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Harmonium, stueorgel,
skipperklaver
AfAnders Rehde Nielsen

Materialet til denne artikel blev indsamlet i 1971 i forbindelse med en
opgave til Institut for europæisk folkelivsforskning. Meddelerne, der i
hovedsagen er fundet gennem dagspressen, beskriver forholdene indenfor
grundtvigianske og indremissionske kredse, især i Vestjylland og egnen
omkring Haslev på Sjælland.
Formålet var at klarlægge de faktorer, der var bestemmende for, at nogle
befolkningsgrupper anskaffede sig harmonier og eventuelt skaffede sig af
med dem igen, samt at beskrive hvordan de blev brugt, og hvilken rolle de
spillede i de enkelte hjem i begyndelsen af dette århundrede.
Men hvorfor netop harmoniet eller stueorglet, som det blev kaldt?
Instrumentet og dets brug er et lille stykke kulturhistorie, der som så
mange andre forhold har haft sin betydning. Det er en del af en mosaik, der
kan fortælle noget om kulturspredning, sociale og kulturelle forskelle og
om de religiøse bevægelser, der fra omkring århundredskiftet satte deres
præg på bl. a. familielivet og bebyggelsen, især på landet.
I det følgende skal jeg beskæftige mig med, hvad baggrunden for spred
ningen var, hvordan brugen var i de enkelte hjem, harmoniets betydning,
og hvorfor det gik af brug. Men først er det på sin plads at se på, hvad der er
karakteristisk ved denne »genstand«.

Instrumentet
Harmoniet er et fritungeinstrument i lighed med mund- og trækharmoni
kaen. Tonen fremkommer ved, at en stemmetunge/fritunge sættes i sving
ninger af en luftstrøm, der for de fleste instrumenters vedkommende
frembringes med et pumpeværk betjent af fødderne. I sin tekniske opbyg
ning er instrumentet i de fleste tilfælde så simpelt, at enhver med lidt
fingersnilde selv har kunnet reparere og vedligeholde det. I modsætning
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Harmoniet fik for det meste den samme udformning som det opretstående
klaver. De to lysestager og pedalerne, som reelt skulle betjene et større
pumpeværk, er eksempler på dette. III.: Petersen & Steenstrups katalog,
København 1899.

hertil står klaveret, der er mere sindrigt og ømfindtligt overfor temperatur
og luftfugtighed.
På det rent musikalske område har instrumentet en række fordele og
ulemper, der var bestemmende for dets spredning indenfor institutioner og
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private hjem. I denne forbindelse vil det være rimeligt at sammenligne med
klaveret, som i mange tilfælde konkurrerede med stueorglet om pladsen i
den »fine stue«.
I tonestyrke kunne harmoniet ikke konkurrere med klaveret. Det var dog
en fordel i det miljø, hvor instrumentet skulle blive brugt og almindeligt.
»Harmoniet kan derimod ikke så godt anvendes i meget store rum eller
med så stor fylde, da det i følge sagens natur er henvist til mere snævre for
hold, i en mindre sal eller kirke fylder dets tone godt« (1).
Til hjemmebrug, i skoler, missionshuse o. 1. har det altså været ideelt.
På et stueorgel kan man ikke spille meget hurtige melodier og f. eks.
triller, hvad der er muligt på et klaver. Til mindre hurtige og dermed sang
bare melodier har det egnet sig fint. I de miljøer, hvor det blev mest an
vendt, var det da også netop salmesangen, der var dominerende. I modsæt
ning til harmoniet har klaveret egnet sig bedre til det klassiske repertoire,
hvor der forelå et større og mere nuanceret nodemateriale.

Harmoniet kommer til Danmark
Harmoniets levetid i Danmark blev meget kort. I midten af 1800-tallet
kommer de første instrumenter til landet. Det er firmaet Petersen og Steenstrup i København, der begynder at forhandle importerede harmonier. I
midten af 1900-tallet stopper den sidste danske fabrik sin produktion af
instrumentet, og i dag er det næsten ukendt i private hjem og institutioner
af forskellig art.
De første aftagere af de importerede harmonier var ikke private hjem,
men derimod forskellige institutioner, som for de flestes vedkommende
havde en religiøs tilknytning. Fra fabrikken Petersen og Steenstrup findes
der i et katalog fra 1915 en liste over 600 harmonier solgt i perioden 18711914. De største aftagere var kirker, menighedshjem, missionshuse, søn
dagsskoler, skoler, seminarier, loger og samfund. I kataloget nævnes det
desuden, at flere hundrede lærere havde anskaffet sig harmonier for at
bruge dem i både hjem og skole. Hvor mange, der er aftaget af private
hjem, nævnes ikke, men særlig stort har tallet næppe været. Firmaet begyn
der dog allerede i 70erne at annoncere efter private købere. At der ikke har
været mange bestyrkes af, at de største aftagere, nemlig kirker o. 1., først
rigtig begynder at købe i løbet af 90erne, og som vi senere skal se, var det
bl. a. her, at almindelige mennesker først stiftede bekendtskab med instru
mentet.
Ud over hos de her nævnte brugere vandt instrumentet indpas i en række
andre sammenhænge. På større skibe var det f. eks. ikke ualmindeligt, at
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kaptajnen medbragte et sammenklappeligt harmonium, der i folkemunde
fik tilnavnet »skipperklaver«. Samme type instrument var også meget
benyttet af danske missionærer i deres arbejde i udlandet.

Den danske fabrikation af harmonier startede med firmaet Petersen og
Steenstrup, der begyndte i 1884. Snart efter skød den ene fabrik op efter
den anden rundt omkring i landet.
Før århundredskiftet startede to fabrikker i Jylland en produktion. Det
var H. P. Koefoeds Eftf. i Randers og Joh. P. Andresen i Ringkøbing. Den
sidstnævnte skulle blive landets største. Allerede i løbet af firmaets første
30 år fremstillede man 12.000 harmonier. Ved fabrikkens ophør i 1963
havde man fremstillet og solgt 20.000 harmonier. Det næste firma blev
Anton Bemtsen i Vejle, der blev grundlagt i 1901. I løbet af de første 15 år
fremstillede de 1.500 harmonier. I 1920 havde de lavet og solgt 2.500
harmonier. De to sidste fabrikker, der skal nævnes her, startede ca. 10 år
senere: Haslev Orgelfabrik i 1912 og P. Andresen & Co. i Aalborg i 1913.
Det sidstnævnte firma fik en samlet produktion på 5.000 harmonier.
Ud over de her nævnte fabrikker har der været en hel del instrument
magere i større og mindre byer, der fremstillede harmonier. Hvor stor den
samlede produktion har været, er det ikke muligt at sige noget om, netop
på grund af det meget store antal små produktionssteder.
Enkelte af de danske fabrikker eksporterede harmonier til Vesteuropa og
USA. Det har næppe drejet sig om de store tal, da disse lande selv var stor
producenter af instrumenter.
Flere danske firmaer importerede harmonier og hoveddelene til dem til
stor fortrydelse for de indenlandske producenter, hvilket fremgår af neden
stående citater. En musikhandler skriver således følgende i en annonce lige
efter århundredskiftet:
»Chr. Winther har altid tonet rent Flag. Hans Pianoer og Harmoniums er
udenlandske og har aldrig gjort Fordring paa at være andet, og enhver kan
sige sig selv, at de store udenlandske Fabrikker med deres uhyre Produk
tion, fortrinlige Arbejdshjælpemaskiner, duelige Specialarbejdere selv
følgelig kan bringe langt bedre Ting til samme Pris, end de hjemlige Fa
brikker, som for øvrigt indfører saa godt som alle enkelte Dele af Instru
menterne fra Udlandet« (2).
På samme tid fremkom en dansk fabrikant med følgende udtalelse i et af
sine kataloger:

»Der er mange Forhandlere af de billigere, udenlandske Eksport-Fabrikata,
som gennem Kataloger, Annoncer og Tryksager m. m. nærmest giver det
Skin af eller Udseende af, enten at være eget eller dansk Fabrikat, selvom
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Jens Andersen i Haslev ved sit harmonium. Fot. Anders Rehde Nielsen 1971.

det saa i Virkeligheden er noget af det allerværste opsnusede Godtkøbs
Kram« (3).
Udtalelserne, der står skarpt mod hinanden, viser noget om den uro, der
har været på det danske marked, samt at markedet har været af betydning.
Om den danske produktion og handel med harmonier kan man sammen
fattende sige, at den efter en meget kort blomstring forsvandt i al ubemær
kethed. Den sidste fabrik, der lå i Ringkøbing, lukkede i 1964, efter at den
paradoksalt nok havde fremstillet kabinetter til en radiofabrik gennem
nogle år - for måske var det netop radioen, der slog den private og i manges
øjne primitive musikudfoldelse ud.

Spredningen afharmoniet
Den enkeltes kendskab til harmoniet, dets spredning, popularitet og brug i
private hjem skyldtes en række forskellige forhold. Det vigtigste var de
religiøse vækkelser og deres institutioner, der i den sidste fjerdedel af
1800-tallet satte præg på store dele af især landbefolkningen på det sub
kulturelle plan.
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I Vestjylland, hvor hovedparten af mit materiale er indsamlet, fik Indre
Mission stor betydning i løbet af 80eme, og kredse blev dannet i næsten
alle sogne. Missionen bidrog i høj grad til en kulturel deling af befolk
ningen. De, der var indenfor kredsen, ændrede på flere måder deres livs
mønster og livsholdning. De begyndte at foretage sig ting, der ikke tidligere
havde været kendte. De fik et foreningsliv og et religiøst liv, der var med til
at understrege og karakterisere gruppen i forhold til den øvrige del af sog
nets beboere.
Som tidlligere nævnt var det i første omgang kirker, forsamlingshuse,
missionshuse, skoler og søndagsskoler, der var de store aftagere af de første
harmonier i landet.
Fælles for de nævnte institutioner var, at sangen og den dermed følgende
musikledsagelse spillede en afgørende rolle. Det første kendskab til har
moniet og dets brug fik folk derfor i missionshuset, i kirken o. s. v. Under
påvirkning heraf begyndte man også at mødes i hjemmene med menings
fæller omkring bl. a. oplæsning, bibellæsning og sang ved århundredskiftet.
Det var i denne periode, at harmoniet begyndte at vinde indpas som hjem
mets instrument.
Skolerne spillede også en afgørende rolle for spredningen af en musik- og
sangtradition, idet salme- og fædrelandssangen begyndte at vinde indpas
her i den sidste del af 1800-tallet (4). I denne forbindelse opstod der et
behov for musikledsagelse, som harmoniumsfabrikanterne benyttede sig af.
I annoncetryksager reklamerede man med harmonier, der skulle være spe
cielt egnede for skoler. Firmaet Petersen og Steenstrup fremstillede en
type, der kunne benyttes som kateder samtidig. På den tid skulle en skole
lærer også kunne spille på et eller andet instrument, og meget ofte blev det
harmonium: »Man havde den lille organisteksamen.« I mindre byer var
det desuden sædvane, at den lokale lærer fungerede som organist i kirken.

