog) og mellem filo
loger (Harry Andersen og Marius Kristen
sen) om etymologien til avred/ævred, og
der var naturligvis en fast spørgerubrik
om enkeltord og/eller sagforhold i hvert
hefte.
Man begyndte hurtigt at eksperimen
tere med emnespørgelister; allerede i 1.
og 2. årg. kom Ellen Raaes gennemgang
(med spørgsmål) af benævnelser på de
større husdyr, og man nåede snart frem
til den form man kaldte »redegørelse med
spørgsmål«, hvor man fremlagde stort
set, hvad man vidste og med de fleste af
de lokale benævnelser. De kunne tage
form som oversigtsartikler (med kortlæg
ning), kun med enkelte indflettede spørgs
mål, som Svend Jespersens om stald
navne og Ole Widdings om benæv
nelser på forpløjningen (begge I årg. 4)
og Ellen Raaes gennemgang af de gamle
kalenderdage (årg. 7, 9, 12 og 13), andre
som Kr. Møllers om tærskning (9), mælk
og mælkeprodukter (12), brygning (13)
og tørvegravning (14) nærmede sig mere
NEU’s form, og nogle blev mere teknisk
etnologiske end sproglige som Kr. Møl
lers beskrivelse af danske plejltyper (13)
og Ellen Raaes mange detailspørgsmål
om den stive arbejdsvogn, høstvognen
og karetmagerens værktøj. Der var en
mængde mindre spørgelister om specia
liteter som biavl, skovhugst, tobaksavl,
skefabrikation, mindre udbygninger (lu
der) m.m.m. Fra visse hold kritiserede
man den foretrukne redegørelsesform og
mente, man lagde meddelerne ordene
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(de tekniske termini) i munden, men erfa
ringen viste, at faren herfor ikke var stor,
og at formen gav bedre resultater end
de »nøgne« spørgsmål (»hvad hedder
den tingest der sidder ... ?«); et ekspe
riment med en liste med lutter nøgne
spørgsmål (årg. 10 s. 136 ff) gav yderst
få svar.
Også andre end dialektologer leverede
bidrag (med eller uden spørgsmål) som
Axel Lange om plantenavne og C. V. Ot
terstrøm om fiskenavne, eller regulære
spørgelister som H. Grüner Nielsens
spørgsmål om idræt og lege (årg. 8), og
i det hele taget var der i den første pe
riode mange »gæsteskribenter« i DF, dels
filologer med eller uden tilknytning til
Folkemålsudvalget som Aage Rohmann,
Anders Bjerrum, Gunnar Knudsen, Knud
B. Jensen, Kr. Hald, Peter Skautrup, Pe
ter Jørgensen, Niels Haislund, Harry An
dersen, Th. Teinnæs, Kaj Bom (Ole Kollerøds nordsjællandsk), Børge Rasmus
sen (skånsk og gammelkøbenhavnsk) o.
fl. (her ses bort fra bidrag til fødsels
dagsheftet til Marius Kristensen 1929 og
festskriftet til Verner Dahlerup 1934), dels
en lang række skrivende meddelere, af
hvilke Anna Pedersen, Strøby, og Mikkel
Kristiansen, Ørsted, bør nævnes som de
flittigste. Filologerne holdt sig vel især
til filologiske emner og problemer, som
ikke skal omtales her, men især Marius
Kristensen og Aage Rohmann har des
uden leveret mange etnologisk-kulturhistoriske bidrag, den sidste bl.a. et par
fine studier om gamle mølletyper (hori
sontalmøller og gavlmøller).
Den ovenfor omtalte kursændring efter
2. verdenskrig var ingenlunde brat; de
sidste større saglig-sproglige »redegørel
ser med spørgsmål«, Poul Andersens om
væv og vævning og Kr. Møllers om hus
dyrenes røgt, kom således begge i årg.
17 (1955), den forudgående årg. 16
(1949-52) indeholdt foruden Karen Marie
Olsens synkroniske systembeskrivelse
af Åbenrå bymål et par etnologisk-kulturhistoriske artikler, Ella Jensens om
den mandøske ru og min om kag- og
munk-spillene. Men spørgerubrikkerne
forsvandt næsten helt, og det tyndede
stærkt ud blandt »gæsteskribenterne«;
Harry Andersen var nok en af de sidste

med kritikken af John Svenssons bryd
ningsteori i arg. 15 (1947). I de seneste
årgange fra 60erne og 70erne er der
langt imellem de ikke-filologiske bidrag.
Christian Lisse.

Ole Pedersen Kollerød: Min Historie
Udg. af Else Margrethe Ransy (Danmarks
Folkeminder nr. 83). København 1978.
xvl + 323 s. kr. 111.

Ole Pedersen blev født 1802 i Kollerød,
Nordsjælland. Efter kun et års skolegang
tog faderen ham ud og lærte ham skræd
derfaget. Siden kom han i tjeneste hos
en gårdmand, så hos en præst. Som 18årig kom han i møllerlære i København,
og blev da også svend, men var da alle
rede på vej ud i det uføre, som han al
drig siden kom fri af. Tyveri, arrest, flere
tyverier og fængselsophold, i 1837 rov
mordet på Nymølle som gjorde ham
kendt; fængsel, flugt, pågribelse, endelig
henrettelse i 1840. Det sidste halve år i
fængslet skrev han sin livshistorie ned,
og det er den der nu er udgivet - i pragt
udstyr. En mærkelig modsigelse til ind
holdet.
Ole Kollerøds erindringer er enestå
ende. Trods sin korte skolegang formå
ede han meget vel at udtrykke sig skrift
ligt, selv om han ikke beherskede den
officielle ortografi. Han skrev som han
talte, derfor dialektpræget. Det må have
været et kæmpearbejde at besørge dette
svære arbejde i trykken, og filologerne
har fået en godbid. Men det er det mind
ste: Han havde en glimrende hukommelse,
og fortæller uden tilbageholdenhed om
sine og andres bedrifter. Derved får vi et
blik ind i en befolkningsklasse, som selv
i nyere tid er vanskelig at få viden om,
og i tilstande, som samtiden ellers gjorde
sit bedste for at skjule. I sideblik og
tilfældige bemærkninger oprulles efter
hånden et billede for os af, hvordan men
nesker af proletariatet dengang omgikkes
med hinanden og blev behandlet af bed
restillede, og det er skrapt: råhed og
brutalitet, løgnagtighed og bedrag, vold
og hor og druk havde drengen kendt si
den han var lille. Den ene gang efter

den anden blev han pryglet næsten til
døde: af sin far, af den gårdmand han
tjente hos, af ældre medtjenere osv. Som
stor blev han selv en slagsbror. Han prø
ver at forklare læseren, hvordan han ud
viklede sig til den han blev, og fortæller
om de mennesker der plagede ham som
barn og ung - men uden at være i stand
til at gennemtrænge problemet forstår
han meget vel, at andre såvel som han
selv er drevet af nød. Rystende er hans
skildring af flugten fra fængslet i februar
1838: uden tilstrækkelige klæder, uden
fodtøj flygter han i bidende kulde til
Nordsjælland, træffer sammen med tyve
knægte, planlægger nye indbrud, men
forrådes af dem for småbeløb, føres bun
den på en vogn tilbage fra Hillerød til
København, til hårdt fængsel, lænker og
endeløse nye forhør. Mens han sidder og
Venter på den endelige højesteretsdom,
som han ved skal koste ham livet, skri
ver han sine erindringer og dedicerer
dem i taknemlighed til kaptajn Agerholm,
der har sørget for at hans sidste fæng
selstid i det mindste blev tålelig. Da han
intet har at give ham til gengæld, tegner
han de skønneste slotte til ham som
hans fantasi kan udtænke. De er med I
bogen, smukt gengivet.
Udgiverarbejdet har været strengt og
langvarigt, ikke blot på grund af den
vanskelige ortografi, men også fordi ud
giveren med omhu har opsporet steder
og personer (vanskeligt når de var galt
stavet) med en detektivs energi og stæ
dighed og dokumenteret baggrunden for
hans triste karriere. Også skillingsviserne
og den righoldige litteratur om ham er
fortegnet. Nogle korte afsnit i bogens be
gyndelse af Carsten Bregenhøj (der har
redigeret bogen med stor omhu) m.fl.
fortæller om udgaven, tidsbaggrunden,
dialektpræget og ortografien. Alt i alt et
førsteklasses arbejde, og man er glad
ved at Else Ransy nåede at gøre det fær
digt før sin pension. Men når alt er sagt
og skrevet, står billedet af Ole Kollerød
tilbage i ens erindring som det afgøren
de. Hverken fornedrelsen eller udsigten
til hvad tiden - og han selv - anså for en
retfærdig straf dræbte det menneskelige
i ham.
Bengt Holbek.
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Ellen Andersen: Moden I 1700-àrene
Nationalmuseet 1977. I serien Danske
Dragter. 316 sider, ill. kr. 178.
Bogens Indledning er en kort redegørelse
for anvendte kilder og deres værdi. De
følgende næsten 150 sider er helliget en
beskrivelse af mands- og kvindedragten
inddelt i tre tidsperioder: 1690-1730,
1730-1770 og 1770-1790. Derefter følger
afsnit om barnedragt, specielle dragter
og et med overskriften »Diverse«.
I et katalog over eksisterende dragter
fra 1700-årene gengives måltegninger
(snitmønstre) eller skitser af snit til 25 af
de ca. 50 udvalgte dragter og dragtdele.
Efter et engelsk resumé følger sagregi
ster og ordforklaring samt bibliografi.
Inden hvert tidsafsnit giver EA en kort
karakteristik af perioden. 1690-1730 var
moden endnu domineret af fransk hof
mode, der var aristokratisk og det ydre
tegn på ens sociale rang.
1730-70 blev moden derimod præget
af engelsk levemåde, der var helt ander
ledes end kontinentets. I England spil
lede hoffet praktisk talt Ingen rolle. De
engelske herremænd foretrak at leve be
hageligt på deres godser fremfor at gøre
hoftjeneste og havde derfor ikke brug
for repræsentativt tøj.
1770-90 var der to tendenser i påklæd
ningen, nemlig anglomanien og klassicis
men. Den første er omtalt for mændenes
vedkommende, men nu slog den også
igennem i damemoden. Interessen for
klassicismen skyldtes først og fremmest
udgravningerne i Pompeji og Herculanum, der allerede var begyndt i midten
af århundredet. Man forøsgte nu at efter
ligne græsk og romersk oldtidskunst, og
det influerede især på kvindedragtens
udformning.
Forfatteren begrunder tredelingen i stof
fet med, at afsnittene bliver kortere og
stoffet derved mere overskueligt. Disposi
tionen synes imidlertid at gå ud over
stoffets struktur, og afsnittet »Diverse«
virker underligt påklistret og kunne sik
kert med fordel være Indarbejdet I de tre
foregående afsnit, så der var blevet
mere helhed over fremstillingen.
Det er overklassens tøj, vi får beskre
vet i bogen. Den overklasse, der havde
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penge og forbindelser, så den var orien
teret om nye strømninger i det politiske
og kulturelle liv. Og det er dansk beklæd
ning sat I relation til de udenlandske
forbilleder, hvilket giver bogen sin sær
lige vægt. For hvor mange bøger er der
ikke skrevet om fransk eller engelsk
mode?
Det er svært for en anmelder at be
dømme bogens faglige Indhold, for hvem
ved mere om 1700-tallet og dets mode
end netop EA? Hun er suveræn, når det
gælder danske forhold. Dertil kommer,
at denne bog er skrevet con amore. Det
mærkes f. eks. i sproget, der er ganske
selvfølgeligt og overlegent i ordets bed
ste betydning. Det vidner om, at forfat
teren har et meget stort materiale at tage
af. Der er aldrig tale om at presse kil
derne, og de mange citater fra samtidig
litteratur - ofte Holberg - lader os kom
me tæt ind på datidens mennesker og
deres opfattelse af takt og tone. I det
hele taget får man en meget levende for
nemmelse af tiden og dens holdninger.
Foruden den samtidige litteratur har
EA brugt skifter som kilde. Desværre
skriver hun intet om, hvor mange skifter
eller hvilke skifter, hun har brugt, blot at
der er »taget stikprøver fra forskellige
tidsperioder og samfundslag«.
I omtalen af den tredje kildegruppe:
eksisterende dragter nævnes dog efter
hvilke kriterier, de er valgt ud til bogens
katalog: 1) daterede dragter, 2) væsent
lige typer og 3) udviklingsrækker. EA har
arbejdet på Dansk Folkemuseum i ca.
40 år - de fleste som inspektør for tekstil
afdelingen - og hun har herfra en meget
stor erfaring for, hvilke problemer der
ligger i at bruge museumsgenstande som
kilde. I praksis er hun yderst skarp I sin
kildekritiske holdning til dragterne, men
det fremgår ikke af den Indledende tekst,
hvor man meget savner nogle teoretiske
tanker omkring studier af museums
tekstiler.
Bogen har 115 illustrationer, næsten
alle helsides og visende samtidens ma
lerier o. lign, hvilket er et meget stort
plus. På disse billeder, hvoraf en del er
i farver, får man en mængde tidsånd
forærende - f. eks. gennem personernes
statur, deres frisure, smykker og andet