»Lærerinden ved friskolen skulle også være organist i kirken. Det kneb ofte
ved nyansættelser at finde en, der turde tage dette job« (5).
Et andet forhold, der havde betydning for instrumentets spredning i private
hjem, var vurderingen af det som statusgivende. Årsagen til dette var især,
at ikke alle familier havde økonomiske muligheder for at anskaffe sig et.

»Det var med salg af orgler, som det er idag med salg af biler - Havde en
gårdejer råd til et, ja så havde de da også råd til det« (6).
På trods af dette giver flere meddelere landbrugets økonomiske fremgang i
spredningsperioden skylden for, at så mange landbrugere anskaffede sig et
harmonium.
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»Når der blev anskaffet så mange af disse, ikke helt billige harmonier,
hænger det vist nok sammen med, at der fra 1914 og fremefter var gode pri
ser for landbrugets produkter« (7).

Forhandlere og fabrikanter var bevidste om, at det var fint at have et
stueorgel, og at det i mange tilfælde blev betragtet mere som et møbel end
som et instrument. I deres annoncer og reklametryksager spillede de på
dette forhold. Harmonierne blev udformet efter tidens smag, i ædle træ
sorter eller bemalet som samme. Meddelerne husker da også bedre, at det
var af poleret nød med ti udtræk, end at det havde en god tone og var godt
at spille på. Karakteristisk nok blev de nyanskaffede instrumenter også pla
ceret i den »fine stue« som hjemmets klenodie. Den fine stue var et nyt
kulturtræk, der netop var begyndt at vinde indpas i landbohjem i slut
ningen af 1800-tallet i takt med et ændret familie- og fritidsliv.
Skønt det var fint at have et harmonium, var det uden tvivl finere at have
et klaver. Der var da også forskel på at gå til klaverspil og harmoniumspil.
»De fjollede mapper - der stod med bogstaver MUSIK henover - det
var noget børnene fik, når de gik til klaverspil. Det var jo flot at komme
med sådan en ... De var ligesom finere, de der gik til klaverspil, end os,
der gik til orgelspil« (8).

Da harmoniet blev til et stueorgel
For det meste blev stueorglet anskaffet, før der var nogen til at spille på det.
For børnene, der som oftest var dem, der skulle lære at spille på det, står
selve det tidspunkt, hvor dette spændende nye møbel kom til hjemmet,
meget klart i mindet.

»Jeg husker tydeligt den dag, min far kom kørende med orglet, jeg må nok
have været 5 år dengang, han kørte med det på den stive arbejdsvogn - og
jeg kan endnu se mor stryge hen over den fine lak og vi børn stod jo rundt
omkring og skulle prøve at trykke på tangenterne« (9).
I de større byer var der spillelærere, i landdistrikterne var det den lokale
degn eller skolelærer, der jo ofte havde både harmonium og den lille orga
nisteksamen, som tog sig af børnenes spilleundervisning.
De, der ikke havde råd til at betale for spilleundervisningen, og det har
efter meddelerne at dømme været de fleste, klarede sig på en anden måde.
Mange har gået til spil hos en nabo eller en eller anden i sognet, som selv
gik til »rigtig« spilleundervisning.
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1970’ernes stueorgel? Et af årets julegaver i 1970 var et elektrisk orgel med
»pædagogiske noder« beregnet for børn. Fot. Anders Rehde Nielsen, dec.
1970.
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»I årene 1925 tog jeg selv undervisning i orgelspil, det fik jeg hos en datter
af fars og mors venner, vedkommende tog selv undervisning, for at ville op
til den lille organisteksamen« (10).
En sidste mulighed var, at man ikke tog spilleundervisning overhovedet. I
en tid, hvor den indirekte musikgengivelse endnu ikke var kendt, var kra
vene ikke altid lige store.

»Far spillede efter gehør, han kendte vist ikke basnodeme, men det tænkte
ingen på at kritisere« (11).

I mange tilfælde var det husets døtre, der kom til at gå til orgelspil.

»Disse harmonier blev gerne anskaffet i hjem, hvor der fandtes unge døtre,
der kunne synge og havde lyst til at spille« (12).
Drengene kunne derimod føle sig tiltrukket af andre instrumenter, som
man uvist af hvilke grunde betragtede som mere passende for »det stærke
køn«. Violin og harmonika var populære instrumenter hos drengene på
den tid.
»Vi unge fyre lærte ikke at spille på stueorgel, vi foragtede noder og holdt
os til mundharmonika og harmonika« (13).

Efterhånden som flere og flere fik stueorgler og lærte at spille på dem, blev
de ofte centrum for både de unges og de ældres musik- og hjemmeliv.

»Efter endt aftensmad samledes vi alle i dagligstuen, hvor harmoniet stod,
og så havde vi det hyggeligt sammen med samtale, oplæsning, håndarbejde
og frem for alt musik og sang« (14).
Nu skal man ikke forledes til at tro, at stueorglet bragte oplæsning og hånd
arbejde til hjemmene; det var sysler, man allerede kendte. Instrumentet
gled naturligt ind i dette hjemme- og fritidsliv og kom for mange til at stå
som symbolet for det. Ikke mindst i indremissionske miljøer, hvor lige
sindede samledes i såkaldte bibelkredse for at gennemgå et stykke af
bibelen samt synge nogle sange og salmer, fik stueorglet stor betydning.

»Der blev holdt møder rundt omkring i hjemmene og efterhånden fik dem,
der havde råd og plads et stueorgel, og deres døtre lærte at spille på det til
sangen« (15).
I det mere formaliserede samvær i missions- og forsamlingshuse blev
møder altid indledt og afsluttet med fællessang. En tradition, som ikke
mindst højskolerne havde deres del af skylden for.
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Næsten alle mine meddelere mindes netop perioden som »sangens tid«. I
denne forbindelse skal det dog nævnes, at det samvær mellem familien og
tjenestefolkene, som havde været karakteristisk tidligere i 17- og
1800-tallet, tenderede mod at gå i opløsning, samtidig med at nye om
gangsformer vandt indpas. Privatlivet i den »fine stue« og arbejdslivet blev
adskilt. En tjenestepige skriver således om forholdene lige efter år
hundredskiftet:
»Hver søndag morgen hele sommeren igennem, når alle var raske i fami
lien, gik de ind i den pæne stue og lukkede døren efter sig, så spillede
konen på orglet og alle sang »Se nu stiger solen af havets skød« (16).
Som tidligere nævnt spillede højskolerne en rolle for spredningen af en
sangtradition. Her lærte de unge helt nye sange, som forældrene endnu
ikke kendte. I et grundtvigiansk miljø kunne samværet mellem de unge
forme sig på følgende måde:

»Når vi så havde moret os der - så kom orglet i gang i den sidste times tid så blev der sunget, det var skik alle vegne. Det samme skete når de ældre
var sammen, de sang mest de sange, de kendte. De sang jo ikke de nye af
Jeppe Aakjær« (17).

Stueorglet vedblev ikke kun at være et ledsageinstrument til sangen. Både
på landet og i byerne har man haft sammenspil og flerstemmig sang. Især i
familier, hvor man i forvejen havde en musiktradition og penge til instru
menter og undervisning, var dette almindeligt. I det indsamlede materiale
er der eksempler på sammenspil mellem harmonium, trækharmonika,
klaver, horn og mandolin. I et enkelt af de refererede hjem havde man lige
frem en, der spillede 2. violin.

»Dengang i vort hjem spillede vi meget, en bror spillede horn, cornet eller
violin, en veninde spillede 2. violin og en bror sang« (18).
Om man på den tid anskaffede sig et instrument eller ej afhang i mange til
fælde af pengepungen. Men inspirationskilderne til musikken og arten af
sange og salmer var i høj grad bestemt af de pågældendes religiøse tilhørs
forhold.
I grundtvigianske kredse var det Højskolesangbogen, der blev brugt både
i hjemmet og i de forskellige institutioner. Indenfor Indre Mission havde
man også sin egen sangbog. Desuden blev der udgivet et lille blad, der hed
»Kirkeklokken«. Heri var der noder, der på den måde blev spredt over hele
landet. Man spillede også koraler og sang engelske vækkelsessange, der var
oversat til dansk. Især i perioden efter 1. Verdenskrig var de med deres

Således forestillede en instrumentforhandler sig, at en musikaften foregik
omkring 1910. Chr. Winther, katalog ca. 1910.

følelsesladede og til tider militaristiske indhold meget populære. Om sang
traditionen indenfor Indre Mission skriver en meddeler:

»Salmebogen blev brugt i kirken, men i hjemmene og i missionshuset var
det først Brorsons salmebog så blev der lavet en der hed »Harboøre Sang
bog«. Siden blev det »Indre Missions Sangbog«, og den kunne fas med
noder til. Det er den, jeg bedst kan huske, at der blev spillet på orgel efter i
hjemmene« (19).

Endnu i vore dage har de to religiøse grupper en højst forskellig sangtradi
tion, som kan være ganske ubekendt for den anden part.

Et instrument bliver »umoderne«
Lige så hurtigt, som harmoniet fik plads i »den fine stue«, skulle det for
svinde igen i al ubemærkethed i tiden henimod 2. Verdenskrig. I en under
søgelse af denne art vil det ofte være lettere at forklare, hvorfor en genstand
kommer i brug, end hvorfor den går ud af brug.
Da stueorglet forsvandt fra de fine stuer for at blive sat til side i laden
eller på loftet, havde det enten været ude af brug gennem længere tid, eller
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pladsen skulle benyttes til det større og dyrere klaver. For mange har det
derfor allerede været »glemt«, da det forsvandt. Det indsamlede materiale
giver dog mulighed for at pege på nogle af de faktorer, der var bestem
mende.
I tiden omkring århundredskiftet var harmoniet et statussymbol for
mange mennesker og derfor noget, man stræbte efter at erhverve. Med
årene skiftede denne vurdering, og det blev klaveret, der kom i højsædet.
Talemåden »hvad er et hjem uden klaver« leder tanken hen på dette
forhold.

»Efterhånden som mennesker fik større økonomisk standard, så flyttede
klaveret ofte ind på orglets plads, det var måske lidt snobberi« (20).

Ud over at harmoniet nu ikke mere havde den samme status, så havde det
heller ikke, som tidligere nævnt de samme muligheder rent musikalsk som
klaveret, der spænder over et større musikrepertoire. Fabrikanterne søgte
at forsyne harmonierne med forskellige indretninger, der skulle give dem
den samme tone som klaveret og de samme muligheder, men et klaver blev
det dog aldrig. I de familier, hvor de musikalske krav var stigende, har det
derfor været både naturligt og nødvendigt, at skaffe sig et klaver i stedet for
et harmonium.
En anden faktor, der også spillede ind, var, at den indirekte musikgengi
velse vandt indpas i de enkelte hjem som en ny form for underholdning i
fritiden.
»Vi er jo også kommet ind i en helt anden tid med radio og TV. Det blev
radioen, der fortrængte harmoniet og det skete inden 1930« (21 ).
Den udenlandske dansemusik, der bl. a. vandt frem gennem radioen,
havde også de unges bevågenhed.

»Der var alle de nye dansemelodier, og det var de unge nok mere interes
serede i - end sidde og spille de nye sange« (23).
Missions- og forsamlingshusenes oprindelige funktion, at forene byens
befolkning på forskellig måde, begyndte også at træde i baggrunden (24).
Dermed var deres rolle som impulsgivere på bl. a. det musikalske område
også svindende.

Harmoniets betydning
Spørger man i dag, hvilken betydning harmoniet havde, far man ikke noget
entydigt svar. Det, meddelerne oftest forbinder med ordet »betydning«, er
selve det sociale liv, der foregik omkring instrumentet. Som genstand be-
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tragtet var orglet ikke ene i dette miljø eller bærer af det. Det indgik som
en af mange ting - det var en del af det. Meddelerne har for det meste et
følelsesmæssigt forhold til dette sociale liv og miljø.

»Man kan forestille sig en tid for mange år siden, hvor der var fred på
mange måder. Da var der måske en, der en sommeraften satte sig ved sit
harmonium og spillede »Lysets engel går med glans«. Det kunne høres
videnom, for døre og vinduer stod åbne« (25).
»Jeg mindes mangen en sommeraften, hvor far og mor gik ude i haven og
søster satte sig til at spille for åbne døre og vinduer og så sang vi« (26).

Mere konkret betydning har instrumentet haft som katalysator for en
begyndende interesse for klassisk musik i mange hjem. Efter undervisning i
orgelspil er mange gået videre til en højere musikuddannelse.

»Min mand og jeg havde spillet sammen i vores unge dage. Der fandtes jo
musik for violin og harmonium og vi holdt det vedlige i mange år. Men så
kom radioen, og det gik lidt ud over vore egne præstationer, men vore
musikbegreber udvikledes, børnene voksede til, og så kom den dag, da vi
byttede mit dejlige orgel for et klaver. To af vore døtre blev senere musik
pædagoger. Vi indså at et klaver var nødvendigt« (27).

Kilder:
1 Dr. Oscar Bie, Et nyt instrument for hjemmet. København 1915. 2 Chr. Winther, Kø
benhavn. Brochure ca. 1910. 3 Petersen & Steenstrup, København. Dagbladsannonce ca.
1910. 4 Den danske folkeskole gennem hundrede år 1814-1914. 2. opl. København 1914.
5 A. Uhrskov, Friskolefolk. Hillerød 1931, bd. I+II. 6-23 N.E.U. nr. 31.913. 24 Mar
garetha Balle-Petersen, Et kulturcenter fra århundredskiftet. Nord-Nytt nr. 5/6 1969.
25-27 N.E.U. nr. 31.913.

Summary
The Harmonium as a Popular Instrument
This paper is an attempt to explain the factors which determined why certain sections of the
population acquired harmoniums, plus to describe how they used them and the role they
played in the individual homes in Denmark about the turn of the century.
The harmonium was chosen because the use of it is a piece of cultural history in itself. It is
part of a mosaic which can tell us of the dissemination of culture, social and cultural distinc
tions, and the religious movements which were reflected in family life and houses especially in
the country from the time about the turn of the century.
In Denmark the history of the harmonium stretched from the middle of the 19th century to
the middle of the 20th. The first harmoniums imported were sold to various institutions with
religious affiliations and to schools. As private people began to acquire the instrument for
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home use this supplied fertile soil for a flourishing national production which had its hey-day
about the turn of the century, and just after. The total Danish production amounted to more
than 50.000 harmoniums.
A series of factors influenced the spread and use in private homes of the harmonium. The
individual person received his first knowledge of the existence and possibilities of the instru
ment in the church, the village hall, the nonconformist chapel, the school etc. These institu
tions also conduced to spreading a song and music tradition which could be used in the home.
The harmonium soon became a status symbol which was not least due to the fact that to many
people even a small instrument was expensive to buy. Another factor which influenced the
spreading was a change in family life and spare time occupations which, at the time of
spreading, was beginning to manifest itself in, among others, the country population. The
‘parlour’ provided the setting for the family’s life together and for social life with friends and
fellow partisans. In that room the harmonium came to be part of the furniture.
When a family had acquired a harmonium there was not necessarily anybody who could
play it. As a rule the daughters of the house were sent to have lessons from the local organist
or school teacher. In many cases the boys preferred other instruments which they found more
fitting for their sex.
How the instrument was used in the individual homes varied much according to the reli
gious affiliations of the members of the family. In Evangelical and Grundtvigian circles the
song and music traditions were widely differing. It was not uncommon in homes where interest
in music was strong that several members of the family played instruments so that together
they could form a small orchestra.
There are various reasons why the harmonium went out of use in private homes. Through
playing the harmonium many people developed an interest in classical music, and the old
harmonium was replaced by a new piano better suited for a classical repertoire. The indirect
reproduction of music which gained ground through the radio and the record players was
important, too. This provided people with other possibilities of musical entertainment and so
the harmonium ended up in attics or bams.
It is very difficult to measure the degree of importance the instrument had for its owners.
The time appears in a romantic light in the memories of my informers, and the harmonium
has become the symbol of an epoch in their lives - a period in which great changes took place
on the subcultural level and within the life of the family.
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En publikumsorienteret
visegenre
Lidt om markeds-, gade- og skillingsvisesang

AfPeter Buchholz og Iørn Piø

»Da nu den rette dag var oprundet, hvor jeg skulle give en hæderlig
prøve på hvad jeg kunne, da beflittede jeg mig på at gøre hvad enhver
mestersanger ville have gjort: jeg drog omsorg for at min stemme var klar
og blødgjort, og det var min vært mig behjælpelig med ved at give mig et
par kander øl. Således udstafferet og vel forsynet begav jeg mig, anrå
bende Merkur, alle kvaksalvere og folkeforføreres gud, til markedet,
lagde på det sirligste mine herlige skrifter frem, steg op på en bænk som
var det en prædikestol, og med højtidelige bevægelser, først hid og så did,
strøg jeg mit skæg der forskansede min mund og min hage som et sikkert
bolværk, så selv folk der havde til hensigt at gå rask forbi mig, standsede
op for at se hvad jeg mon endelig efter megen rømmen ville byde på.«

Sådan siger helten i en af Grimmelshausens burleske skildringer fra slut
ningen af 1600-tallet af den »eventyrlige Simplicissimus«. Han er i penge
nød og giver sig så til at lave Newe Zeitungen, dvs. nye tidender, som han
sælger på markedet som Zeitungssänger, dvs. tidende-sanger. På tysk ville
man i dag sige Bänkelsänger, et ord der kommer af Bänkleinsänger, der
betyder én der står på en lille bænk og synger. Dette ord dukker dog først
op i 1709.
Det at digte, trykke og sælge viser om aktuelle begivenheder var allerede
i 1600-tallet vidt udbredt i Tyskland. Den almenmenneskelige interesse i
ny Zeitung, altså i de nyeste efterretninger, blev ialfald siden bogtrykker
kunstens opfindelse i 1400-tallet tilfredsstillet gennem de Flugblätter, dvs.
flyveblade, der blev udsendt i betragtelige oplag. Udover visen eller den
rimede tekst var disse småtryk forsynet med et træsnit og en meget udførlig
titel. De behandler religiøse og politiske emner og ganske særligt naturkata
strofer, usædvanlige fødsler og himmelfænomener, familietragedier, mord,
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Der Bänkelsänger. Radering af C. W. E. Dietrich, 1740. Graphische Samm
lung der Staatsgalerie Stuttgart.
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røverier og lignende sensationsprægede tidender. Som regel forsikrer flyve
bladene selv, at det de skildrer er sandt, og at det er noget, som netop er
sket.
Markeds- eller gadesangeren havde til opgave at bevæge publikum til at
købe bladene, og jo mere opmærksomhed han kunne påkalde, desto bedre
lykkedes det: han kunne synge visen på en melodi, som alle kendte og
kunne synge med på, han kunne medbringe et lærred eller en tavle, hvorpå
historien i visen var malt som en tegneserie, og så udpegede han med sin
stok de enkelte episoder, mens han sang, eller han kunne gøgle og lave
taskenspilleri mellem versene - allerede fra omkring 1480 har man i Tysk
land vidnesbyrd om, at gøglere drog rundt med lærreder, hvorpå deres
kunststykker var afbildet.
Det at opløse en historie i billedfelter, altså at gengive de enkelte epi
soder i historien for at lave en billedlig fremstilling, er en gammel teknik,
som vi for eksempel finder på kalkmalerier og kirkeportaler, og som en
hver fortæller eller sanger kunne bruge, når han havde tilsvarende billed
materiale til sin rådighed. Det gælder også de billedlige fremstillinger, der
ifølge sagaerne og skjaldedigtningen kunne udsmykke hallerne. Det er også
et spørgsmål, om ikke de religiøse og mytologiske billedfremstillinger, som
vi møder på de gotlandske billedsten, kræver og ligefrem forudsætter en
mundtlig udlægning, altså en mundtlig tradition.