tilbehør. Kun i katalogafsnittet er der
genstandsfotografier.
Det er tydeligt, at en sådan bog ikke
kan blive til, uden at forfatteren har ad
gang til og rådighed over et museums
apparatur. At bruge eksisterende dragter
som kilde og ovenikøbet vise mange af
dem fotograferet på gine og/eller tegnet
op efter mål, - det kræver flere hænders
indsats. Hvad EA heller ikke dølger, idet
hun i bogens kolofon oplyser, at Ma
rianne Rasmussen har tegnet snitmøn
strene, og Karen Jacobi har hjulpet med
fotograferingen, opstillingen og istandgørelsen. Ting, der er meget tidkrævende
og også fordrer en ekspertise, som vil
være svær at finde udenfor et museum.
Sagregistrets afgrænsning til kun at
omfatte ord vedrørende påklædningen er
yderst beklagelig. Man mangler i høj grad
at kunne slå f. eks. stofnavne op og få
en kort forklaring samt en henvisning til
teksten. I EA’s store bog om egnsdragter
»Danske bønders klædedragt« er der i
sagregistret netop medtaget stofnavne,
og når man er en flittig bruger af dette
register, så ved man, hvor god EA er til
at formulere den slags korte beskrivelser.
Vi burde have haft tilsvarende I denne
bog, ikke mindst fordi den er den eneste
samlede beskrivelse af dansk mode i
1700-årene, vi indtil nu råder over.
Til sidst skal det nævnes, at bogen har
et behageligt format - ca. 25X18 cm og en meget rolig typografi, der nøje
svarer til bogens hele karakter.
Minna Kragelund.

Ida Hamre og Hanne Meedom: Tøj og
funktion. Analyse og fremstilling af enkle
dragtformer
Borgens Forlag. København. Kr. 79.
Bogen starter med en liste over litteratur,
og forfatterne skriver nedenunder »De
forfattere, vi især har hentet inspiration
og oplysninger hos, er Henny Harald Han
sen, Margrethe Hald, Broby-Johansen og
Max Tilke.«
Ved gennembladning nikker man da
også genkendende til dragtformerne.
Men ved gennemlæsning af bogen er
kender man, at det ikke blot er en sam

menstillen af andre forfatteres stof. De to
seminarielærere har en yderst personlig
holdning til emnet og en forbilledlig klar
måde at give det videre på.
I indledningen siger de, at formålet med
bogen er at give indsigt I de forskellige
dragtformers forudsætninger og at give
læseren en forståelse for begrebet form
i forbindelse med tøj, - og her især tøj,
der er bygget op på grundlag af firkan
tede former.
Forfatterne har valgt ti dragtformer kanga, peplos, djellaba, poncho, bronze
alderbluse, tunika, anorak, kaftan, ki
mono og vest - som de analyserer i for
hold til oprindelse, brug og form. Det er
gjort meget fint og kort, - men ikke så
kort, at der sker forvrængninger. Og illu
strationerne er instruktive. Analyserne af
dragtformerne fylder ca. V3 af bogen.
Resten bruges til vejledning og instruk
tion i, hvordan man kan konstruere de
forskellige dragttyper til sig selv og plan
lægge et undervisningsforløb samt til at
sætte faget håndarbejde i skolen ind i en
fagmetodisk sammenhæng.
Især med hensyn til syteknik henvises
der til en bog af en anden håndarbejds
lærer: Tora Greve: Syteknik - enkle
arbejdsmetoder, der blev udgivet på
Borgens Forlag i 1977 (kr. 80,50). Heri
gennemgås de forskellige fremgangsmå
der inden for elementære og enkle sytek
nikker. De tre forfattere har arbejdet nøje
sammen, og det er lykkedes dem at
skabe en helhed med de to bøger. De er
lige stringente i behandlingen af deres
stof, - og lige inspirerende. Det er et im
ponerende overblik, de har, så enkelt
som de kan fremstille problemerne. F.eks.
gives der i bogen Tøj og funktion i et
afsnit med samme overskrift en sammen
fatning af årsagerne til tøjs forskellige
former. Det er kun to-tre sider, men alli
gevel har forfatterne formået at berøre
så mange aspekter, at emnet må siges at
være reelt behandlet. Det er meget fint
gjort. Og godt for kulturhistorikere at se,
hvor kort det kan gøres!
Begge bøger er skrevet til undervis
ningsbrug, og Tøj og funktion er ganske
givet mange menneskers første indgang
til en kulturhistorisk behandling af tøj.
Derfor er det så godt, at den ikke har
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nogle nemme løsninger eller slogans.
Enhver museumsmand, der giver under
visning og/eller orientering i dragtskikke
både her og hisset kan finde megen
støtte I bogen. Ikke mindst i de yderst
instruktive tegninger. Helsiderne, f.eks.
med tunika- og kjorteltyper, får straks én
til at tænke på menneskenes mangfol
dige måder at udtrykke sig på. Hvilket
må være et godt udgangspunkt for en
kulturhistoriker.
Minna Kragelund.

Ejnar Jakobsen: Sæby Jernkilde.
En kulturhistorisk beretning
Udgivet af Henriksens boghandel, Sæby,
med økonomisk støtte af Sæby kommune
1978.
»I en tid, hvor der arbejdes på et bog
værk om Danmark Helligkilder, synes det
meget passende, at der nu udkommer en
bog, der giver en lokalhistorisk skildring
af jernkilden ved Sæby«, siger redaktør
Jakobsen i forordet til det interessante
og grafisk tiltalende skrift.
På underholdende måde, der til tider
kan lede tanken hen på »Matadoren«,
hvis første afsnit nylig har været bragt I
TV, fortælles om de stolte forhåbninger,
der knyttedes til fundet af en kilde, »der
rangerer på linie med Europas bedste
jernkilder«, og om de skuffelser, en ræk
ke initiativrige borgere med læge Holger
Mygind i spidsen, måtte opleve ved drøm
men om at skabe et moderne kursted til
gavn for byen og dens udvikling.
Den snart 100 årige kilde »opdagedes«
ved gravning efter ler ved møller Aabels
teglværk i 1883. Den afgav 100 tønder
stærkt jernholdigt vand i døgnet, og i en
afhandling om »Sæby jernvands kemiske
og dynamiske egenskaber« skrev di
striktslæge Holger Mygind i 1887, at de
fra Lippe-Detmold indkaldte teglværksar
bejdere daglig fik vandet udleveret span
devis. »Når det efter timers henstand er
blevet plumret, udbløde de nogle skiver
rugbrød i vandet, røre det hele sammen
til vælling og drikke den med velbehag
lige til bundfaldet. Ved særlige lejlighe
der tilsættes lidt kold kaffe og mælk«.
Arbejderne drak vandet for såvel tør
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stens som sundhedens skyld, og de på
stod, at vandet gav dem frisk blod og
forøgede deres arbejdskraft.
Med Holger Mygind som Initiativtager
blev I 1886 stiftet Sæby Brøndkuranstalt,
der havde sikret sig brugsret over jern
kilden og med en startkapital på 2000 kr.
satte man jernbrønden i stand til at tage
mod kurgæster og begyndte at sælge
adgangstegn med tilhørende lægekontrol.
Men det skulle vise sig, at forhåbnin
gerne til kildens betydning som et aktiv
for Sæby og dens borgere var vanskelige
at få opfyldt.
Der var tider, hvor det så lovende ud,
som det omfattende »Prospectus« for
Sæby Jernvands- og Søbadeanstalt fra
1895 giver udtryk for. Kurprisen for af
benyttelse af jernbrønden, herunder læge
honorar er for en enkelt person 20 kr. for
en 6 ugers kur.
To gange fik Sæby jernkilde kongeligt
besøg. I 1908 var kong Frederik VIII med
følge ved kilden og drak af dens vand. I
1915 besøgte kong Christian X sammen
dronning Alexandrine jernkilden. Blandt
kendte personer, der besøgte kilden og
opholdt sig længere tid som kurgæster,
var Holger Drachmann, der udtalte sig
lovende om Sæby som kursted hele året.
Men økonomiske vanskeligheder nød
vendiggjorde gennem årene gentagne
støtteaktioner med nye forhåbninger. Man
forsøgte aftapning af vandet til salg på
flasker, men heller ikke dette blev nogen
succes.
Byens kendte borgere gennem tiden
passerer revy i »Sæby Jernbrønd«s be
styrelse og forhandlingsprotokol, der re
fererer »livlige og vidtløftige forhandlin
ger«.
Under skiftende bestyrelser måtte man
adskillige gange anmode kommunen om
støtte til vedligeholdelse af anlægget og
de efterhånden ældre bygninger, der var
udsat for hærværk og forfald.
Efter omfattende forhandlinger lykke
des det i 1971 at nå frem til, at selska
bets ejendom og rettigheder blev over
draget til Sæby kommune. I den nye
ledelse blev Sæby museum og turist
forening repræsenteret. En del af det
erhvervede område blev sammen med
kildeanlægget udlagt som offentligt om-

råde, og det øvrige areal kunne af kom
munen sælges til parcelhusbyggeri. Ved
kommunens overtagelse af kildeanlægget
er der skabt mulighed for, at jernkilden
bevares for Sæby som et turistmæssigt
aktiv og samtidig en kulturhistorisk se
værdighed fra 1800-tallet.
En interessant epoke i Sæbys historie
med til tider stormfulde og svære perio
der her herved fået en lykkelig afslutning,
og forhåbentlig vil jernkilden stadig rinde
med sundt og styrkende vand!
Siegfred Svane.

Otto Jonasen:
Pjentemølleren og hans dagbog
Svendborg 1978, 124 s. Skrifter fra
Svendborg og Omegns Museum, Bind 2,
redigeret af Henrik M. Jansen, pris 47 kr.
incl. moms.

På Svendborg og Omegns Museum har
man en bemærkelsesværdig dagbog lig
gende.
Det drejer sig om 4 bevarede bind af
oprindelig ialt 9, som møller Morten Jør
gensen førte i årene fra 1793 til 1845
(fortsat efter hans død af datteren til
1849).
Da dagbogen er skrevet med gotisk
skrift og derfor ikke umiddelbart tilgæn
gelig for en større læserkreds, har Otto
Jonasen - forhåbentlig med en udgivelse
for øje - foretaget en transskription til
nudansk.
Dette arbejde har resulteret i oven
nævnte publikation, der må opfattes som
en orientering om noget af det, man kan
finde oplysninger om i den gamle dag
bog, spændende fra det kuriøse til for
hold af mere generel interesse.
Da mølleren var en opmærksom iagt
tager af dagliglivets mangfoldighed, og
den behandlede periode på mange om
råder var en brydningstid for de danske
købstæder, må man på det kraftigste op
fordre Svendborg og Omegns Museum til
at finde udveje for en snarlig publicering
af dagbogen i sin helhed.
Otto Jonasens bog har vakt appetitten.
P. Balle-Petersen.