Markedsviser
Hvad angår markedssang, forstået som kombination af melodi, tekst og
billede, så ved vi ikke, hvor gammel denne (salgs)teknik er i Norden. Vi
ved kun, at de tidligst kendte flyveblade dukker op i 1500-tallet (i Dan
mark efter 1530 og i Sverige efter 1583), og her tænkes på tryk, der i ind
hold og form kan sammenlignes med de tyske. At markedssangen i Norden
har haft en slags forløber i den politiske visesang fra senmiddelalderen, kan
man formode, men næppe dokumentere.
Der er ikke overleveret melodier til de vestnordiske skjaldekvad, der også
var digtet over aktuelle begivenheder. Derimod kendes der melodier til
enkelte af kvadene og af Eddadigtene fra omkring 1780. Man kan så spørge
sig, om det virkelig først er så sent, at man overhovedet har opdaget, at
man kan synge disse strofer. Hvorfor skulle ialfald visse af kvadene og
Eddadigtene ikke oprindeligt have været sunget? Og i den forbindelse er det
naturligt at tænke på de syngende og spillende legere og gøglere, som man
kender fra de middelalderlige århundreder i Norden, men som visefor
skerne hidtil i al for ringe grad har studeret. Allerede i skjalden Torbjørn
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Homkloves digt om Harald, der angiveligt skal være skrevet omkring år
900, nævnes en leikari, hvad der svarer til det tyske begreb Spielmann,
hvorom der findes en række undersøgelser. Legerne nævnes ofte i de gamle
nordiske kilder, og de nævnes næsten altid som hørende til de ringeagtede,
farende folk. Ifølge en gammel lovbestemmelse kunne man tilmed dræbe
en leger uden selv at blive straffet.
At disse legere også kunne digte eller recitere, ved vi fra kilderne, men
det var sikkert kun skjaldene, der mestrede at digte på de undertiden over
ordentligt kunstfærdige versemål, der er kendetegnet for de gamle vest
nordiske kvad. Dog kan man meget vel tænke sig, at netop legeme har kun
net kommentere aktuelle begivenheder med strofiske digte i enklere verse
mål, og at de altså på en måde er markedssangernes forgængere. Det kan
endnu ikke dokumenteres, men meget taler for det, ikke mindst, at det at
digte med stavrim, som først og fremmest er kendt i Eddadigtningen, har
været langt mere udbredt og folkeligt, end man hidtil har antaget. Det tyder
de runevers på, som man har fundet i Bergen og i Slesvig.
Mens markedssangemes forhistorie endnu kun er gætterier, så forholder
det sig anderledes med den viden, man har om viseindustrien i Norden
siden begyndelsen af 1500-talIet og op til vor egen tid. Det er dog først fra
omkring 1700, man med sikkerhed kan tale om en egentlig masseproduk
tion af flyvebladsviser. Som i Tyskland er de blevet solgt af kolportører,
gadesangere og markedssangere. Endnu er denne distribution ikke under-

»Hvad der hændte de syv fattige, forladte forældreløse børn fra Böhmen i
Amerika.« Anonym, oliemalet billedtavle brugt i anden halvdel af 1800tallet på tyske markeder. Ca. 300x180 cm. Museum für Deutsche Volks
kunde, Berlin. - 1: familien ved afrejsen fra Bremerhaven, 2: da forældrene
dør, farer børnene vild i Bostons gader og bliver pågrebet af en nattevægter,
3: han fører dem til politistationen, hvor betjentene sender de yngste på
Vajsenhuset. Den store dreng må selv tjene til føden, 4: børnene sørger ved
forældrenes grav, 5: drengen får af en fremmed 5 dollar for at bære en tung
sæk ned til havnen. Dér bliver drengen arresteret for mord, efter at havne
arbejderne ser, at sækken indeholder liget af en gammel mand, 6: i fængslet
bliver han befriet af den gamle mand, som ikke var død, men blot slået til
bevidstløshed afsin egen søn, der var ude efter at få fingre i faderens penge.
Det viser sig så, at den gamle mand er en årtier tidligere udvandret onkel
til de forældreløse børn. Han giver dem alle et nyt hjem.
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søgt i Sverige og i Norge. Det er den derimod i Danmark. Blandt andet
findes publiceret en jysk markedssangers erindringer fra 1879. Han brugte
ikke at stå op på en lille bænk, og han medbragte ejheller et lærred, hvorpå
de dramatiske episoder i viserne var malt. I det hele taget synes denne spe
cielle Bänkelsänger-tradition ikke at have været særligt udbredt blandt nor
diske markedssangere. Fra 1840’eme skriver W. Schom om, hvordan det
netop var tyske sangere, der brugte denne sangteknik på Dyrehavsbakken
nord for København. Fr. Opffer kan derimod fortælle om markederne i
Køge, at »Hovedparten af Lirekassemændene udgjordes dog af Invalider fra
de slesvigske Krige, hvoraf der fandtes mange den Gang. Nogle medførte et
Lærred med Billeder, der illustrerede Sangene.« Og Lønborg Friis fortæller
fra 1860’emes markeder i Vendsyssel: »At høre alle de Viser, der bleve
sungne ved en saadan Lejlighed, svarede mindst til at læse samtlige Hoved
stadsaviser, de illustrerede Blade iberegnede. Man fik jo nemlig altid at se
een, stundom flere af de store oliemalede Placater, der bleve baame paa en
Stang ligesom Nutidens Bannere, og paa hvilke i min Barndom var frem
stillet Billeder af f. Ex. Frederiksborg Slots Brand, Thim Thodes Myrderier
eller Dampskibet »Australia«s skrækkelige Undergang paa Atlanterhavet.«
Nævnes bør også Christian Winthers skildring fra 1855 i Forspillet til
»Hjortens Flugt«. Digteren optræder dér som markedssanger:

»Den heltemodige skovfogedsøn eller de to blikkenslagere.« Oliemalet i
slutningen af 1800-tallet af en af de mest bekendte tyske billedtavlemalere
Adam Hölbing. 283^170 cm. Museum für Hamburgische Geschichte,
Hamburg. - 1: to lumpne fyre, blikkenslagere og musefældehandlere af
erhverv, overnatter i en præstegård, 2: de binder præsten og hans datter,
røver alle værdier og sætter ild til huset, 3: en af røverne trænger ind i et
skovfogedhus, hvor børnene er alene hjemme. Han spørger drengen om,
hvor de gemmer deres penge, og den snedige knægt viser ham ned i kæl
deren og smækker lemmen i, 4: drengen sender så sin søster efter hjælp i
byen, men på vejen møder hun den anden røver, som hænger hende op i et
træ, 5: skovfogden, der netop er på vej hjem, finder datteren og bærer hende
hjem, hvor han ser en røver liggende på jorden. Det er ham, der overfaldt
pigen. Han er hårdt såret, efter at den modige dreng har skudt på ham,
6: faderen går ned i kælderen efter den første røver, men bliver overfaldet.
Netop som han er ved at blive myrdet, skyder drengen røveren.
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På denne Kildemarkedsplads
her mellem Boder, Skur og Telte,

her har jeg sindig, bondeklog
med Løv og Kranse net afspærret
afsides mig en rolig Krog,
hvor jeg nu ruller op mit Lærred.
Her af og til den hele Dag
jeg sang og drejede min Lire;

Se, jeg har af Historier
afskildret her en lille Række;
ifald det kunne morejer,
jeg Billederne vil afdække.
Christian Winther kan naturligvis have været litterært påvirket af den
tyske tradition, men når man betænker, hvordan han ofte i sin digtning har
ladet sig inspirere af sine oplevelser fra sin sjællandske og lollandske barn
dom, kan man ikke udelukke, at det er en dansk markedssanger, der har
været hans forbillede.

Gadeviser
I modsætning til de tyske gadesangere synes de nordiske aldrig at have
brugt malede lærreder, når de solgte deres gadeviser, som de blev kaldt i
samtiden. De blev falbudt på gader og stræder af pjaltede visekællinger og
barbenede knægte eller tøse, som gik rundt med dem i deres kurve. Råbet,
der skulle hidkalde kunderne, kunne lyde:
»Her - -er nye Vii -- ser, her------ er nye Histori - er« eller »Saa nye
Viiser«. Derpå afliredes titlen på visen: »En Nye Viise om Det store Søeslag imellem Russerne og Tyrkerne den 26. Juni 1788, hvorved den hele
Tyrkiske Flaade blev ødelagt.«
Under denne præsentation havde kunderne samlet sig om visesælgeren,
og hun kunne begynde at synge sin vise - den netop nævnte på melodien til
»Kong Christian stod ved højen mast« - og hun begyndte så samtidig at
sælge visetrykkene.
Sælgerne kunne også simpelthen gå rundt på gaderne med kurven under
armen, ivrigt gestikulerende og syngende, håbende på interesserede kunder
undervejs. Det er der mange vidnesbyrd om.

Visekjærlingen. Efter P. Klœstrup:
Det forsvundne Kjøbenhavn I-III,
1877-81.

Visekjærlingen.

Den 18. oktober 1805 blev dette gadesalg forbudt i København: »Al
Udraaben og Syngen paa Gaden med Viser, Bøger, Almanakker og For
tællinger, trykte eller skrevne, skal aldeles være forbuden, under Straf, for
første Gang, af Fængsel paa Vand og Brød i 8 Dage, for anden Gang, i 14
Dage, og, for oftere Igientagelse af saadan Forseelse, af 3 Maaneders Ar
beide i Forbedringshuset.«
Forbudet vakte opmærksomhed også udover landets grænser. I 1806
aftrykkes det således i en Wiener-avis. I Wien havde man gennem mange
år udstedt lignende forbud, men lige meget havde det hjulpet. Ville det
hjælpe i København? En øjeblikkelig virkning synes forbudet at have haft,
men snart tog gadevisesangen til igen for så senere i århundredet at blive til
gårdsang.

Skillingsviser
De viser, der blev solgt i løbet af 1800-tallet, udkom i stadigt større oplag.
Skillingsviser kaldes de nu, en betegnelse man første gang møder her
hjemme i 1795 og i Sverige i 1849. Mange bogtrykkere specialiserer sig i
disse viser, men det er først med Julius Strandberg, der bliver tale om en
egentlig viseindustri. Mellem 1870 og 1890 kunne han i enkelte år fra sin
butik i København og via kolportører, markedssangere og faste handlende
over hele landet sælge 1/2 million skillingsvisetryk. Strandbergs visefabri-
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Markedssanger på Dyrehavsbakken. Udsnit af illustration til A. Rosen
kildes fortælling: Anders Tikjøb, i Illustreret Tidende 1860-61.

kation kan med rette betegnes som en direkte forgænger for vort århundre
des sensationspresse - både dag- og ugebladspressen.
Strandberg udgav også visesamlinger, og i en af dem, »Danmarks syn
gende Mand paa Bølge og Land«, bind 4 fra 1889, skriver han:
»Ligesom ved de tre foregaaende Bind af »den syngende Mand« gælder
det ogsaa for nærværende, at Valget af Sangene er sket mest med Hensyn
til, hvad det brede Publikum synger og forlanger. Her kan derfor ikke
ventes et Udvalg af de største Digte alene. Desværre maa det bekendes, at
ikke altid disse trænge ud i Publikum; ofte vinder en enfoldig Sømands
versificerede Fortælling om hans Genvordigheder paa Søen frem til
mange Oplag og det samme gælder om Soldater- og Kærlighedsviser. At
ville tie disse ihjel, vil vise sig umuligt; de lever en Gang paa Læberne og
i Hukommelsen, og jeg har derfor taget dem med, idet Bogen jo netop er
bestemt som Salgs-Artikel og ikke giver sig ud for at forbedre Smagen,
medens jeg dog heller ikke tror, at den fordærve den. Folk vil have Lov
at synge, hvad de lyste, og de vil ikke lade sig foreskrive af nogen, hvad
de skal vælge.«
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Strandbergs forord viser i hvor høj grad en storproducent orienterer sig
direkte mod det købende publikum. Det var publikum, der bestemte, hvad
han og hans forfattere skrev og trykte. Det er i det mindste Strandbergs helt
klare opfattelse, at han giver folk, hvad folk selv gerne vil have, og hans
høje salgstal viser jo også, at han havde ret. Han opfatter sig selv som et
medium. Selv har han ikke noget ønske om at skabe og lancere noget nyt
for slet ikke at tale om noget kontroversielt. Han og hans kolleger rider
med på bølger. De skaber dem aldrig selv. Viseproducenterne satser aldrig.
De holder af økonomiske grunde på det sikre. De er derfor stærkt konser
vative, men denne deres holdning kommer til at virke tilbage på hold
ningen hos det publikum, der var med til at skabe producenternes hold
ning. Publikum og producent er som to forbundne kar.
En storproducent som Strandberg var i virkeligheden i præcis den
samme situation som de mest durkdrevne blandt tidligere tiders markeds
sangere. Hans marked var bare mange gange større. Både markedssangeren
og Strandberg vidste, at publikum gerne ville høre nye og sande tidender,
hvad enten det så var aktuelle tidender om mord og brand eller evigt ak
tuelle tidender om kærlighed og had. Aktualitet og troværdighed blev der
for et særkende for skillingsvisen, ligegyldigt hvad den handler om. Og
publikumsorienteret som den var, skildrer den altid de nye og sande tiden
der ved hjælp af situationer og personer, som folk kunne genkende, og som
de kunne identificere sig med. Producenterne gav helt bevidst folk mulig
hed for at kunne engagere sig følelsesmæssigt i den historie, der blev rullet
op for dem.
Udvalgt litteratur om Bänkelsang og skillingsviser:
Tyskland. RolfWilh. Brednich: Die Liedpublizistik im Flugblatt des 15. bis 17. Jahrhunderts.
Band 1: Abhandlung, Band 2: Katalog der Liedflugblätter des 15. und 16. Jahrhunderts.
Baden-Baden 1974 og 1975 (= Bibliotheca bibliographica aureliana, 55 og 60). - Karl Veit
Riedel: Der Bänkelsang. Wesen und Funktion einer volkstümlichen Kunst. Hamburg 1963. Karl Riha: Moritat, Bänkelsang, Protestballade. Zur Geschichte des engagierten Liedes in
Deutschland. Frankfurt 1975. - Lesander Petzoldt: Bänkelsang. Stuttgart, Metzler 1974;
samme: Die freudlose Muse. Texte, Lieder, Bilder zum historischen Bänkelsang. Stuttgart,
Metzler 1978.
Danmark: H. Grüner-Nielsen: Danske Viser fra Adelsvisebøger og Flyveblade 1530-1630,
I—VII (1912-1931, fotografisk genoptryk 1978-1979 med efterskrift af Iørn Piø: Perspektiver i
studiet af Danske Viser .. . ); samme: Danske Skæmteviser efter Visehaandskrifter fra 16.-18.
Aarh. og Flyveblade, 1927-28. - Iørn Piø: Produktionen af danske skillingsviser mellem 1770
og 1821 og samtidens syn på genren. Konferensspeciale 1960. Udg. af Københavns univer
sitets Institut for folkemindevidenskab 1969; samme: Skillingsviser, 1974; samme: Julius
Strandbergs skillingsviseproduktion 1861-1903 (Folk og Kultur 1974); samme: Elskende, rige
på ord - og fattige (i Brevbog for Elskende. Strandbergs Forlag 1976); samme: De rige og de
fattige. Et essay om »Danmarks syngende Mand« og socialisterne (Sumlen 1976). - Nils
Schiørring: Det 16. og 17. århundredes verdslige danske visesang, I—II, 1950.
Sverige: Margareta Jersild: Skillingtryck. Studier i svensk folklig vissång före 1800, Stock
holm 1975 (= Svenskt visarkivs handlingar, 2).
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Alle de tyske billeder i denne artikel er hentet fra udstillingskatalogen Bänkelsang und Mo
ritat, Staatgallerie, Stuttgart. Red. Ulrike Eichler, 1975.

Zusammenfassung
Eine publikumsorientierte Liedgattung
Auch der skandinavische Zweig des internationalen Phänomens »Bänkelsang« verdient es,
dass man sich nicht nur im Norden mit ihm beschäftigt. Bei der Frage nach dem Alter der
zugrundeliegenden Traditionen verdient die Technik der Auflösung der Handlung in bildlich
dargestellte Episoden Aufmerksamkeit: sie lässt sich im Norden bis zu den gotländischen Bild
steinen und den völkerwanderungszeitlichen Goldbrakteaten zurückverfolgen (auf denen aller
dings nicht alle Darstellungen »Szenen« sein müssen), zu deren Erklärung es wohl Personen
gegeben haben muss, die den Inhalt mündlich erläuterten. Ob damit schon Gesang verbunden
war, ist natürlich unbekannt. Es gibt aber Anhaltspunkte dafür dass Edda- und Skalden
dichtung gesungen wurde. Man sollte einmal die in altnordischen Quellen genannten leikarar
zum Gegenstand einer gründlichen Untersuchung machen. Das Dichten in einfachen
Versmassen »eddischer« Art war im Norden verbreiteter, als man früher glaubte (Runenverse
z. B. in Bergen, Schleswig und Oldenburg).
Seit etwa 1700 kann von einer Massenproduktion von Flugblättern gesprochen werden.
Die grosse Leinwand, auf der die Handlung abgebildet war, damit sie der Sänger mit seinem
Stock zeigen konnte, ist in Dänemark erst aus Zeugnissen des 19. Jahrhunderts bekannt (in
Deutschland dagegen schon aus dem 15. Jahrhundert). Die Flugblätter oder Liederhefte
wurden auf den Gassen (daher dän. gadeviser) ausgeschrieen und verkauft; ein Kopenhagener
Verbot von 1805 erwies sich als unwirksam. Im 19. Jh. sprach man meist von skillingsviser
(Bezeichnung nach dem Preis). Ein Grossproduzent wie Julius Strandberg, der sich ganz nach
dem Publikumsgeschmack richtete, verkaufte in manchen Jahren zwischen 1870 und 1890
eine halbe Million Exemplare!
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Kristen Spillemand den kloge mand i Himmerland
AfErik Høvring Pedersen

En folklorists udgangspunkt må være at fortælle noget om folk gennem
folk selv.
Tidligere tiders forskere anlagde et syn, der var en del anderledes. Folk
og relationer mellem dem indgik ikke i deres studiefelt på samme måde
som idag. Man studerede folks kulturarv, i håb om at kunne finde elemen
ter fra den ældste kultur, gerne gamle hedenske eller kristne træk. Forsk
ningen var samlet om at fremdrage sådanne ting, og folk kom kun ind i en
passiv sammenhæng - som bærere af studieobjektet.
Det var den tankegang, som lå bag studiet af kloge folk og folkeminderne
i det hele taget. Man brugte det som kilde til folketroen. Det betød, at man
centrerede sig om det hos den kloge, som havde med trosforestillinger at
gøre, sådan noget som trylleformler, trolddomsforestillinger og magisk
adfærd i det hele taget. Man har Okseret på dette, og ikke set den kloge som
en del i et sammensat system. Man har på ingen måde gjort sig klart, hvor
for den kloge eksisterede, eller hvorfor folk søgte ham.
I dag er det forskningsmæssige udgangspunkt at behandle stoffet ud fra
interaktioner mellem folk, og idet det er tilfældet, er man nødt til at gøre
sig klart, hvilken kontekst folkene lever i, thi den er i høj grad med til at
styre meninger og forestillinger.
Jeg vil her forsøge at skildre interaktionen mellem en klog mand og hans
samtidige for derigennem at søge frem til noget generelt om kloge folk og
den kontekst, de opererer i. Jeg har valgt at arbejde med den klassiske type
kloge, hvor jeg tager udgangspunkt i den kloge mand Kristen Spillemand
fra Farsø i Himmerland. Det vil jeg gøre, så langt det er muligt med de
optegnelser, som jeg har til rådighed.

Kilderne
Jeg har på forskellig vis søgt at fremskaffe kildemateriale om Spillemanden.
Bl. a. har jeg forsøgt mig med annoncer og artikler i den lokale presse,
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interviews, spørgeskemaer til apoteker, foruden at jeg har gennemsøgt
diverse museer og lokalhistoriske arkiver for at tilvejebringe materiale. Jeg
har prøvet hos familien, men intet fundet. Kun har jeg fået oplyst, at man
har noget, men at det på en eller anden måde er forsvundet.
Evald Tang Kristensen oplyser i sine erindringer, at han besøgte Spille
manden, og at han fik ham til at skrive en recept, som han endnu gemmer.
Jeg har i Dansk Folkemindesamlings arkiver ikke været i stand til at finde
den recept, Tang Kristensen omtaler, og den var heller ikke blandt hans
materiale på Herning Museum.
Man kan stadig på apoteker købe »Kristen Spillemands dråber«, og om
kring dem lavede jeg en spørgeskemaundersøgelse. Jeg sendte dem ud til et
bredt udvalg af landets apoteker, som i vid udstrækning også returnerede
dem.
I Farsø Avis indsatte jeg en annonce, hvori jeg efterlyste oplysninger om
Spillemanden, men det gav ikke noget resultat. Jeg fik heller ikke noget ud
af en kronik om Spillemanden, som jeg fik optaget i Aalborg Stiftstidende.
På Vesthimmerlands Museum i Aars viste det sig, at man havde en tem
melig stor samling omkring folkemedicin. Og trods byggerod gav lederen af
museet mig lov til at gennemgå materialet. Der var et par recepter, som var
skrevet af Spillemanden, samt en dyrlægebog, der havde været hans.
Jeg prøvede at undersøge, om man på Farmacihistorisk Museum skulle
ligge inde med noget, men jeg fik til svar, at jeg p. t. intet kunne få derfra.
Det lokalhistoriske arkiv i Farsø lå inde med en hel del sagnoptegnelser,
som dog viste sig, for størstedelens vedkommende, at være afskrifter efter
Evald Tang Kristensen.
Netop hos Tang Kristensen findes der en hel del optegnelser om Spille
manden. Hans samling udgør sammen med de optegnelser, der findes på
Dansk Folkemindesamling, grundstammen i det materiale, jeg har haft
som grundlag i mit arbejde.

Præsentation afKristen Spillemand
I den vesthimmerlandske landsby Farsø levede der i forrige århundrede en
gårdmand ved navn Kristen Sørensen (1808-91). Han havde ved siden af
sit jordbrug en vældig praksis som klog mand, og i sine unge dage havde
han været landsbymusikant. Derved havde han fået tilnavnet Spille
manden, der så at sige fortrængte hans fødenavn; thi ikke blot i folke
munde, men også i officielle dokumenter og protokoller benævnes han
med dette navn.
Kristen Spillemand var en ganske almindelig bonde at se til. Han var en
middelhøj, godt bygget, tæt og kraftig mand - vejede nok 200 pund.