Rikard Hornby: Danske Personnavne
Gads Fagleksikon. 224 s., ill., registre og
litt. Kbh. 1978.
Alfkil, Arnkil, Brunkil, Eskil, Grimkel,
Gunkil, Henkil, Julkil, Kelbjørn, Keld,
Keldor, Kell, Kelle, Kete, Ketel, Keti,
Ketilbjørn, Ketildor, Rokil, Stenkil, Therkil, Thorkil, Tydkil, Ulfkil, Ødkil, og Økil,
er alle drengenavne, mens Askatla, Kel
løg, Ketilelf, Ketilfrid, Ketilløgh, Ketilmod,
og Ketilø er pigenavne. De har et fælles
led i lidt varierende former: -kil, Kel-,
Keld, Ketel, Ketil- og -katla, hvoraf de to
sidste skulle være de ældste og gå til
bage på det latinske catillus, diminu
tiv til cat i nus ‘fad’, ‘skål’, altså be
slægtet med vort nuværende ‘kedel’. Ri
kard Hornby hælder mest til den ansku
else, at dette led står i betydningen ‘ke
delhat’, altså en stridshjelm, men andre
har villet se dette led i betydningen ‘of
ferskål’. Kun 7 af drengenavnene og in
gen af pigenavnene er tilladt ifølge kir
keministeriets officielle fortegnelser over
godkendte fornavne. Alt dette og mere
til om blot et enkelt navneled kan man
læse i Danske Personnavne, og så er der
tusinder af andre både for- og efternavne
som bliver behandlet, dog først og frem
mest fornavne.
Hovedafsnittet i bogen er de ca. 75 før
ste sider om navneskik vedr. fornavne og
10 sider vedr. efternavne. Heri redegøres
for navnenes baggrund, deres alder, hi
storie og etymologi. Derefter kommer al
fabetiske nøgler til henholdsvis drengeog pigenavne med angivelse af ældste
forekomst i skriftlige kilder, etymologi og
eventuelt bemærkning om, hvem der i
nyere tid kan have gjort navnet populært.
Dertil følger en alfabetisk liste over
slægtsnavne, der kendes fra dansk mid
delalder, og stadig er i brug, dertil en
alfabetisk liste med hyppigt anvendte
navneled, en liste over kalenderens hel
gennavne måned for måned, samt kirke
ministeriets cirkulære om fornavne med
alle godkendte navne og loven af 1961
om personnavne. Endelig afsluttes med
en meget omfattende litteraturliste om
navne og navneforskning.
Kundskabsmæssigt er denne populær-
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videnskabelige bog både rimeligt omfat
tende og informativ. Den er enkel at slå
op i, og fra de to alfabetiske nøgler til
fornavnene kan man finde tilbage til en
eventuel behandling af navnene i det
indledende hovedafsnit. Også fra listen
over hyppigt anvendte navneled er der
henvisning til dette hovedafsnit. Bogens
nytte er særlig tydelig, når man gennem
praktisk begrundede opslag går registre
ne igennem og slutter med de historiske
og etymologiske oplysninger og forkla
ringerne vedrørende navneskik. Så for
nemmer man, at der bag de knappe, un
dertiden lidt kantede og kompakte sæt
ninger, ligger en vældig viden.
Er indholdet godt, så er det til gen
gæld tydeligt, at tilrettelæggelsen har
voldt problemer, først og fremmest i ho
vedafsnittet. I opstillingen af de 110 un
derafsnit savnes der en bærende dispo
sition og konsekvens, visse underafsnit
har overskrifter mens andre ikke har,
nogle har fremhævede ledeord med halv
fede typer, andre har det ikke, og som
regel er navnene med kursiv, men mod
hovedafsnittets slutning dukker der tal
rige inkonsekvenser op. Under overskrif
ten »Tonerne fastholdes« er der tre un
derafsnit om navnene op mod middel
alderens slutning, men kun en del af det
første handler om 1200-tallets nye navne
med præg fra den hedenske gudeverden
og forestillinger om kampens hede. I un
derafsnittet med ledeordet »faunaen« er
der både navne med hentydning til skov,
træ, sommer, vinter. Det er som om man
hos Gad er faldet for den idé, at nu skal
det med vold og magt se populært ud.
Og det er synd, både for den informationsmættede tekst og for det spæn
dende emne.
Carsten Bregenhøj.

Svend Grundtvig: Dansken paa Færøerne
Sidestykke til Tysken i Slesvig. 1845.
Genudgivet med efterord af Hans Bekker
Nielsen. Odense Universitetsforlag 1978.

Anledningen til dette skrift var Roskilde
Stænderforsamlings behandling af under
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visningsvæsenet på Færøerne i 1844.
Forsamlingen vedtog at der skulle indfø
res almindelig undervisningspligt med
faste lærere til afløsning af den hidtidige
frivillige hjemmeundervisning. I denne
lov, der i virkeligheden var den danske
skolelov af 1814, der blev indført på
Færøerne, blev der også slået fast, hvil
ken stilling det færøske sprog skulle
have i undervisningen.
Forsamlingens beslutning på disse to
punkter faldt den purunge Svend Grundt
vig tungt for brystet, og under pseudony
met S. Frederiksen, medlem af det skan
dinaviske selskab, udgav han dette de
bat- og protestskrift.
Grundtvigs protest gælder hovedsage
lig to vigtige punkter. Han reagerer for
det første på, at færingerne selv ikke er
blevet adspurgt eller hørt i denne sag.
De personer, der repræsenterede Færø
erne i Stænderforsamlingen, var udeluk
kende øernes danske embedsmænd. Om
dem siger Grundtvig, at de var ... »om
end velmenende, så dog ligefuldt selv
rådige og hensynsløse embedsmænd.«
(side 24). Den nye skole kalder han uden
videre en tvangsskole, og som sådan
blev den vitterlig også opfattet af folk på
Færøerne. Et problem for beslutnings
processen på det tidspunkt var imidlertid,
at der ikke fandtes et repræsentativt sy
stem på øerne. Dette var tidens radikale
fuldt opmærksomme på (og Grundtvig
ligeledes), hvorfor han har medtaget en
artikel af øernes første folketingsmedlem
færingen Niels Winther: Om Communalvæsen paa Færøerne.
Interessant er det, at Færøernes første
repræsentative forsamling i nyere tid
trådte sammen allerede i 1849. Den blev
sammenkaldt på færøsk initiativ og skulle
drøfte netop denne yderst upopulære
skolelov. Den blev da også afskaffet i
1854 og den gamle hjemmeundervisning
genindført.
Det andet punkt Grundtvig reagerer på
i dette skrift er det færøske sprogs stil
ling i undervisningen. Stænderforsamlin
gen anså det hverken nødvendigt eller
ønskeligt at der undervistes i eller på
færøsk. Dog siges det i loven, at læreren
bør benytte det færøske sprog »... forsaavidt det ansees fornødent til Udvik-

ling af Børnenes Begreber, og sætte dem
i stand til, fuldkommen at fatte hvad der
foredrages dem.« (side 26).
Færøsk havde dengang ingen officiel
status som selvstændigt sprog. »En fattig
Biergdialect« er et ofte citeret udtryk fra
denne tid, og under behandlingen i stæn
derforsamlingen udtrykker cancelliråd
Hunderup sig således: »... at dette vel
ikke kan kaldes et Sprog, da det kun er
en Mundart eller Dialect, som bestaaer
af en Blanding af Islandsk og Dansk.«
Grundtvig på sin side står fast ved at
færøsk er et selvstændigt sprog. I sin
argumentation og sine synspunkter viser
Grundtvig her, sin unge alder til trods, at
han har en indsigt i og forståelse af kul
turens væsen og betingelser, der med
fuld styrke hævdes af senere tiders kul
turforskere og andre, men som der ikke
desto mindre fortsat står strid om. Ma
joriteterne i vore dage praktiserer fortsat
deres ret til qua majoriteter at under
trykke minoriteterne qua minoriteter. Es
sensen i Grundtvigs argumentation er:
»Nationalitet og Modersmål ere uund
værlige Betingelser for ethvert Folks ån
delige Liv og Udvikling.«
Også på dette punkt støtter Grundtvig
sig på en argumentation fra færøsk side.
Han har medtaget et indlæg af sin senere
kollega V. U. Hammershaimb: »Det færøiske Sprog.« Begge disse indlæg har
før stået i danske aviser.
Bogen er forsynet med et langt efter
ord af Hans Bekker-Nielsen, hvor han
redegør for den færøske sprogstrid fra
Svabo til Jåkup Dahl. Dvs. tiden efter
anden verdenskrig. En meget nyttig in
troduktion både for folk, der ved noget,
og for den der ingenting ved om dette
emne. Desuden er bogen forsynet med
en grundig bibliografi skrevet af BekkerNielsen og Hans Henrik Bøttger. Til slut
findes et register, der ganske kort om
taler hovedpersonerne i Grundtvigs tekst
og i den færøske sprogstrid.
For denne anmelder, der et eller andet
sted i sit hjerte har en uudryddelig na
tionalromantisk afkrog, er det en stor
glæde at gense dette værk i ny udgave.
For den der interesserer sig for nordisk
sprogvidenskab, vil jeg tro at bogen er
af stor betydning. For folklorister har den

ikke mindst betydning ved at øge vor
viden om folkemindevidenskabens dan
ske grundlægger, samt som et levende
dokument om en forsker fra forrige år
hundrede, der uden tøven kastede sig ud
i den politiske debat for at hævde og
forsvare sit kulturelle engagement.
Eyöun Andreassen.

John Kousgård Sørensen (udg.):
Danmarks gamle Ordsprog II
»Hans Thomissøns Ordsprog«; Poul Enevoldsen: Farrago. København 1977 (Det
Danske Sprog- og Litteraturselskab). 184
s. ISBN 87-87504-54-5.

En ny kildeudgivelse, planlagt til syv bind
og forestået af Iver Kjær og John Kous
gård Sørensen, er påbegyndt med denne
bog. Det er tanken at udgive de ældste
danske ordsprogssamlinger, fra 1506 (1.
udg. af Peder Låle) til 1702 (Peder Syvs
dødsår). Af sådanne findes adskillige, de
fleste mindre omfangsrige og hidtil
utrykte, men dog kendte af specialisterne.
Derimod er det ikke tanken at samle og
udgive enkeltvis forekommende ordsprog,
som også kendes fra nævnte periode og
tidligere - det ville også være en ende
løs opgave behæftet med megen usik
kerhed, så man forstår godt undladelsen,
selv om man kan beklage den; ordsprog
i kontekst kan være betydeligt mere op
lysende end ordsprog samlet i herbarier.
Men man må være glad for, hvad man
får, og det er meget.
I modsætning til »Danmarks gamle
Folkeviser«, som er ordnet typologisk, er
DgO (ikke alle udgivelser fødes med en
standardforkortelse, men denne lanceres
allerede i forordets anden linje) ordnet
kildemæssigt. Fordelene ved denne ud
givelsesform er indlysende: man får et
klart indtryk af håndskrifternes karakter,
og man slipper for at skulle revidere
eventuel vilkårlighed i materialeudvæl
gelse: det hele kommer med, også stof
som strengt taget ikke er ordsprog, samt
udenlandsk (tysk, latinsk) materiale.
Havde man i dag kunnet begynde forfra
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på folkeviseudgivelsen, havde man må
ske foretrukket samme fremgangsmåde,
ligesom i Sverige; det havde kunnet give
et andet indtryk af visetraditionen, måske
et mindre dogmatisk. Ulempen er, at man
intet overblik får over parallelmateriale.
Der eksisterer intet ordningssystem for
ordsprog, og derfor intet overblik over
problemer vedr. proveniens, forekomst,
hyppighed osv. Netop derfor må man
hilse med forventningens glæde, at ud
gaven loves afsluttet med »omfattende
registre«, der tilmed skal udarbejdes
»med benyttelse af moderne metoder«.
Det vil ikke betyde, at hvert enkelt ord
sprog bliver udtømmende behandlet i
DgO; men der skabes forudsætninger for
en rigdom af detailstudier, som hidtil har
været praktisk uigennemførlige.
DgO II indeholder to kilder: En sam
ling fra ca. 1600 af (mul. øst)jysk oprin
delse med et mindre tillæg fra ca. 1650,
tidligere tilskrevet Hans Thomissøn (for
mentlig fejlagtigt; optegneren ukendt), og
en lidt yngre samling af sognepræsten
Poul Enevoldsen i Gamtofte på Vestfyn.
Ingen af kilderne har været udgivet før,
et udvalg af førstnævnte findes dog i
Kjær & Holbek: Ordsprog i Danmark
(1969). Begge kilder botaniserer flittigt i
ældre samlinger og indbefatter materiale,
som er irrelevant for dansk ordsprogs
tradition, men begge bringer også origi
nalmateriale fra samtidig mundtlig over
levering. Først registreringen ved DgO’s
afslutning vil formentlig kunne give det
præcise omfang, men det er i hvert fald
givet, at et betydeligt antal ordsprog tid
ligst er belagt i de her udgivne kilder.
Der er derfor, folkloristisk set, tale om en
nyudgivelse af første rang.
Selve udgivelsesarbejdet fremtræder
med indiskutabel autoritet. Uden at have
gransket det dårligt bevarede original
håndskrift til den første kilde kan man
selvfølgelig ikke vide, om Kousgård Sø
rensen har læst hver eneste blegnede,
museforbidte og fugtskadede bogstav
rigtigt (Enevoldsens samling er velbeva
ret), men de færreste ville være i stand
til at gøre ham dette besværlige arbejde
efter. Man må være taknemlig for at han
har formået det.
Bengt Holbek.
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Dagfinn Slettan:
Dreng og Taus i Verdal
Eksperiment med en kollektiv sjølbiografi.
Universitetsforlaget, Oslo-Bergen-Tromsø.
1978. ISBN 82-00-01716-8.
Dreng og taus betyder: tjenestekarl og
tjenestepige, og bogen er et forsøg på at
beskrive denne befolkningsgruppes livs
forhold i 1920-30’erne. Bag den står Hi
storisk institut ved Universitetet i Trond
heim, som har startet en »socialhistorisk
minneindsamling« især fra den nævnte
periode. Når man har sat dette arbejde
igang, er det fordi man er kommet til den
erkendelse, at de skriftlige kilder, sam
fundet automatisk efterlader sig, ikke er
udtømmende. Dette må man naturligvis
affinde sig med for ældre tiders vedkom
mende, men når det gælder dagliglivet
som det blev levet af mennesker, man
endnu kan spørge, så gør man det også.
Bogen er også et udtryk for ønsket om
at se historien »nedefra«, eller rettere et
forsøg på, hvordan man kan gøre det.
Der er altså tale om historikere, der
selv producerer kilder, og det giver na
turligvis anledning til en række meto
diske og kildekritiske overvejelser, som
er gode at lære af.
Som selve beskrivelsen af tjenestefol
kenes liv fremtræder, er den en kombi
nation af det materiale, man selv har pro
duceret: 50 interviews, der især er selv
biografisk opbyggede, og hvad der fin
des i litteratur og arkiver. Når der er
uoverensstemmelser mellem kilderne dis
kuteres disse kildekritisk, og man opere
rer bl.a. med begreber som »nære og
fjerne variable« - idet de nære, er dem,
man må formode betyder så meget for
den der beretter, at de huskes korrekt,
medens de fjerne er sådanne, som ikke
har grebet ind i dagliglivet på en sådan
måde at de huskes nøjagtigt.
Ved at benytte materialet fra de 50 in
terviews, både i tabeller og som kortere
eller længere citater, og ved at inddrage
offentlig statistik, ligningsprotokoller, fag
foreningsberetninger og tabeller over va
riationen i mælkepriser med mere, tegnes
så i 7 kapitler et billede af denne i øvrigt
historieløse befolkningsgruppes levevilkår