Der findes intet fotografi af ham, men mange folk har forsøgt at beskrive
hans udseende. En af dem er forfatteren Johannes V. Jensen (1873-1950).
Han er opvokset i Farsø, og som barn kom han meget i Spillemandens
gård, Stensgård, som ligger vesten for byen. I sin historie om Spillemanden
giver han et billede, som på det nærmeste indbefatter alle de karakteri
stika, der omtales i de øvrige beskrivelser: »Han var overnaturlig stor og
svær, med et Par Klapbukser uden Mage, han lignede Taarnet i Skak, høj
og rund og tæt, med et rankt Hoved, som gik i et med Skuldrene. Det store
Ansigt var ejendommelig sort, tørvesort; en lille Hudlap hang ham fra
Læben ned over Hjørnetanden, naar han talte. Naar han trak Vejret flap
pede det i Halsen paa ham, som om han fik Luft igennem en Mængde Bar
der, som en blæsende Hval, Stemmen var fed og dæmpet, som om den kom
fra et Bjerg, højt oppe fra; han talte det gamle distinkte, rammende Jydske,
som nu ikke mere tales« (1).

Kristen Spillemands position og funktion i samfundet
Spillemanden levede i et lille almuesamfund helt ude i den vestligste del af
Himmerland. Det var et lille lokalsamfund, hvis begrebsverden byggede på
gamle normer og traditioner.
Igennem 1800-tallet havde man været vidne til stavnsbåndets ophævelse,
hoveriets afløsning, selvejerkøbene, indførelsen af almueundervisning osv.,
men det var først sent i århundredet, der skete en nævneværdig ændring i
de vestjyske bønders levevis og samfundsforhold.
Grunden til, at forholdene var sådan, var i høj grad bestemt af økono
miske faktorer. Egnen var fattig. Jorden var ringe, for en stor dels vedkom
mende dækket af heder og moser.
Disse omstændigheder gjorde, at produktionen var minimal. Der var
ikke noget at handle med, så kommunikationen til omverdenen var ringe,
og bønderne fik ikke nogen penge. Håndværkere og handlende blev derfor
ikke tilskyndet til at slå sig ned på egnen. De ville ikke kunne leve. Befolk
ningen, der ud over præst, degn og smed udelukkende var folk, som arbej
dede med jorden, enten som jordløse landarbejdere, som tyende, som husmænd eller som gårdmænd, var derfor overladt til sit selvhjulpne hjemmesystem. Man var tvunget til at klare sig selv. Man oparbejdede en
samfundsstruktur, hvor herredets grænser var det yderste i ens univers.
Ofte kom folk i hele deres liv ikke udenfor deres fødeegn. Man var sig selv
nok. Samfundet vendte indad. Der var fremkommet en livsførelse, der ikke
var forskellig fra generation til generation. Alle var fortrolige med hin
anden. Der blev opbygget en mur af normer og traditioner, som omsluttede
samfundet og gjorde det svært for nye ideer at komme igennem.
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I en dyrlægebog, som nu opbevares på Vesthimmerlands Museum i Aars,
har Spillemanden tilskrevet denne recept.

Omkring provisorietiden gik der hul på denne isolation, og der blev
vendt op og ned på disse forhold. Ikke mindst andelsbevægelserne og folke
højskolerne med deres udsyn har i denne forbindelse spillet en vigtig rolle.
Folk blev mere oplyste, og følgelig mere bevidste - også politisk. For
eksempel samledes i slutningen af 1880’eme over 1000 mennesker på
Farsø-egnen for at hylde venstremanden Berg, og stedets gamle landstings
mand, Per Ladefoged, blev udråbt til Højres »Røvpermendikkel«.
Kristen Spillemand levede det meste af sin tid i det gamle selvhjulpne
almuesamfund, men hans levetid faldt således, at han også oplevede den
samfundsomvæltning, som den nye tid bragte med sig.
Hans gård hørte til de store på egnen, og derved blev han automatisk
placeret i den øverste del af sit samfunds hierarki. Det var af samme årsag,
at han på et tidspunkt blev medlem af sogneforstanderskabet. Han var en
mægtig mand i sit sogn, og det legitimerer det forhold, at han havde socialt
samkvem med byens honoratiores. Dyrlægen, Hans Jensen, kom sammen
med Spillemanden. Han fik bl. a. mælk ude hos ham. Dyrlægens datter,
forfatteren Thit Jensen, har skrevet følgende om de to mænd: »Jeg kom i
hans (Spillemandens) Hjem, da jeg var en lille Pige, for min sjove interes
serede Far dyrkede ham. (. . .) Jeg var for lille endnu til at fange Indholdet
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På Vesthimmerlands Museum i Aars opbevares denne recept, som Spille
manden skulle have skrevet.

af de to Mænds Samtaler, jeg husker kun at min Fader kunne staa længe, se
ned og lytte til Chresten Spillemands Forklaringer« (2).
Sognets beboere betragtede Spillemanden som en af »Egnens Bedstemænd og Overhoveder«: »Her var det Spilmanden, den gamle velstaaende
og højt ansete Gaardmandsfamilie ude paa Marken, man saa op til, mellem
Bønder var de af Adel, en egen selvfølgelig, hærdet, for altid grundfæstet
Stilling« (3).
Hans stilling var altså ikke blot dikteret af økonomiske forhold, men
også bestemt af hans personlighed. - En personlighed, som gjorde at man
søgte til ham for at høre hans råd i alle mulige sager: »Det var saadan en
smuk Familie, alting rent og vellugtende ude hos Spilmandens, med skin
nende Kobbertøj paa Væggene, alting selvfølgeligt, saadan som Bønder var,
og altid havde været; jeg tænker at det var saadan en gammel arvet Velfærd
der fra Begyndelsen var Aarsag til at man havde hentet Raad hos Spil
manden; og saa var han endt med at blive Allemands Tillidsmand i Liv og
Død. Den absolutte Tillid til ham beroede først og fremmest paa hans
Sanddruhed, noget frygtløs, som gik lige i Tingene, uden Omsvøb, ens over
for alle« (4).
Spillemanden blev søgt om råd for menneskers og dyrs sygdomme, men
også for alle mulige uheld så som misvækst, mælk der ikke ville blive til
smør, kærestesorg osv. Folkene i det gamle almuesamfund anså alle disse
forhold som hekses onde gerninger. - En meddeler til Dansk Folkeminde
samling forklarer på følgende vis almuebøndernes opfattelse: »Det var i
Folks Fantasi fortvivlede Sygdomme og derfor skulde der ogsaa fortvivlede
Lægemidler til dem. Der kendtes ingen anden Aarsag til Sygdommen end
hekseri og derfor var det selvfølgelig rigtigt at de henvendte sig til Hekse
mestrene« (5).
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Kristen Spillemand var fortrolig med folks opfattelse, og behandlede på
deres præmisser. - De kloge folk, som behandler ud fra den forestilling, at
det er onde magter, hekse, der er årsag til dårligdommen, kaldes forgørelsesbekæmpere. Kort fortalt går forgørelsestroen ud på, at der findes onde
magter, som enten kommer til udtryk gennem onde mennesker, hekse,
eller også optræder de selv i form af en ond ånd, Fanden. Dette onde, enten
personificeret i Fanden eller en heks, påførte uskyldige mennesker, dyr
eller redskaber skavanker.
Det fortælles, at Spillemanden havde en trolddomsbog, sin Cyprianus, i
bordskuffen. Han skulle engang have udtalt: »Måske a har bøgerne (. . .)
men a vil ikke befatte mig med det. Men a kan lægge en plage på det men
neske, så hvis han ikke er for hård i gemyttet og alt for gammel en tyv, så
skal han nok komme med det igjen« (6).
Den type kloge folk, der som Spillemanden hørte hjemme i et lille sam
fund og udgjorde en del deraf, kaldes i fagsproget blandt folklorister for
integrerede kloge.
De funktioner, som eksisterede i det gamle almuesamfund, var alle dik
teret af mere eller mindre livsvigtige behov. Der måtte være nogen til at
bygge huse, lave redskaber m. m., og der måtte også være folk til at tage sig
af det mere kreative, hvilket Spillemanden var med til, idet han underholdt
med sin violin, når der blev holdt fest i byen.
Lokalsamfundene kunne, bortset fra smeden, ikke bære at føde folk, der
var specialiserede, faguddannede, heltidsarbejdende indenfor et bestemt
erhverv, så derfor måtte bønderne selv - ved siden af landbruget - sørge for
at udføre de hverv, der var brug for. Ofte gik det at kunne håndtere et
bestemt håndværk i arv indenfor de samme familier. Sådan var det også
med hensyn til de kloge folk. Det var gerne en tradition i bestemte familier
at være sygdomsbehandlere. De kloge folk var på samme måde som hånd
værkeren integreret i samfundet, hvor de udførte en nødvendig funktion.
Derfor blev de accepteret, og for Kristen Spillemands vedkommende blev
hans sociale status endda styrket.
Imidlertid var det ifølge loven ikke tilladt at udøve sygdomsbehandling,
når man ikke var faguddannet læge. Det blev betragtet som illegalt, som
kvaksalveri. I en forordning fra 1794 kundgøres det, at enhver, der tog syge
i kur og udsatte disse for fare, skulle straffes. Første gang med 20 Rdl. i
bøde (eller 8 dage på vand og brød), og anden gang med 6 mdr. fængsel - og
for hver af de følgende tilfælde blev straffen fordoblet. Disse love blev i
praksis sjældent fulgt. Ofte lod man de kloge være, eller også lod man dem
hurtigt benåde. F. eks. blev Spillemanden aldrig stævnet for sin praksis
som klog mand. En grund til, at dette forhold eksisterede, kan være, at
lægevæsenet i forrige århundrede slet ikke var udbygget. Det var især i
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byerne og i den østlige del af landet, de læger, der blev uddannet, slog sig
ned. Derfor måtte de små lokalsamfund i de vestlige egne selv klare deres
sygdomsbehandling. I Mangors Landapothek fra 1826 skrev en professor
dr. Wendt: »Men hvad skal Landboerne gjøre, især i Tilfælde, der fordre
hastig Hjelp og ofte kunne indtræffe om Natten i den mørke Vintertid?
Han har ofte flere Mile til Lægens Bolig« (7).
På baggrund af manglen på læger er det derfor naturligt at antage, at man
har ladet kloge folk praktisere i fred, simpelthen fordi der ikke var noget
rimeligt alternativ.

Læge kontra klog mand
I 1860 fastlagde Justitsministeriet, at Farsø skulle være stedet, hvor apotek
og lægebolig for Vesthimmerland skulle ligge. Men at der kom en læge til
byen var ikke ensbetydende med, at man holdt op med at gå til den kloge
mand. - Der er utallige forhold, som spiller ind, i og med at man går til den
kloge. Nogle af disse er individuelt-defmerede og kan kun bestemmes fra
den ene patient til den anden, men trods alt er det muligt at skitsere nogle
omstændigheder, som var fælles for folkene i Spillemandens samfund, og
som var bestemmende for, at man søgte den kloge mand frem for lægen.
At man undlod at gå til den faguddannede læge hænger vel sammen
med, at man havde et andet syn på sygdomme - på sygdomsbegrebet.
Forgørelsestroen var indgroet hos almuebønderne, og den kloge var fortro
lig med dette forhold. Han tog udgangspunkt deri i sin behandling, således
at der blev overensstemmelse mellem den og patientens sygdomsbehand
ling. Dette var der ikke, når man søgte lægen, og det har givetvis afholdt
folk fra at søge ham.
Lægen var for bønderne en øvrighedsperson, og hidtil havde øvrigheden
for dem været lig med herremanden - en mand de altid havde været i op
position til. Denne holdning blev til at begynde med overført til lægen.
Han blev lukket ude af almuesamfundets mur af indadvendte normer og
traditioner: »Der blev aldrig hentet Læge og sjældent Dyrlæge; Sygdomme
hos Mennesker skulde moes hen (svinde af sig selv) eller kureres ved
Hjemmeraad, og gjaldt det et Kreatur, var der til syvende og sidst Raad at
faa hos Brokonen i Vannerup (Spillemandens tante). (. . .) En Dag var det
bleven fortalt, at nu var der hentet Doktor til Godsejer Kjeldsen, Mølgaard, hvortil Knud bemærkede: »Dænj Slaw Folk henjter Doktor, saa
snaar en Skid æ rænd wild i dem.« At hente Doktor var for ham Tegnet
paa den visse Død« (8).
Betænkeligheden ved at gå til lægen hænger sammen med, at behand
lingsmetoderne var simple og helbredelsesprocenten lav, hvilket igen
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bunder i, at man ofte først i yderste stund gik til ham: »Først bruger de,
hvad de selv troede at vide, venner og naboers råd, dernæst såkaldt kloge
mænd (...)- og til sidst den rette læge; hans kundskab er da oftest ude
af stand til at hæve den forårsagede skade, i det mindste ikke erstatte
tabet« (9).
Afdøde museumsforstander H. P. Hansen er i sin bog Kloge Folk inde
på, at det var dyrt at gå til lægen, og at det for landboerne ofte kneb med at
skaffe rede penge, så derfor gik man til kvaksalveren, hvis honorar man
kunne betale med arbejde, naturalier eller en lille skilling.
Psykologiske forhold, så som at man skammede sig over sit tøj eller sin
sygdom - f. eks. fnat eller lus, har ligeledes afholdt mange fra at søge lægen.
For Spillemandens sogns vedkommende var især dyrlæge Jensen, der i
1872 slog sig ned i Farsø, med til at drage befolkningen ud af dens isolerede
tilværelse. Idet Spillemanden var en slags lederskikkelse, var han en af de
første, der kom i kontakt med de nye folk. Han kom sammen med dyr
lægen, byttede bøger med ham osv. Og som det fremgår af følgende opteg
nelse, skulle man umiddelbart tro, at han, i og med at lægen/dyrlægen var
kommet til byen, mere eller mindre havde opfattet sin praksis som over
flødig: En dreng fra smeden i Haubro kommer angående nogle syge føl, og
han spørger om de kan være forgjort. - »Nej, bette Kål, det hår engen
Wærdens Teng å sæj, mæn dær æ kommen en nøj Dyrlæger hæer te Bøjen,
han hår læed di Teng, han ka unjersøeg je Føller å gi dæm di ræjti Medisi
ner, de ka a ett gjør, go do åp te ham å fo ham mæ dæ hjæm te å unjersøeg
Føllern, han ka sekker nåk hjelp jer« (10).
Det har været en udbredt opfattelse, at i og med at samfundets indu
strialisering tog sin begyndelse, og befolkningens dannelsesmæssige stade
blev hævet, så ophørte de kloge med at praktisere. Imidlertid skete der blot
en ændring i fremtrædelsesformen. De havde nemlig en åbenlys økonomisk
interesse i, at folk stadig søgte dem. For at praksisen kunne videreføres,
måtte den tilpasses den øvrige samfundsændring. Bl. a. skete der en
ændring i behandlingsmåden. Den gamle forgørelsesbekæmpelse bestod af
to hovedelementer. Primært var det modtrolddommen, man centrerede sig
om, og i anden række de naturmedicinske medikamenter. Nu sker der det,
at i takt med samfundsudviklingen mister forgørelsestroen sin reference i
befolkningen, og derfor bliver modtrolddommen i de kloges behandlinger
undertrykt til fordel for de naturmedicinske medikamenter. Behandlings
metoderne får - ud fra et moderne synspunkt - en mere rationel form, der
minder en del om den faguddannede læges.
Som følge af de bedrede kommunikationsforhold og centreringen om de
medicinske præparater blev den personlige konsultationsforms betydning
formindsket. Folk kunne nu skriftligt henvende sig til den kloge for at få en
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recept eller et medikament for en given sygdom. Eller også har den kloge
fundet frem til et middel, der fremstilles på apoteker og sælges via dem
uden forbindelse med den, der har lavet opskriften. På den måde bliver det
medikamenterne mere end den kloge, der er det væsentlige. På den anden
side skabte den større samfærdsel en meget større patientskare for den
kloge. Han var ikke længere integreret klog, og folk hjemsøgte ham nu fra
store dele af landet for at blive helbredt. - Tit var det også tilfældet, at den
kloge rejste ind til de større byer, hvor han holdt konsultation på kroer og
lignende steder.
Kristen Spillemand oplevede den ny tid, og han formåede at transfor
mere sin funktion som klog mand ind i den ny samfundsstruktur. Dikteret
af ønsket om at hans prestige, sociale og økonomiske status ikke måtte for
ringes, tilpassede han sin praksis til det nye, hvor det mystiske, uforklarlige
og okkulte ikke kunne leve. Han levede på overgangstiden mellem det ny
og det gamle, hvilket også afspejler sig i hans behandlingsmetoder. I de op
tegnelser, der findes om Spillemanden, og de er alle fra de sidste år af hans
levetid, kan man tydeligt se, at han afpassede sin behandlingsmetode efter
patientens sygdomsopfattelse. F. eks. troede smeden fra Haubro fuldt og
fast på forgørelse. I følgende diskussion med dyrlægen holder han stiv
nakket fast ved, at hans føl er forgjort: »Hvad er det for noget, og hvordan
kan det gå til?« - »Ja, de wed da Fanjen, hwodan de ka go te, mæn de ka
wal skie we uwn Folks Øwnsjøn we å blæes ætter dæm gjemmel e Halmstro
helder we en Gnist fræ Piven, a wed skott hwodan di gjør ed, mæn a wed,
te de ka fodærre Dyr po dæn Måed« (11).
I dette tilfælde ordinerede Spillemanden 4 strimler papir med en mærke
lig påskrift, som stiltiende skulle bindes på føllenes hale og manke.
I andre situationer, hvor patienten ikke troede på forgørelse, gav han
behandlingen en udformning, hvor det okkulte blev opgivet til fordel for en
form, der centrerede sig om de naturmedicinske medikamenter, der som
underordnet element indgik i den gamle forgørelsesbekæmpelse. Et ek
sempel derpå gives i følgende optegnelse: »Doktorens Kone i Farsø var
blevet blind af Stær, og det kunde Kræn Spilmand kurere (. . .) Kuren
bestod i, at han tog en Underkop, lagde et Stykke Papir paa, strøede noget
Pulver, og dryppede nogle Draaber paa, saa brændte han det hele til Aske.
Doktoren fik Besked paa, at han skulde holde Konens Arme, medens
Spillemanden blæste Asken ind i hendes vidt aabne Øjne, men saa skulde
Doktoren slippe Armene, saa hun kunde gnide sig i Øjnene, for det vilde
gøre ondt, saa hun ikke kunde lade være med at gnide. Askepulveret tør
rede og skørede den Hinde, som skulde fjernes, og naar hun gned Øjnene,
gik Hinden løs, der blev skyllet efter med Vand. Og hun var paany se
ende« (12).
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Den gamle etiket til »Kræn Spille
mands dråber« fra Farsø Apotek.

Spillemanden prøvede ikke på at ændre patienternes sygdomsopfattelse.
Det var i hans interesse, at folk, der troede på forgørelse, forblev i den
overbevisning, thi med forgørelsestroen var han på hjemmebane. Han vid
ste, hvordan han skulle behandle på disse præmisser. Der lå også en øko
nomisk interesse i at give folk medhold i deres overtro, så gik de til ham i
stedet for den faguddannede læge, og det er nok det, der var årsag til, at
han: »Tog alt med Alvor og Ro, men morede sig sikkert over hans Stands
fællers store Overtro paa Hekseri, som han daglig var vidne til og han var
altfor en klog og oplyst Mand til selv at tro derpaa, men altid at give Folk
Medhold da Overtroen var saa indgroet at ingen kunde overbevise dem om
det modsatte« (13).
I den ændrede fremtrædelsesform kom apoteket til at spille en vigtig rolle
for Kristen Spillemand. Idet Farsø Apotek i mange år var det eneste i den
del af Vesthimmerland, og frem til 1885, hvor der blev oprettet et i Roslev,
var det det nærmeste for store dele af det østlige Salling, hvorfor det også
blev søgt af mennesker derfra. Når folk fra disse egne kom til Farsø, er det
ganske naturligt, at de må have hørt om Spillemanden - især når man søgte
apoteket. På den måde er rygtet om den kloge mand blevet spredt, og folk
langvejs fra opsøgte ham. - Med andre ord, hans integrerede position blev
brudt, og hans patientkreds var ikke mere udelukkende folk fra hans eget
miljø.
I og med at de naturmedicinske præparater blev mere centrale i den nye
fremtrædelsesform, opstod der et samarbejde mellem Spillemanden og
Farsø Apotek. Han sendte sine patienter derind for at få den medicin, han
ordinerede. - Folketraditionen fortæller, at apoteker Piesner sjældent ville
få brød på bordet, hvis han skulle leve af distriktslægen alene. - Konsulta
tionsformen, hvor den syge opsøgte den kloge i hans hjem, blev også for
Spillemandens vedkommende ved med at eksistere, men idet han begyndte
at arbejde med medikamenter som det primære, behøvedes hans personlige
tilstedeværelse ikke, for at behandlingen skulle lykkes. Patienterne be
gyndte at skrive til ham for at få en recept eller et medikament. Det fortæl
les, at der på loftet i Spillemandens gård var et rum, som var fyldt med
sådanne forespørgsler. Som følge af dette blev hans recepter spredt ud over
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hele landet. Nogle steder har midlet haft den ønskede virkning, og folk er
derfor blevet ved med at bruge det, når man igen fik den pågældende
sygdom. Efterhånden er forbindelsen mellem ophavsmand og recept blevet
glemt, og kun medikamentet er kendt og lever videre. Det er f. eks. til
fældet med Kristen Spillemands dråber, som også idag kan købes på apo
teker over hele landet, men næsten ingen steder ved man, hvem Spille
manden var.