i de svære krisetider mellem de to ver
denskrige.
At der er tale om en lavtlønsgruppe
med en lang arbejdstid, er der ingen
tvivl om, men der fremgår alligevel ikke
nogen særlig utilfredshed. Dette kom
menteres med henvisning til, at mulig
hederne for at få arbejde var dårlige, så
alene det at være sikret kost og logis,
som jo var en del af lønnen, var en for
del man havde fremfor andre.
Det, at kosten var en del af lønnen,
betød også, at reallønnen ikke gik så
meget ned, som det kunne se ud til, når
man ser løn-kurverne fra perioden. Og
der er gennemgående tilfredshed med
kosten. Måske har bønderne foretrukket
at bespise deres folk godt, med de for
dele det gav, fremfor at sælge deres
overproduktion til de lave priser, man
kunne opnå under krisen.
Forsøget på at finde frem til tjeneste
folkenes gruppebevidsthed og sociale
fællesskab - eller rettere på at finde ud
af, om disse begreber overhovedet eksi
sterede, giver anledning til en række in
teressante overvejelser. At der er tale om
mennesker, vi almindeligvis ville placere
i arbejderklassen, er der ingen tvivl om,
men om de selv oplevede det sådan - i
mellemkrigstiden - er det svært nu at
dokumentere. Man kan se på, hvor mange
der var organiserede i Norsk Skog- og
Landarbeiderforbund - og finde en del
tjenestefolk der, men langt flere skovar
bejdere. Spørgsmålet var nemlig, om det
var det daglige bolig-, arbejds- og spisefællesskab, gårdsfællesskabet, eller klas
sefølelsen, der dominerede. Helhedsind
trykket, skriver Dagfinn Slettan, er, at
gårdsfællesskabet var det stærkeste. At
dette var tilfældet i det sogn, undersøgel
sen omfatter, skal dog ikke forlede én
til at tro, at dette gælder overalt i Norge.
De steder, hvor husbondsfolket er blevet
for fint til at spise sammen med folkene
og hvor de ikke selv går med i arbejdet
længere, opstår der et skel, som giver
klassefølelsen overtaget over gårdsfæl
lesskabet. Men der var ikke mange så
danne »sofabønder« i Verdal.
Bogen er alene illustreret med kort,
tabeller og diagrammer - det havde vel
været muligt at finde nogle fotografier

frem, som kunne illustrere Verdals-miljøet
bedre end det ene på forsiden - hvor en
ung pige sidder i en stenbunke med en
hørive i hånden. Godt nok taler man om
»mundtlige beretningers illustrationsvær
di«, og bogen er da også spækket med
citater fra båndinterviews, men det er nu
nok at tage det lidt for bogstaveligt.
George Nellemann.

Orvar Lofgren:
Fångstmän i industrisamhället
En halländsk kustbygds omvandling
1800-1970. Skrifter utgivna av Etnologi
ska sällskapet i Lund. Lund 1977. ISBN
91-40-04564-1.

Denne bog er en doktorafhandling, men
kan udmærket læses også af ikke-fagfolk. Den beskriver, hvordan de moderne
erhvervsfiskeres erhverv og kultur opstod
gennem nogle generationer og hvordan
deres situation var for en halv snes år
siden. De helt moderne problemer er ikke
kommet med.
Baggrunden for Lofgrens bog er dels
hans egne studier i fiskerlejet Bua på
den svenske Kattegatskyst gennem 7 år,
dels et omfattende kildemateriale i for
skellige svenske arkiver.
Udgangspunktet for den udvikling, der
beskrives, er bondesamfundet som det
var omkring 1800, domineret af jord
ejende bønder, og med kun få jordløse
hushold. På grund af faldende dødelig
hed og større fødselstal steg befolknin
gen i det undersøgte område meget kraf
tigt, og dette gav stødet til, at der opstod
en ny befolkningsgruppe, som på svensk
hedder »strandsittarna«, en fattig gruppe
i det golde sten- og lyngområde indenfor
stranden, som klarede sig ved fiskeri
langs kysten, indsamling og lidt jagt,
samt lønarbejde for bønderne og lidt hus
flid. Samtidig opgav bønderne stort set
fiskeriet, koncentrerede sig om landbru
get, nu i højere grad end før med salg ai
produkter for øje, og de fik derved brug
for de produkter og tjenesteydelser,
strandsidderne kunne levere.
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Strandsiddernes fiskeri var småfiskeri,
der forsynede dem selv og bønderne i
baglandet. Nogen anledning til at udvide
det var der ikke, og kapital til det havde
de fattige strandfiskere heller ikke. Men
med jernbanen, der kunne bringe fisken
ud på et større marked, og med mulig
heden for statslån til modernisering af
fiskeriet og havne, hvori de større både
kunne ligge beskyttet, udviklede der sig
en mere søgående fiskerkultur. Man blev
fiskere og sagde farvel til nogle af de
beskæftigelser, man havde suppleret med
i den gamle fattigdomskultur, men ikke
alle. Fiskeriet havde sine døde perioder,
i hvilke man behøvede eksta indtjening
- når vinterisen forhindrede fiskeri og om
sommeren, når der ikke var meget at fiske
efter. Mange beholdt lidt supplerende
landbrug eller gik på arbejde, og også
den nye borgerlige feriekultur kunne man
udnytte. Feriegæster kunne således bo i
fiskernes huse, medens de selv flyttede
i udhuset, og noget kunne man da også
sælge til dem.
Drivgarnsfiskeri efter sild, langlinefi
skeri og hummerfiskeri med tejner, var
hovedteknik’erne i fiskeriet fra omkring
1880 til 1940. Bl.a. de gode indtjeninger
under 2. verdenskrig var med til at finan
siere den modernisering af fiskeriet med
trawlere og moderne grej, som gjorde
fiskeri muligt hele året-med det resultat,
at bierhvervene forsvandt, men også med
det resultat, at kvindernes rolle i fiskeriet
hermed var udspillet. Tidligere havde
kvinderne haft deres del at klare, ikke så
lidt endda. Stort set alt arbejde i land
var kvindearbejde: at klare garn og kro
ge, at sætte agn på så det hele var klar
når mændene skulle ud igen, og i tid
ligere tid også at sørge for afsætningen.
Med om bord kom - og kommer - kvin
derne dog aldrig. Lofgren gør opmærk
som på de gamle taburegler, der i fiske
riet skiller mændenes og kvindernes ver
dener fra hinanden, og han bebuder en
fortsættelse, hvori disse, fra hele det
nordatlantiske område kendte regler vil
blive taget op til behandling, bl.a. med
henblik på at afdække, om sådanne
gamle forestillinger har indflydelse på
kønsrollefordelingen i den moderne pro
duktion. Anmelderen kan supplere med,
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at det ikke alene er i nordatlantisk fiskeri,
denne deling mellem mandlig og kvinde
lig sfære i fangstlivet eksisterer. Den fin
des i både jagt og fiskeri - og hele vejen
rundt om Nordpolen.
Udover at beskrive den faktiske udvik
ling og de faktorer, der ligger bag, ana
lyserer Lofgren en række specielle aspek
ter som ejendomsforholdene, fiskeeks
portørernes rolle, fiskersamfundets so
ciale struktur, og han sætter lokalsam
fundsstudiet ind i en nordaltantisk sam
menhæng. Den hallandske fiskerkultur, vi
her får beskrevet og analyseret, ligner
dansk fiskerkultur så meget, at mange
sikkert med udbytte kan læse denne
svenske afhandling og derigennem få for
klaringer på, hvad vi ser i dansk fiskeri
idag.
Bogen er illustreret med »samtidige«
fotografier i det omfang de findes og
med kort og diagrammer. Især er der fra
Göteborgs historiske museum en række
meget fine billeder fra dette århundredes
begyndelse, og forfatterens egne fra felt
arbejdet 1966-71 er helt professionelle.
De virkelig dramatiske billeder, der viser
den allernyeste udvikling: bygningen af
atomkraftværket Ringhals i den lille fi
skerbys umiddelbare nærhed, er dog fra
et billedbureau. Ringhals-byggeriet og
anlægningen af en træmassefabrik er det
foreløbig sidste led i lokalsamfundets
udvikling. Det har trukket nogle fiskere
i land til anlægs- og industriarbejde. Men
nogle er også vendt tilbage til fiskeriet:
læs mere herom i Orvar Löfgren: Fångst
män i industrisamhället.
George Nellemann.

Lydbogen »Hvis det nu var mig?«
udgivet af Grethe Ebbesen, Samarbejdet
hjem/skole, Ansvej 65, 8600 Silkeborg.
95 kr. + moms og forsendelse.

At folk selv skriver deres erindringer er
meget positivt. Især er det vigtigt, at
personer, der normalt ikke har en »litte
rær« tradition, skriver. Det er og bliver et
væsentligt supplement til belysningen af

dette århundredes kulturhistorie. Og
mange ældre medborgere har lyst til at
gå igang, men bremses ofte af rent prak
tiske problemer: Hvordan gør man, hvor
dan får man erindringerne udgivet osv.
Nu er der imidlertid hjælp at hente i lyd
bogen »Hvis det nu var mig?« udgivet af
Grethe Ebbesen, Samarbejdet hjem/skole
i Silkeborg.
Lydbogen består af en mappe med et
par små hæfter og to kassettebånd. Der
tages udgangspunkt i Axel Hansens erin
dringer »Gennem livets skole - i kedel
dragt og kjole«, som også er vedlagt ma
terialet. Grethe Ebbesen og forfatteren
fortæller på lydbåndene om deres sam
arbejde og hvordan de greb sagen an.
Videre fortæller de lytteren om hvor der
er hjælp at hente bl.a. i lokalhistoriske
arkiver, amtsskolecentralerne, kulturhisto
riske institutioner m.v.
Materialet er tilrettelagt for ældre men
nesker og formen, lydbåndene, tilgode
ser disse mennesker, der ofte har svært
ved at læse en tekst, løvrigt lægges der
stor vægt på båndoptageren som et ar
bejdsredskab, der gør »skrivefasen« me
get lettere. Det er lettere at håndtere et
par knapper på en båndoptager end en
skrivemaskine!
Det er selvfølgelig ikke muligt at op
stille en eviggyldig arbejdsmodel for erin
dringsskrivning - det afhænger af per
sonen der skriver, omstændighederne og
stoffet, men i langt de fleste tilfælde bli
ver resultatet bedre, når erindringerne
skrives i samarbejde med en »konsulent«.
Denne kan hjælpe med de praktiske pro
blemer - renskrift, strukturering af stof
fet, kapitelopdeling, fremskaffelse af fo
tos, kort eller andet dokumentationsma
teriale m.v. Altså en hjælp til at gøre
erindringerne læseværdige. Senere kan
»konsulenten« hjælpe med problemer
omkring indhentning af trykketilbud og
distribution osv.
Lydbogen giver ikke alene vejledning
til erindringsskriveren, men også til »kon
sulenten« og det er særdeles vigtigt, at
han/hun er bevidst overfor opgaven og i
vid udstrækning holder sig selv tilbage.
Man skal passe på, at man ikke »trækker
noget ned over hovedet« på folk, og der
med måske er med til at ødelægge en

spontan fortælleglæde. Men på den an
den side er en vis kildekritik også på sin
plads. Denne problematik løser Grethe
Ebbesen på en udmærket måde; hun la
der Axel Hansen fortælle lige ud ad lan
devejen for derefter, i et afsluttende ka
pitel, gennem et interview, at tage nogle
af de ubesvarede spørgsmål og proble
matiseringer op med forfatteren. Denne
form giver en stor respekt for fortælle
rens arbejde. Læser man først Axel Han
sens erindringer og derefter hører bån
dene igennem, har man en udmærket in
spirationskilde for den, der vil skrive sine
erindringer, men også for den, der skal
fungere som vejleder. Lydbogen er et
godt initiativ som fortjener stor udbre
delse. Et oplagt materiale som lokalhi
storiske arkiver, biblioteker og kulturhi
storiske institutioner bør have til udlån.
Henrik Ingemann.

Adel Gjostein Blom:
Folkeviser i arbeidslivet
En analyse af visernes funksjon. Univer
sitetsforlaget. Oslo 1977. 365 sider, ill.
Bøger, som betragter folkesangen i sam
menhæng med arbejdslivet, er ikke just
noget, man ser hver dag, hverken her
hjemme eller i det øvrige Norden. Faktisk
fandtes der til nu kun én større samlet
behandling af emnet indenfor det nordi
ske område, nemlig Mats Rehnbergs »Ar
betets folkdiktning«, som findes i bogen
»Arbeteren i helg och söcken« bd. 2,
redigeret af Andreas Lindstrøm (Stock
holm 1944), og derudover nogle få bøger
med mere afgrænsede emner såsom: sø
mandsviser, rallarviser, strejkeviser og
arbejdsviser.
Det er derfor med både spænding og
glæde, at man modtager Adel Bioms bog.
Adel Blom angiver i forordet to hen
sigter med bogen:
1. At vise sangens funktion og funk
tionsskift gennem traditionsprocessen.
2. At give en oversigt over, hvad der
i øvrigt findes af norsk tekst- og melodi
materiale indenfor emnet.
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Sangen på arbejdspladserne er tor
svundet idag, siger forfatteren, og derfor
er hendes kildemateriale hentet fra trykte
kilder og fra manuskripter i arkiver - først
og fremmest i Norsk Folkeminnesamling.
Noget af det spændende ved bogen er,
at kildematerialet er så bredt valgt, idet
der foruden de egentlige viser også er
medtaget en række af de smågrupper
indenfor folkepoesien, som kun sjældent
bliver fremdraget: løsvers, bønner, trylle
formler, gåder, naturlyde og lokkeråb.
Det, der får Ädel Blom til at tage disse
genrer fra folkesangens grænseområder
med (det er de færreste af dem, der
synges), er hendes interesse for form
lerne. Undersøgelsen af disse nævnes
ikke i forordet, men temaet præger hele
bogen meget stærkt.
Disse formler er faste sproglige ven
dinger, som man kan genfinde atter og
atter i mange forskellige viser, og altså
også i smågenrerne. (Det er vendinger
som »far og mor, søster og bror« og
»ro ro rara«).
I formlerne finder Ädel Blom en sta
bilitet, som viserne ikke har:
»De muntlige visene er flyktige. Opp
skriftene i sin helhet, slik de er bevart,
hørte kanskje bare hjemme i nedskrivningsøyeblikket. Men formlene, løsrevet
fra sammensetningen, kan ha en lang
traderingsprosess bak seg. De bærer
også med seg ideer eller budskap fra
farne tider.«
Efter en mere almen indledning, der
søger at indkredse nogle nøglebegreber
som folkevise, type, variant, model og
formel, samt beskriver kildematerialet,
gennemgår bogen i en række afsnit
sange med tilknytning til de enkelte dele
af arbejdslivet:
1) Kvinnearbeid med sang, sang
i februket. 2) Sang til tekstilarbeid. 3)
Sang i forbindelse med åkerbruket.
4) Mannsarbeid med sang, sang
til fisket. 5) Sjømannsviser, shanties og
frivaktsviser. 6) Viser med tilknytning til
skogbruk og jakt. 7) Håndverksviser,
gesellviser.
Bogen bindes sammen af en glimrende
letflydende fortællestil, men denne kan
ikke tilsløre, at de enkelte afsnit er af
meget forskellig karakter, fordi forfatte
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ren har måttet bygge på det forhånden
værende materiale.
Det er således kun i afsnittene om
sømandsviserne og om sangen i kvæg
bruget, at vi finder eksempler på, at ar
bejdet og sangen for alvor er gensidigt
afhængige, således at sangen er et nød
vendigt led i arbejdsprocessen, og ar
bejdsprocessen er en forudsætning for
sangens struktur. (Derfor er det ekstra
beklageligt, at bogen med overlæg ude
lader sangen blandt de omrejsende jern
banearbejdere, »rallarne«, da også de
i hvert fald har brugt deciderede arbejdssange).
Hvad man finder i de øvrige afsnit er
enten viser, der omtaler ting, som ved
rører de forskellige slags arbejde, eller
højst folkepoesi, der kan tolkes som en
efterklang af noget, der måske engang
har været brugt som led i arbejdsproces
sen. Forfatteren havde derfor nok vundet
en del ved at vælge en lidt ændret titel
på sin bog, f. eks. »Arbejdslivet i folke
visen« eller »Folkevisen og arbejdslivet«.
Og det ville svare bedre til størstedelen
af bogens indhold.
Når Ädel Blom ikke kan leve op til det
mål, hun angiver med bogens titel, skyl
des det selve bogens udgangspunkt.
Dette udgangspunkt er nemlig ikke ar
bejdslivet, men en stor række sangtek
ster, og disse sangtekster er yderligere
indsamlet efter helt andre kriterier end
dem Ädel Blom søger, og i en helt anden
forskningstradition, hvor man interes
serede sig for visen som tekstgenre uden
særlige hensyn til hvornår og af hvem,
der blev sunget, og hvorfor man sang.
Ädel Bloms bog vil derfor næppe blive
stående som BOGEN om folkesangen i
arbejdslivet, men som sagt udfylder den
et tomrum, og forhåbentlig vil den sætte
fart i et yderligere arbejde med dette vig
tige og spændende emne, et arbejde der
forhåbentlig snart resulterer i nye ud
givelser.
Et sidste suk: hvornår slipper vi for
udgivelser om visesang, der, ved konse
kvent at udelukke alle melodier, ser bort
fra, at viserne er sungne. Specielt ved
arbejdsviser er melodierne vigtige, da de
siger noget om fremførelsesmåden.
Svend Nielsen.

Regina Vegenfeld og Lilian Kornerup:
Danske kogebøger 1616-1974, med et
tillæg 1975-1977
2. reviderede og ajourførte udgave. Ham
let 1978. 172 s. ill.
Danske kogebøger 1616-1974, med et
tillæg 1975-1977 er først og fremmest en
bibliografi over danske kogebøger, bagebøger, konditor- og dessertbøger, hus
holdningsbøger med opskrifter, diætko
gebøger, madcauserier med opskrifter,
undervisningskogebøger, enkelte slagteog konserveringsbøger med almindelige
opskrifter samt enkelte skønlitterære
værker med almindelige opskrifter.
Bibliografien er ordnet alfabetisk efter
forfatternavne, redaktører, titler, udgivere
m.m. Bag i bogen findes et kronologisk
register, der foruden sin funktion som re
gister også vil kunne være til nytte for
den, der arbejder med forskellige perio
der. De to forfattere kommer selv ind på
dette i afsnittet om »Hvad kogebøgerne
ellers kunne bruges til«. De nævner f.eks.
at spare- og krisekogebøgerne især duk
ker op i 3 perioder: »omkring 1. verdens
krig, fra depressionen sidst i 20’erne og
i 30’erne, og fra 2. verdenskrig«.
Regina Vegenfeld og Lilian Kornerup
har selv taget et enkelt emne op. I af
snittet »Frue-pige-jomfru« tager de ud
gangspunkt i kogebøgerne og undersøger
»de tre kvindegrupper fruerne, tjeneste
pigerne og jomfruerne, samt disses »so
ciale søstre« - de ugifte kvindelige fa
miliemedlemmer, »skyggetanterne«, lidt
nærmere«. Endelig er der et afsnit om
»Bestsellerne«, der giver indtryk af op
lagstallene for kogebøgerne. Det indehol
der desuden biografier over de mest
solgte kogebogsforfattere. Her finder man
iøvrigt den eneste eksisterende biografi
over den kendteste af dem alle: Frøken
Jensen.
Bibliografien vil være et nyttigt red
skab for folkebiblioteker samt for alle,
der interesserer sig for området. De
mange krydshenvisninger gør, at man
sjældent leder forgæves efter en bestemt
bog. Alene som bibliografi er det et sjæl
dent perfekt værk. Og det bliver ganske
særligt perspektivrigt for etnologer og
folklorister ved, at Regina Vegenfeld og

Lilian Kornerup også redegør for, hvor
dan de bibliograferede kogebøger kan
anvendes til et studium af regionale og
nationale forskelle og af enkelte befolk
ningsgruppers madvaner og dermed for
bundne sociale og økonomiske faktorer.
Else Marie Kofod.
Flemming Jerk:
Gamle danske præstegårde
Forum 1978. 304 s. pris kr. 157,95 indb.

»Kun et Mindretal af de gamle Præstegaarde tjener endnu Livet paa samme
Maade som i gamle Dage, og paa Grund
af deres Kulturværdi og det Særpræg,
som de har faaet ved at optage Almuens
Byggetradition, vil der være Grund til at
ønske, at de endnu maa faa en lang Le
vetid i det praktiske Livs Tjeneste, saa
at vi ogsaa i Fremtiden kan glæde os
over dem og det fortrinlige Samspil mel
lem Landsby, Kirke og Præstegaard,
skabt af henfarne Tider.« Således skrev
Frilandsmuseets arkitekt H. Zangenberg
i slutningen af sin indledning til sit og
Hakon Spliids billedværk »Gamle Præstegaarde«, der udkom i 1932. Zangen
bergs ønske kan ikke siges at være gået
i opfyldelse. I den bog om samme emne,
der her skal omtales, genfindes kun få
af de bygninger, Zangenberg og Spliid
behandlede, og det skyldes ikke forskel
lige udvælgelseskriterier. Bygningerne
eksisterer simpelthen ikke mere. Da bo
gen er bygget op over stadig eksiste
rende præstegårde, er det altså næste
»lag« gamle danske præstegårdsbygnin
ger, vi her finder. Nærlæses tekst og
billeder, fremgår det da også for mange
af gårdenes vedkommende, at det er
stærkt beskårne anlæg, der er bevaret.
Mange steder mangler økonomibygnin
gerne helt eller delvis, og mange af hu
sene er hårdt restaureret eller slet og
ret »moderniseret« i en grad, der udfra
de fleste synsvinkler må forringe deres
værdi.
Zangenbergs og Spliids bog var foku
seret på selve præstegårdsbygningerne;
der tales i det relativt korte tekstafsnit
ikke meget om livet i husene. I Jerks bog
er det om ikke omvendt, så er fremstil-
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lingen dog skæv. Han siger i sin indled
ning, at det var bygningerne, der var ud
gangspunktet for den undersøgelse, der
ligger bag bogen. Det mærker man des
værre ikke i det færdige værk. Dette fal
der i to hovedafsnit. Det godt 40 sider
lange tekstafsnit bærer overskriften Kir
keliv og præstegårdsliv i Danmark. Her
er det præsten og hans hjem, der er i
fokus, i en overvejende kronologisk dis
poneret oversigt. Et sammenfattende af
snit om bygningerne mangler ganske en
kelt. Det må betyde, at mange af bogens
købere vil kunne føle sig skuffet.
I bogens andet hovedafsnit beskrives
78 gamle og ældre danske præstegårde.
Måske er beskrivelse ikke det rigtige ord.
Hvert lille afsnit indeholder en kort topo
grafisk omtale af gårdens placering, en
meget kort (og ikke altid helt præcis)
bygningsbeskrivelse samt en række personalhistoriske oplysninger om en eller
flere af stedets mere markante præsteskikkelser. Her er isprængt anekdoter,
brudstykker af erindringer og oplysninger
om kendte mennesker, der er født/har
haft deres gang på stedet. Haverne om
tales også her og der, men efter fotogra
fierne at dømme er der i nutiden ikke
meget at tale om. Intetsteds i bogen næv
nes kriterierne for udvælgelsen af de 78
gårde, men det ser ud til at være byg
ninger, der er ældre end midten af for
rige århundrede.
Bogens billedmateriale er optaget af
forfatteren selv. Og det fortjener at få et
par ord med på vejen. Det er nogle alde
les fremragende billeder. Forfatterens
kærlighed til emnet afspejles klart i de
over 120 helsides fotografier, af hvilke
mange er af en rent plastisk skønhed.
Jerk har virkelig gjort en indsats for at
lade hver enkelt præstegård fremtræde
så godt som muligt. Synd, bare, at han
ikke bringer et eneste interiørbillede. På
trods af ødelæggelserne må der være
meget at hente her.
Bogen afsluttes med et personregister
og en kommenteret bibliografi. Denne
bog er en brik i billedet af den gamle
danske præstegård, således som man i
dag kan opleve den ved en tur gennem
landskabet, men for læseren uden sær
lige kundskaber på landbygningernes
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område er den for fragmentarisk og får
ikke i tilstrækkelig høj grad placeret præ
stegårdene i forhold til landsbyernes øv
rige gårde.
Lars Friis.

Bordskik og Borddækning
Arv og Eje 1977. 162 s. Årbog for Dansk
kulturhistorisk Museumsforening.

Dansk kulturhistorisk Museumsforenings
årsskrift for 1977 er et temanummer om
måltidet og dets rammer i bredeste for
stand. Bogen er delt op i 5 afsnit og en
indledning ved redaktøren Rikke Agnete
Olsen. Helle Reinholdt har skrevet om:
Borddækning og bordskik i middelalde
ren, Holger Rasmussen om: Bordskik i
Danmark i 1500-, 1600- og 1700-årene,
Lilli Friis om borgerskabet i 1800-tallet,
Ole Højrup om måltidsskik blandt bønder
fra 1600 til 1900, og endelig Inge Adriansen om tiden efter 1900 til i dag.
Under læsningen af Bordskik og Bord
dækning får man let det indtryk, at re
daktionsudvalget har villet gabe over
mere end godt er. Bogens titel fører tan
kerne hen på udtrykket: en sammenkogt
ret. Det største problem er det over
ordentlig lange tidsrum, man har ønsket
at få belyst: Bordskik og borddækning
i Danmark fra middelalderens begyndelse
til nutiden, en meget stor mundfuld. Kil
dematerialet bliver af den grund af meget
forskellig karakter, spændende fra spo
radisk arkæologisk materiale over regler
for »fyrsternes kongelige taffel« til jævne
menneskers beretninger om deres egen
daglige levevis. Bogens afsnit er derfor
ret uens, dels i henseende til opbygning,
dels i henseende til de samfundsgrupper,
som beskrives. Mange af de spændende
oplysninger og betragtninger, som vitter
lig findes i de forskellige afsnit, kommer
derfor til at stå ret uformidlet.
Selvom det vel er forholdene i Dan
mark, som fortrinsvis skal belyses, har
forfatterne til afsnittene om middelalder
og renæssance også hentet oplysninger
fra franske og tyske kilder. Dette er forsåvidt i orden som de danske kilder rin
der så sparsomt i denne periode. Men
når man alligevel er gået uden for Dan-

mark, kunne den europæiske billedkunst
måske nok have været anvendt noget
mere. Danske kalkmalerier inddrages,
men hvad med fx. de flamske malere
fra gotik og renæssance. P. Breughel
d. Æ. kan fx. levere adskillige eksempler
på mere tvangfri bordvaner blandt al
mindelige mennesker I 1500-tallet. Også
danske håndværkerskråer, hvoraf der fin
des flere bevaret fra 1400-tallet, giver et
farverigt indblik i borgerskabets sam
værsformer, når de ved festlige lejlighe
der sad bænket om de lange borde i
laugshusene. Ganske vist går bestemmel
serne mere på, hvad man ikke måtte;
men skriftlige forbud opstår næppe, hvis
de ikke jævnligt bliver overtrådt.
Kapitlerne om tiden før år 1800 og
efter år 1900 skulle principielt behandle
spisevanerne hos alle samfundslag. For
det 19. årh.s vedkommende er dette
princip heldigvis brudt, idet bordskikken
hos bønder og borgere behandles hver
for sig. Derved har forfatterne fået bedre
muligheder for at beskrive og analysere
måltidet som social institution.
Grunden til denne opdeling er at søge
i den indsamling, som Nationalmuseets
etnologiske Undersøgelser i mange år har
gennemført med henblik på en kortlæg
ning af landbefolkningens livsformer fra
o. 1875 og fremefter. Bordskik, spise
vaner og kosthold har udgjort en central
del heraf, og det Indsamlede materiale
har muliggjort en systematisk behandling
af emnet. På grund af NEU’s indsamlings
metode ligger hovedvægten i kapitlet om
bøndernes spisevaner så afgjort på sidste
del af det 19. årh.; men de forhold, som
derigennem bliver klarlagt, tillader nok
en vis tilbageslutning i hvert fald for
nogle grundlæggende strukturers ved
kommende (måltidernes antal og pla
cering i døgnrytmen; de spisendes plad
ser ved bordet etc.).
I modsætning til de øvrige afsnit er det
bøndernes daglige spisevaner, som be
handles; men det skal ikke bebrejdes
forfatterne, selvom netop festskik ofte
udgør et udmærket studiefelt med hen
blik dels på nyheder, innovationer, dels
på traditionsfasthed.
Sådanne fænomener omtales fx. for
tiden efter 1900. Af traditionelle elemen

ter, som bevares i forbindelse med fester
og højtider, kan nævnes bordbøn jule
aften, men ikke til daglig, takke for ma
den med håndtryk til værtsfolkene, sær
lige retter ved bestemte lejligheder, fx.
klar suppe til store fester og risengrød
til jul o. s. v. Medens fester i forbindelse
med livscyklen og årets højtider således
virker traditionsbevarende, er det oftere
i forbindelse med mere improviserede
festligheder, at nyheder i kosthold og
borddækning optræder: kulørte duge, nye
retter o. s. v.
Danskernes daglige bordvaner efter
1. verdenskrig udgør desværre et sørge
ligt forsømt område. Der er ikke meget at
trække på. Stort set er det vel sådan, at
adskillige af de ændringer, som frem
drages, først for alvor er slået igennem
i løbet af 1950erne, mens tiden fra o.
1900 til 2. verdenskrig har været relativ
stabil.
Eftersom netop antallet af måltider og
retter og deres Indbyrdes placering har
været præget af en så forbavsende
stabilitet, burde to så væsentlige ændrin
ger af nyere dato som flytningen af det
varme måltid: middagen, fra midt på da
gen til om aftenen samt overgangen fra
to til én ret nok have været genstand
for en nærmere drøftelse.
Over mange af kapitlerne svæver be
grebet »gesunkenes Kulturgut«, forstået
på den måde, at almuen i byerne og på
landet langsomt skulle have tilegnet sig
borgerskabets bordvaner. Denne anta
gelse er vel også stort set rigtig; men der
kan alligevel anføres adskillige eksempler
på andre sammenhænge. Således fore
kommer det troligt, når det fremhæves,
at det snarere er almuens måde at spise
grød på, som har været bestemmende
for, at de fleste i dag ikke drikker sup
pen af skeens kant, men fører den helt
ind i munden. Skikken at ryge ved bordet
mellem retterne må ligeledes være et
træk, som fra befolkningens bredere lag
har bredt sig op i det sociale hierarki.
Men den jævne danskers bordskik i
dag er som sagt svagt belyst. Hvor
mange spiser med kniv og gaffel til dag
lig, hvor mange skifter (skiftede) tal
lerken mellem retterne, og hvor mange
aviser har endt deres tilværelse som
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dug? Mange af den slags spørgsmål
besvarer Bordskik og Borddækning ikke.
Forhåbentlig vil man beskæftige sig mere
med disse emner i fremtiden.
Poul Balle-Petersen.

Leg og Legetøj. Dansk Kulturhistorisk Mu
seumsforenings Årbog. Arv og Eje 1978.
199 s., rigt ill. Pris kr. 70 i løssalg, 52,50
i abonnement.
Børns lege og legetøj er for tiden gen
stand for en særlig opmærksomhed i
størstedelen af verden. Der synes at være
almindelig enighed om, at dette specielle
afsnit af børnekulturen i de seneste år er
undergået så store forandringer, at en
betydningsfuld kulturarv er ved at gå
tabt. Som hovedårsager til miseren anfø
res den stærkt accelererende industriali
sering og urbanisering, begge forældres
udearbejde og den deraf følgende insti
tutionalisering af børnene. Børnenes le
gemuligheder er blevet stærkt forringede.
Deres selvorganiserede leg i smågrupper
uden overvågen og dirigeren af de voksne
trives ikke i moderne boligområder.
Museumsinspektør Nina Fabricius be
handler i bogens første kapitel børns leg
omkring århundredskiftet, set i sammen
hæng med tidens geografiske, kulturelle
og sociale miljø - bl.a. også i håb om at
give børnene og deres leg bedre mulig
heder i et samfund, hvor legen er stærkt
nedvurderet både af de voksne og af
børnene selv. Grundlaget for beskrivel
sen er delvis ca. 9000 sider beretningerindsamlet fra 450 meddelere fra hele lan
det og fra alle samfundslag. Materialet er
indsamlet gennem »Nationalmuseets et
nologiske Undersøgelser« som svar på
spørgelister: Leg og legetøj.
Charlotte Bøgh har specielt interesse
ret sig for de mindste børns leg og lege
tøj og skriver herom på basis af 49 ud af
de 450 besvarelser. Hun gør bl.a. op
mærksom på, at nutidens børn ofte får
legetøj som en slags kompensation. Bir
gitte Kjær skriver om dukkens funktion
op gennem tiderne. De var stort set kun
tænkt som pigelegetøj. De »farvede« duk
kers popularitet i dag ser hun i sammen
hæng med adoption af børn fra den 3.
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verden og på baggrund af, at mange
forældre bevidst giver børnene negerdukker for at give dem en fornemmelse
af racernes ligestilling.
Museumsdirektør Hans Larsen skriver
om dukkehuse, som stort set kun er et
fænomen, der hører hjemme i de prote
stantiske lande, og som havde en ud
præget opdragende funktion. Dukkehuset
og dukkestuen repræsenterer stadig de
voksnes ønskedrømme, som de forærer
børnene I håb om, at disse skal realisere
dem.
Hanne Frøsig Dalgaard skriver om le
gen med påklædningsdukker, der menes
opstået i Tyskland i 1600-tal I et og stadig
fortsætter med uformindsket iver.
Museumsinspektør Ib Varnild fortæller
om kommercielt legetøj, med hovedvæg
ten lagt på den historiske udvikling i
Danmark i tiden op til århundredskiftet.
Bogen afsluttes med et kapitel om Lege
tøj på Museum, skrevet af museumsin
spektør Henrik Vensild. Museerne bør In
teressere sig for legetøjet, og hvad det
kan fortælle om børnenes verden, deres
levevis, sociale forskelle, kønsrolleforde
ling, opdragelse og tilvænning til det
voksne samfund. Og legetøjet er sam
tidig en kopi af de voksnes verden og
kan bruges til at afspejle dette samfund.
Det er en spændende bog - og så er
den tilmed forsynet med henved et par
hundrede interessante illustrationer. Der
er ingen tvivl om, at den kan finde mange
læsere I alle samfundslag, og den er
selvskrevet til at blive anskaffet af alle
biblioteker.
Jens Sigsgaard.
Fridlev Skrubbeltrang
Det danske Landbosamfund 1500-1800
København 1978. 480 s. Kr. 90,00. ISBN
87-87462-09-5.

Det meste af hvad etnologer og folklori
ster arbejder med er hentet hos den tra
ditionelle landbefolkning, og størstepar
ten er indsamlet efter ca. 1850. Før i ti
den arbejdede vi gerne under den uud
talte forudsætning, at landbokulturen i
ældre perioder forandrede sig meget
langsomt, hvad der tillod langtrækkende

tilbageslutninger fra samtidigt materiale,
men efterhånden har landbohistorikerne
gennemhullet denne antagelse.
En fremstående skikkelse i dette ar
bejde siden disputatsen Husmand og
Inderste fra 1940, er Fridlev Skrubbeltrang. Ikke blot har han selv leveret
en lang række landbohistoriske arbejder,
han har også som universitetslærer in
spireret og ledet mange andre på feltet,
og nu har han sammenfattet og udbygget
over 40 års arbejde i en grundig oversigt
over perioden fra senmiddelalderen til
den store reformperiode. Det tidligste
materiale er sparsomt, og fremstillingen
ret mager, men navnlig fra 1660 flyder
kilderne rigeligere, hvad der tillader en
forbavsende detaljeret redegørelse. Land
befolkningen var bestemt ikke i fokus
for de skrivendes interesser før de store
landboreformer, men en utrolig mængde
oplysninger har alligevel kunnet udledes
af samtidigt arkivmateriale.
Arkivmaterialet er så at sige fremstil
lingens grundstof: godsregnskaber, fæ
ste- og skifteprotokoller, kirke- og ting
bøger, centraladministrationens korre
spondance, materiale behandlet i lovfor
beredende kommissioner osv. er det ma
teriale hvoraf billedet rekonstrueres. Det
er ukomplet, ofte upålideligt, ujævnt. Man
har fx. fra 1704-05 lister fra 40 sjælland
ske sogne, som giver et indtryk af folke
holdets størrelse. Sammenholdt med lige
så ufuldstændige oplysninger fra andre
steder og tider tillader det forfatteren at
skønne over den samlede mængde tjene
stefolk på et givet tidspunkt og ane ud
viklingslinjer. Det kræver stor erfaring og
kildekritisk sans. Arbejdet lettes ikke af,
at forholdene er forskellige fra egn til
egn, og fra periode til periode; Danmark
var langt mere uensartet end den homo
geniserede nutid måske tror. En anden
vanskelighed er, at samme betegnelse
kan have forskelligt indhold efter tid og
sted; det gælder mål og vægt, men også
fx. et ord som gårdsæde. Forfatteren
kæmper sig vej gennem alle disse
spørgsmål, afvejer tålmodigt tidligere teo
rier og vurderinger; det gør fremstillingen
noget tung og langsom. Man må beklage,
at kilde- og litteraturhenvisninger kun gi
ves i rund almindelighed til slut - stadige

henvisninger på stedet havde gjort det
lettere for efterfølgere at tage enkeltpro
blemer op til nærmere betragtning. Så
ledes nævnes s. 62 et muligt barneoffer
i anledning af pestens hærgen, men kil
den angives ikke. Der gives tilstrækkelig
oplysning til at sagen kan spores, men
heller ikke mere.
Som resultat af arbejdet fremstår et
nyt billede af periodens landboliv. Fæste
væsenet fx, som eftertiden har malet
sort i sort, har samtiden åbenbart ople
vet anderledes. Selv i vornedskabets tid
skete det ikke sjældent, at jyder og fyn
boer slog sig ned på Sjælland og blev
vornede. Og bønderne var ikke så fuld
stændigt prisgivet herremands og ride
fogeds forgodtbefindende, som man kun
ne tro; forarmedes bønderne, ramte det
til syvende og sidst herremanden selv.
Disse og andre nuanceringer af det over
leverede billede hører til værkets større
fortrin.
Skulle man rette nogen kritik mod
fremstillingen, måtte det være, at den er
så stofmættet og holder sig så tæt til kil
derne, at den er svær at overskue. Ri
gets almindelige historie holdes for det
meste i baggrunden, og det er svært at
få indtryk af de lange hovedlinjer. Der er
tale om en bog, som man nødvendigvis
må have liggende på bordet når man ar
bejder med perioden. Først efterhånden
som man selv bliver fortrolig med perio
den, åbner denne bog sig; men så bliver
den uundværlig.
Bengt Holbek.

Rødovre 1901-1976
Af: Michael Broch, Christian Wichmann
Matthiessen, Sigurd Rambusch og An
nette Vasström. Redigeret af Sigurd Ram
busch. Rødovre kommnue 1978. 349 s.,
ill. Kr. 120.
Der er udkommet et utal af byhistorier,
siden J. Kinch for godt 100 år siden ud
sendte sin Ribe bys historie. I mange år
var det mest fremherskende, at een mand
skrev en bys historie fra ende til anden,
så at værket på godt og ondt blev præ
get af en enkelt persons synspunkter.
Eller flere forfattere har taget sig af sa-
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gen, så at hver tog en periode. At opdele
en byhistorie mellem flere forfattere efter
emnemæssige kriterier er derimod ikke
så almindeligt. Det er gjort i denne bog.
Når jeg hidtil har brugt udtrykket »by
historier«, må det bemærkes, at det kun
delvis kan bruges om Rødovre eller an
dre københavnske forstadskommuner; et
sådant områdes struktur og dermed det
at skrive dets historie er noget helt for
sig selv. Spørgsmålet er, hvor givende
det er netop at koncentrere sig om kom
munen som enhed - mange omegns
kommuner er ret så uensartede i karakter
og struktur -, men det må indrømmes, at
det frem byder fordele, f.eks. ved benyt
telsen af skriftlige kilder. Når man skal
behandle den administrative historie, må
man jo under alle omstændigheder ind
på kommunen som enhed.
Rødovre-bogen er udgivet med kom
munens 75 års jubilæum som anledning,
så derfor er det naturligt her at vælge
kommunen som enhed. Der er som nævnt
fire forfattere, der har delt stoffet mellem
sig, nemlig (efter den rækkefølge, hvori
deres hovedafsnit optræder i bogen):
Geografen Christian Wichmann Matthiessen, kommunalpolitikeren Michael Broch,
etnologen Annette Vasström og historike
ren Sigurd Rambusch.
Det ses i Wichmann Matthiessens af
snit, at det på mange måder kan være
svært at tegne den geografiske og øko
nomiske baggrund for netop et område
som en omegnskommune; en stor del af
hans afsnit (kapitlerne 2-9) behandler da
også Storkøbenhavn i sig selv og ikke
kun som baggrund for Rødovres udvik
ling, idet Rødovre ofte kun inddrages
perifert, som f.eks. i kapitel 3 (»Planlæg
ning i Storkøbenhavn«), hvor Rødovre
nærmest kun omtales, når kommunalbe
styrelsens reaktion på planerne for regio
nens udvikling nævnes. Af Wichmann
Matthiessens afsnit vil jeg især fremhæve
kapitel 6, »Centerudviklingen og service
forsyningen«, der behandler centrene for
handel, men også fremhæver, at der ind
går andre faciliteter i centerfunktionerne,
som f.eks. kulturelle og sociale institu
tioner; s. 75 bringes et kort over forde
lingen af disse og andre lignende insti
tutioner.
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Michael Broch har skrevet den mindste
del af bogen, om den politiske udvikling
og den kommunale forvaltning. Rødovre
har haft socialdemokratisk flertal fra
1929. I 1952 fik den ligesom flere andre
københavnske omegnskommuner »Gentofte-status«, d.v.s. en købstadslignende
styreform, men under tilsyn af amtet. De
forskellige politiske partier og partifore
ninger og de enkelte forvaltninger og for
valtningsområder bliver gennemgået. I
dette afsnit findes også en omtale af de
sociale institutioner-på to sider, medens
forsørgelsesvæsenet generelt behandles
på een side. I betragtning af, at de kul
turelle institutioner har fået et helt kapi
tel (19, af Sigurd Rambusch), kan denne
disponering undre - er der virkelig så
lidt at sige om socialvæsenet i Rødovre?
Annette Vasströms hovedindsats er be
handlingen af dagliglivet i fire udvalgte
kvarterer: 1) den første villabebyggelse
Søtorp fra begyndelsen af dette århun
drede, 2) villakvarter fra1930’erne i Islev,
3) kollektivbyen Carlsro og 4) højhusbe
byggelsen Milestedet. Valget af netop
disse forskellige boligformer forekommer
rimeligt og repræsentativt for kommunen.
Et vigtigt indslag i dette afsnit (kapit
lerne 13-16) er de oplysninger, der er
fremkommet gennem interviews med be
boerne. Her kommer vi nærmere ind på
selve livet i Rødovre, på folks eget syn
på boligforhold, miljøet, fritiden o.s.v.
Der er mange glimrende og sigende ci
tater fra disse interviews, som f.eks. mo
deren med småbørn i Milestedet »...
halvdagsarbejde, når børnene bliver
større, men det ville alligevel aldrig blive
mere end en halv dag, fordi hvis man
også skal holde hjemmet og sådan no
get, og også for børnenes skyld. Ellers
bl ir det hele sådan noget stresset noget,
man skal skynde sig hjem og købe ind,
man er som en karklud« (s. 250), en me
get sigende beskrivelse af mange kvin
ders situation i dag. - Udover at have
relevans for selve livet i Rødovre er det
indblik, vi får i livet i disse fire kvarterer,
ikke noget, der kun gælder for Rødovre,
men har bredere interesse - man må for
mode, at helt tilsvarende oplysninger og
synspunkter kan findes i tilsvarende kvar
terer i hele Københavns omegn. - M.h.t.

selve interviewmetoden savner jeg en re
degørelse for, hvordan »ofrene« er ud
valgt, man kan ikke se, hvor repræsen
tative disse interviews er, og selv om de
refererede og citerede synspunkter ser
meget dækkende ud, kan det på denne
måde ikke blive andet end eksempler jeg ville ikke ud fra de foreliggende op
lysninger turde sige »sådan er det«. Pro
blemet er ikke specielt for denne bog: en
tilfredsstillende gennemarbejdet metode
bag brugen af interviews som kilde er
endnu ikke udarbejdet. I den forelig
gende fremstilling mener jeg at kunne
spore en tendens til, at de, der har ud
talt sig (eller i hvert fald de, der citeres),
fortrinsvis har et positivt syn på deres
situation; men om det skyldes forfatte
rens udvalg i selve behandlingen, det at
de interviewede mest har villet sige
»pæne« ting, eller at kun de, der har
haft noget positivt at sige, har ønsket at
udtale sig, får vi ikke at vide.
Bogens sidste del, af Sigurd Rambusch, handler om »kulturen« i bred for
stand: kirke, skole og kulturelle institu
tioner (kapitel 19) og foreningslivet (ka
pitel 20); jeg vil især fremhæve det sid
ste. Danmark er blevet kaldt »foreninger
nes land«, og afsnittet her gør ikke den
benævnelse til skamme. At den ældste
forening i Rødovre var læseforeningen og
den næstældste sygekassen, er vist ikke
noget særsyn. Der foregår i disse år
landsomfattende bestræbelser for at sikre
kilderne til det danske foreningsliv, og i
den forbindelse er nærværende behand
ling af foreningslivet i en københavnsk
omegnskommune lærerig, bl.a. fremgår
det (s. 328), at mange foreninger i 50’erne
kom ind i en bølgedal, et fænomen, der
også kendes andre steder fra.
»Rødovre 1901-1976« giver læseren
grundig information om kommunens ud
vikling i det trekvarte århundrede, der
behandles, og om beboernes liv. Det er
velgørende, at der er »sparet på store
ord om ledende personer« (citat fra for
ordet); men samtidig får man bestemt det
indtryk, at en kommune består af men
nesker (især i Vasströms og Rambusch’s
afsnit). Det, at bogen er skrevet af folk
med forskellig faglig baggrund, giver en
bred dækning af emnet; egentlig tvær

faglig vil jeg dog ikke kalde denne bog,
fordi de fire skriver hver sin del, uden at
der tilsyneladende er foretaget nogen
særlig snæver koordinering af behand
lingen; der er dels overlapninger og gen
tagelser, dels huller. Jeg savner tilstræk
keligt med krydshenvisninger mellem de
forskellige afsnit, selv om sagregisteret
hjælper noget. F.eks. kunne det omtalte
kort og Wichmann Matthiessens redegø
relse for kulturelle, sociale og lignende
institutioner være inddraget i alle de an
dre tre afsnit.
Der er mange illustrationer, dels en
række glimrende kort (især i Wichmann
Matthiessens afsnit), dels fotografier.
Men der mangler oplysninger om, hvem
der har taget de enkelte billeder, og hvor
de enkelte fotografier opbevares. I af
snittet om de fire boligkvarterer savner
jeg interiørbilleder fra boligerne. Er der
virkelig ikke bevaret sådanne?
De fremsatte indvendinger skal dog
ikke afholde nogen fra at læse denne
bog; den har interesse lokalt og bør
også læses af folk uden speciel tilknyt
ning til Rødovre.
Susanne Krogh Bender.

Jørgen Andersen:
The Witch on the Wall
Medieval Erotic Sculpture in the British
Isles. Copenhagen, Rosenkilde & Bagger,
1977, 171 s. ill.
I afhandlingen, hvormed han har erhver
vet den filosofiske doktorgrad ved Kø
behavns Universitet, fortæller Jørgen An
dersen om en del groteske, erotiske fi
gurer, som han først fandt på middelal
derlige kirker og borge i Irland, men se
nere også i England og Frankrig. Det
drejer sig om nogle dukkelignende figu
rer, som altid repræsenterer en nøgen
kvinde i frontalstilling, siddende med be
nene vidt adskilt fra hinanden, og med
hænderne anbragt på sine genitalier, ofte
med en ret obskøn gestus. Disse figurer
kaldes i folkeoverlevering for Shelana-gig, mens de i skriftlige kilder om
tales som Sheela, eller Sheila. Gen
nem adskillige århundreder frem til vore
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dage har disse figurer været anset for
pornografiske, eller som franskmændene
kalder dem ekshibionistiske, og man har
derfor især undret sig over, at de fand
tes på kirkerne.
Jørgen Andersens spændende teori er,
at vi her står over for »afværgeteorier«,
altså at disse sheelaer med deres dra
stiske udstilling af det kvindelige køn
skal afværge mod onde magter. Det fak
tum at disse figurer altid findes anbragt
på bygningernes sårbare eller »kritiske«
steder, for eksempel over døren, over
vinduet, eller på et hjørne, taler for deres
beskyttende funktion. Det er en kendt
sag blandt antropologer og kulturhisto
rikere, at det kvindelige kønsorgan i
mange samfund betragtes som det bed
ste middel til at holde »det onde« på
afstand. Dette gamle, hedenske element
i Irland blev ifølge forfatteren optaget af
middelalderlige murere, som formentlig,
skønt kristne, har troet på figurernes ma
giske kraft.
Men en ting slår én, og det er Jørgen
Andersens oversættelse af begrebet
Sheela, ved heks, når man ved, at hek
sen i Middelalderen, næst efter djævelen
var det onde væsen, man frygtede mest.
Djævelen var ifølge samme tro ikke no
gen flittig kirkegænger, men derimod gik
heksene ofte i kirken, og mod dem gjor
de folk alt for at beskytte sig. Lige så
rimeligt det er at antage, at disse sheelafigurer har været anbragt på kirker og
borge i kraft af deres ondtafværgende
funktion, lige så urimeligt er det at kalde
dem hekse. Det er således noget vildle
dende, når forfatteren har kaldt sin bog
»Heksen på væggen«.
Forfatteren fører os vidt omkring i ver
den, til fjerne kulturer, hvor kvindefigurer
i samme stilling som sheelaerne findes
anbragt over tempeldøre og andre steder
på bygningerne. I et af bogens mange
dejlige billeder vises der en overordent
lig smuk kvindefigur, som stritter med
benene i vejret mens hun med hænderne
åbner sine genitalier på god sheelavis.
Men denne »sheela« er anbragt ved fo
den af en søjle i et tempel i Nepal.
Templet er kendt for sine erotiske sta
tuer. Også i Egypten og andre lande i
Middelhavsområdet findes disse kvinde
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figurer, som viser deres genitalier på om
talte udfordrende måde, men dér dyrkes
de som et led i en frugtbarhedskult. For
fatteren afviser imidlertid, at disse shee
laer skulle have andet fælles med de
andre end lighed i deres attitude. Jørgen
Andersen gør opmærksom på, at det som
karakteriserer de irske figurer, foruden
den markante og aggressive måde de
åbner deres genitalier på, er, at de som
regel er udstyret med et abnormt over
dimensioneret hoved med skrækindja
gende udtryk, som viser, at de ikke er
ment som objekter for tilbedelse som
andre steders frugtbarhedsgudinder.
Forfatteren, der i øvrigt er medarbej
der ved Danmarks Radio, har i det hele
taget ikke sparet sig nogen ulejlighed
for at sætte sheelaerne ind i en bred,
middelalderlig
ikonografisk sammen
hæng. Værket er overdådigt illustreret
med fotografier, som for størstedelens
vedkommende er optaget af forfatteren
selv.
Marisa Rey-Henningsen.
Nordisk folketro. Studier tillägnade CarlHerman Tillhagen, 17. december 1976.
Redigeret af Magne Velure, Bengt af
Klintberg og Reimund Kviteland (= Fata
buren 1976). Nordiska museet, Stock
holm 1976. 304 s. III.
Festskriftet til C.-H. Tillhagen, gennem
mange år (1946-73) leder af Folkminnessamlingen ved Nordiska Museet i Stock
holm, er redigeret af tre yngre nordiske
folklorister Bent af Klintberg, Reimund
Kvideland og Magne Velure, der alle har
gjort sig bemærkede som folketrosfor
skere, så dette har i høj grad borget for
kvaliteten af de bidrag, der er udgivet
omkring den 70-årige forskers yndlingsemne: folketroen. Udgivelsen omfatter
ialt 16 bidrag og afsluttes med en krono
logisk ordnet bibliografi, der også med
tager anmeldelser, såvel af Tillhagens
egne værker som hans anmeldelser af
andres arbejder.
Det er sikkert udtryk for visse tenden
ser i forskningen, når ikke mindre end
fire af bidragyderne sætter sig for at
skabe nye klassifikationssystemer, eller

när stoffet, som det sker i et par af ar
tiklerne, hentes fra den allernyeste, »mo
derne« folketradition. Jeg skal koncen
trere mig om disse to tendenser neden
for, men skal først kort omtale de øvrige
bidrig: Af Mats Rehnbergs instruktive ar
tikel om »Nordiska museet och folkmin
nena« erfarer man bl.a., at Feilbergs
utrykte folketrosregister (Dansk Folke
mindesamling) forlængst er blevet over
gået af det af Tillhagen opbyggede regi
ster, som rummer 900.000 excerpter fra
bøger, tidsskrifter og utrykte samlinger i
Nordiska Museet såvel som i andre fol
kemindearkiver. Magne Velure har oprid
set hovedtrækkene af skandinavisk folke
trosforskning 1850-1975. John Granlund
har med bred historisk orientering søgt
at skille lærd og folkeligt i de traditio
ner, der knytter sig til vejrforudsigelse.
Brynjulf Alver har skrevet om tre kalen
dariske julefigurer, Lussi (Lucia), To
mas (Thomas), og To I lak (biskop
Thorlak Thorhallsson på Island), »kalen
dariske«, fordi de personificerer tre ka
lenderdatoer, hhv. 13., 21. og 23. decem
ber. Eva Danielson har med flittig brug
af dansk materiale belyst de nordiske
middelalderballader som folketroskilder.
Hun går dog for let hen over det store
spørgsmål om balladernes faktiske alder.
Undersøgelsen begrænser sig til en in
ventering af de i folkeviserne forekom
mende folketrosmotiver, ved runemagien
dog med antydning af visse kronologiske
overvejelser. Juha Pentikäinen har med
eksempel i et finsk vandresagn demon
streret, hvordan en folkloristisk struktur
analyse kan gennemføres på sagnstof.
Rolf Kjellström er kommet med en ny
fortolkning af lappernes mytiske skikkelse
»Stalo«, og Odd Norland har skrevet om
sigøjnerne, der holder mindemåltider med
en tom stol til den afdøde slægtning.
Nils-Arvid Bringéus har i artiklen om
»trivselsbiden« beskrevet et pædagogisk
fif, hvormed misundelsesværdige foræl
dre i ældre tid fik deres børn til at spise
op: Al kraften fra maden, sagde de, sad
i den sidste bid/skefuld. Der synes imid
lertid at være folketrosforestillinger med
i spillet, når vi kommer tilbage til den
ældre tradition. Lily Weiser-Aall har skre
vet om dieperiodens længde i norsk tra

dition, hvor børnene blev ammet to-tre
år i, interessant nok, svangerskabsfore
byggende øjemed.
Endelig har Birgitte Rørbye skrevet ar
tiklen: »Den illegale sygdomsbehandling
som folkloristisk problem. Bidrag til en
socio-kulturel oversigt for Danmark«. Det
er første gang hun på mere videnskabe
ligt plan fremlægger resultaterne af sine
kildestudier i danske kvaksalveridomme
og i den guldgrube, hun har fundet i
»mere end 100 ansøgninger« fra kloge
folk til sundhedsministeriet om tilladelse
til at praktisere. Disse ansøgninger skulle
nøje redegøre for anvendte metoder og
var derfor som oftest ledsaget af et væld
af patientudtalelser. Sådanne tilladelser,
for eks. til at praktisere som arm- og
benbrudslæger, blev dog kun givet til
ganske få, og dette skyldtes ikke mindst
distriktslægernes uvillighed: »I kraft af
faglig viden, manglende lokal tilknytning
og større indflydelse på den bevillings
givende myndighed var det ofte dem der
»sejrede«, og det vil sige, at de fleste
ansøgere fik afslag.« (Man bemærke her,
at Rørbye er lige ved at gøre de kloge
folk til martyrer i et samfund af korrupte
læger!) Artiklen er i øvrigt et vigtigt korrigendum til det billede, folkloristerne har
tegnet af de kloge mænd og koner, som
kyndige i alskens signen og manen. Rør
bye påviser, hvor udbredt rationel folke
medicin, spekulative naturlægemetoder
og halvprofessionel lægekunst var blandt
de ikke-autoriserede helbredere, og me
ner, at hovedparten af kloge af den trold
domskyndige type forsvinder i løbet af
1800-tallet. Der er tilløb til en interessant
klassifikation i Rørbyes bidrag, og en så
dan bliver hun også nødt til at gennem
føre med større stringens, hvis hun for
alvor vil lave kvantitative kalkyler over,
hvor udbredte »kloge folk« af den ene
og den anden slags var gennem de sid
ste 200 år.
Ellers er det som nævnt ikke fordi der
mangler klassifikationsstudier i denne
publikation. Åke Hultkranz har sat spå
domsmetoder, orakler, varsler, åbenba
ringer m.m. ind i et system, hvis hoved
kategorier er »passiv divination« og »ak
tiv divination«. Lauri Honko mener at
kunne placere alle rituelle handlinger un-
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der en af følgende tre kategorier: Over
gangsriter (forudsigelige, uigentagelige),
kalenderriter (forudsigelige, gentagelige)
og kriseriter (uforudsigelige og uigenta
gelige). Det giver sig dog ikke ud for at
være mere end en skitse. Reimund Kvi
deland har i artiklen »Barnetru. Ein fak
tor i den kulturelle annlæringsprocessen«
under præsentation af det arsenal af
skræmmevæsener, med videre, der ken
detegner den folkelige børneopdragelse,
også forsøgt sig med en klassifikation.
Under kategorien »Skræmmetradition«
møder vi i diverse undergrupper: brønd
gubben, skovbussemanden (der holder
børnene væk fra skoven), loftsgubben,
kælderbussemanden, vinduesgubben (der
holder dem fra at klatre op i vinduet),
bøhmanden (»uspecificeret skræmmevæsen«), samt skorstensfejeren, lensman
den, politiet, rakkeren og præsten (om
denne sidste af typen »menneske som
skræmmevæsen« hedder det fra Horda
land: »Bandte de kom presten og skar
tungen av dem«). Under »Forbud og
straf« hører vi om leg med tændstikker,
der får én til at tisse i sengen, og at man
ikke må læse med mad i munden, for så
bliver man glemsom. Traditionerne om
storken, julemanden og Ole Lukøje er
»Forklaringer som udsætter socialise
ringsprocessen«. Under »Legeforbud og
Kønsroller« hører vi om drenge, der kan
tabe genitalierne af at hjælpe til ved
bagning, mens piger, der leger med kniv
eller økse, kan risikere, at en tissemand
vokser frem på deres næse. »Spådoms
lege«, »Ønsker« og »Lykke og ulykke«
afslutter systemet. Som eks. på den sid
ste kategori oplyses det, at børn i Polen
har udviklet et helt system til at tage var
sel af bilnumre (to nuller = en overra
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skelse ... 99 = slut på kærlighed).
Bengt af Klintberg skriver om moder
ne rygter og sagn, som han inddeler i
»etnocentriske sagn«, for eks. om frem
medarbejdere, der bryder parketgulvet
op for at dyrke kartofler; »sociocentriske
sagn«, for eks. om rockerens fingre, der
bliver hængende i karosseriet på en fol
kevogn, da ejeren speeder den op for
at slippe væk; »sagn i krigstid«, »under
holdningssagn i aviser«, »skrækhistorier
blandt ungdommen« og »sagn om det
overnaturlige«. Sagnene er en proces,
fastslår forfatteren, »det gælder om at
indse, at de optegnede sagntekster er
kunstprodukter; i virkeligheden eksisterer
sagnene som en uafbrudt, mundtlig kom
munikation mellem mennesker«. Nutids
traditioner er også emnet for Leea Virtanens artikel om magiske forestillinger
idag. På grundlag af eget feltarbejde og
en bred teoretisk baggrund belyser hun
de psykologiske mekanismer der ligger
bag magisk adfærd. Virtanen spår (med
den amerikanske psykiater Judd Mar
mor), at vi ikke skal vente os, at over
troiske sædvaner kommer til at forsvinde
eller mindskes i takt med yderligere frem
skridt inden for videnskab og teknologi,
»thi deres forekomst beror mere på ube
vidste emotionelle end på bevidste, in
tellektuelle faktorer«.
Bogen er rigt illustreret, hvilket er no
get af en bedrift, når det gælder folke
tro. Men redaktørerne har i høj grad
kunnet nyde godt af Tillhagens indsam
lervirksomhed, som også på dette felt
gennem mange år har taget sigte på at
fylde huller ud i Nordiska Museets sam
linger.
Gustav Henningsen.
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