Kristen Spillemands dråber
I min søgen efter materiale omkring Spillemanden besøgte jeg Vesthimmerlands Museum i Aars. Imellem effekterne i dette museums samling
omkring kloge folk fandt jeg et avisudklip fra Aalborg Stiftstidende fra den
16. april 1959. Det var en artikel med overskriften: »Kræn Spillemands
gigtdråber«. Bl. a. var der et interview med den gamle apoteker Bollerup
fra Farsø. Han sagde: »Men vi er sandelig ikke de eneste, der forhandler
disse gigtdraaber, fortæller apoteker Bollerup, Farsø. Det er ikke noget vi
har eneret paa. Kræn Spillemands gigtdraaber blev efterhaanden kendt og
efterspurgt over hele landet, og saa blev opskriften indlemmet i apoteker
nes formelsamling« (14).
Tilskyndet af denne artikel og af Spillemandens barnebarn, Otto Han
sens udtalelser om, at der ifølge hans overbevisning var mange flere folk,
end man skulle tro, der brugte dråberne, besluttede jeg mig til at lave en
nærmere undersøgelse omkring dem.
Jeg henvendte mig til apotekerne i den vestlige del af Himmerland. Det
viste sig da, at Aars havde fremstillet 204 flasker i perioden feb. 1971
- dec. 1977, Løgstør havde påfyldt 324 fra 72 - 77, og Farsø apotek havde
fra feb. 1972-nov. 1977 påfyldt 900 flasker indeholdende 50 gram. Apo
teker Gustav Sindbæk, Farsø, oplyste endvidere, at man benyttede for
skriften fra Formula udg. af Danmarks Apotekerforening. København
1950 (FDA 50):
KRISTEN SPILLEMANDS DRÅBER
Kalii hydroxydum ....................................................
Tinctura guajaci ammoniata FDA 1950 ..............
Spiritus alcoholisatus ..............................................
Aether spirituosus camphoratus............................
Spiritus lavandulae..................................................
Tinctura lignorum FDA 1950................................

25 g
90 g
150 g
230 g
230 g
275 g

1000 g
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»Kristen Spillemands dråber«.

Hovedbestanddelene i dråberne er æter, sprit, guajak - et barkudtræk fra et
østasiatisk træ, kamfer og lavendel. Apoteker Gustav Sindbæk har oplyst:
»Der er ingen magi forbundet med fremstillingen, der består i en simpel
sammenblanding af ingredienserne« ( 15).
Fra spørgeskemaer, som jeg udsendte til et bredt udvalg af landets apo
teker, fik jeg oplyst, at man almindeligvis har solgt otte-tolv 50 grams
flasker pr. år i de sidste 5 år. Flere apotekere skriver, at salget har en fal
dende tendens. I Himmerland og Vestjylland er salget størst, og det er også
fra de egne, der er indkommet flest besvarelser, ca. 3/4 af de adspurgte.
Salget falder, jo længere man kommer mod øst, og det samme er tilfældet
med de besvarede skemaer. Langt under halvdelen er kommet tilbage fra
Østjylland, Fyn og Sjælland. Imidlertid var der, som det fremgår af neden
stående skema, nogle øer også i de egne, hvor salget var væsentlig større
end gennemsnittet.
Adspurgte apoteker med et årligt salg på over 20 flasker:
Hurup................
36
74
Østervrå ............
28
Ikast....................
Nørre-Nebel .... 28
Ringkøbing Løve 240
40
Varde..................
Farsø.................. 150
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Hobro ................
Løgstør ..............
Aars....................
Sønderborg Løve
Borup ................
Næstved Løve ..
Enghave (Kbh.) .

34
54
30
30
30
140
42

Det store salg i Himmerland kan forklares ved, at det netop var der, Spille
manden levede og havde sin praksis. Men ellers er det typisk for stederne
med stort salg, at det er apoteker i landdistrikter eller i byer med et stort
opland. Hvorfor salget i Ringkøbing er så stort, hænger måske sammen
med, at det var i Vestjylland, den traditionelle naturhelbredelse levede
længst. I Næstved, hvor man sælger 140 flasker om året, er køberne ældre
af begge køn, og især folk fra landdistrikterne. I det hele taget er det gen
nemgående for alle apoteker, at køberne fortrinsvis har været ældre men
nesker. Dog har der været visse forskelligheder fra sted til sted, om det især
var mænd eller kvinder, der udgjorde størstedelen af køberne. For hoved
stadsområdet er forholdene en del anderledes. Der er køberne for det meste
unge mennesker. Der er nemlig sket det, at det er blevet en modesag at
købe dråberne. Man har fundet ud af, at det er ganske fortrinligt at komme
nogle dråber i en snaps. De skal også være gode mod »tømmermænd«.

Kristen Spillemand oplevet i funktionsfeltet
Ofte giver de forskellige meddelere sig af med at forklare forhold omkring
Spillemanden:
»Når Spm. giver et råd ud, siger han altid: Med Guds hjælp skal det nok
hjælpe. - Og da han sådan holder sig til Vorherre, er han rar at komme
til« (16).-£n Å/zr/.

»Kristen Spillemand gav mig (. . .) en (. . .) skreven Formel (der indgaves
eller anbragtes på den syge), og han var fuldstændig overbevist om dens
helbredende Kraft« (17). -E. T. Kristensen.
»Spilmanden (. . .) hverken »læste« over de Syge eller brugte Indbilding,
gudelig var han ikke engang; sandsynligvis bestod hans Kraft i et under
tiden hos ustuderede Folk forekommende naturligt Instinkt for Diagno
se, (...) en virkelig rationel Læge er gaaet tabt i ham« (18). - Johannes
V. Jensen.

»Han havde samme Atmosfære af Gru omkring sig som Laust Glavind
. . .«(19).- Thit Jensen.

»For Resten troede jeg (. . .) at hun (Thit Jensen) havde gaaet i Skole hos
den kloge Mand, Kren Spillemand, der jo selv boede i selve Farsø, men
ved nærmere Eftertanke maatte jeg opgive den Teori, for Kren Spille
mand drev udelukkende ‘hvid Magi’« (20). - Chr. C. Korsgaard.
»Spel’manden brugte aldrig Heksekunster uden naar Folk absolut troede
de var forgjorte, saa morede det Spm. at lade dem løbe videre i Over
troen« (21).- Jens Kr. Nielsen.
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»Jeg tror nok, at Kr. Spillemand oftest snakkede sig til det, og så gav han
et eller andet husråd« (22). - Gunnar Pedersen, Farsø.

»Kom der en til ham, som han ikke troede at kunne hjælpe, gav han
altid det Raad: Gaa hellere til Lægen (. . .) de fleste Læger, der kjendte
ham, lod ham i Ro og Fred, fordi han var en hæderlig Person, der,
saavidt bekjendt, ikke gjorde Skade, men i Virkeligheden havde god For
stand paa Behandlingen af flere Sygdomme« (23). - Nekrolog, Løgstør
Avis.
»Han var Typen paa en sindig jydsk Bonde, der tog alt med Alvor og Ro
(. . .) (Den) Tro paa Hekseri, som han daglig var Vidne til (. . .) var (han)
altfor klog og oplyst en Mand til selv at tro (. . .) paa. (. . .) (Selvom han
erkendte) at ingen kunde overbevise dem om det modsatte« (24). Ønskes ikke nævnt.
»Han var nødt til mange gange at blande noget overtro med i det; det
kunne ikke nytte noget at det var noget folk kunne fatte lige ud ad lande
vejen. (. . .) Men dem der virkelig var syge, dem havde han også et godt
råd til« (25). - Kjeld Stephansen, Farsø.

Ud fra disse optegnelser kan man se, at der er en hel del divergerende
opfattelser af, hvordan Spillemanden var. Jeg har i den forbindelse fundet
frem til, at den store forskel i opfattelsen af Spillemanden kunne skyldes, at
meddeleren afpasser sin forklaring, så den kommer til at legitimere nogle
forhold eller handlinger hos ham selv. Det er givetvis tilfældet med En
Karl, der fortalte, at Spillemanden altid holdt sig til Vorherre.
Han blev interviewet af folkemindesamleren Evald Tang Kristensen på
en højskole, og for overfor det miljø at undskylde at man søgte den kloge,
siger han at Spillemanden handlede i Guds navn - så ville det måske bedre
kunne accepteres.
I andre optegnelser kommer det meget klart til udtryk, at personlige
meninger og holdninger spiller ind på karakteristikken af Spillemanden.
Det er f. eks. let at konstatere, hvis man ser på Johannes V. og Thit Jensens
beskrivelser. Der har man i forvejen et kendskab til deres opfattelse og
mentalitet. Johhannes V. Jensen er kendt som rationalist, hvilket i høj grad
også lyser ud af hans optegnelse. Thit Jensen sværmede for det metafysiske,
og derfor omtaler hun Spillemanden, så vægten er lagt på den mystiske side
af ham. Dvs. at de forskellige opfattelser bygger på noget psykologisk og
kan føres tilbage til den enkelte informants mentalitet, som på en eller
anden måde bestemmer og farver karakteristikken.
Man må ikke tro, at optegnelserne derfor er forløjede. De ting, der om
tales deri, er givetvis sande. Man kan betragte ‘Spillemanden’ som et uni-
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vers med mange facetter - hvori både troldmanden og den rationelle læge
kan placeres. Styret af forskellige mekanismer fikserer folk på et enkelt
eller nogle karaktertræk i dette univers. Alle de andre aspekter, som også er
med til at danne universet, bliver undertrykt. Det kan ikke mindst, som det
var tilfældet med En Karl, skyldes ydre påvirkninger, men også ideologi,
temperament, holdninger osv., som det f. eks. var tilfældet med Johan
nes V. og Thit Jensens opfattelse af sandheden om Spillemanden.

Den endnu levende sagntradition om Spillemanden
Da jeg begyndte at arbejde med Spillemanden, undersøgte jeg, om det
kunne lade sig gøre at skaffe materiale omkring Spillemanden ved i dag at
gå ud og interviewe folk. - Jeg kommer selv fra Farsø og havde allerede en
del referencepunkter i den egn. Imidlertid ville jeg gerne se, om det var
muligt at finde folk uden for det område, der havde kendskab til ham. Jeg
skrev derfor en artikel om Spillemanden, hvori jeg opfordrede folk til at
henvende sig til mig, hvis de kendte noget til ham. Jeg fik tre svar, og de
kom alle fra folk, som enten boede i egnen omkring Farsø, eller også var
i familie med Spillemanden.
Jeg kunne altså konstatere, at sagntraditionen var koncentreret til Farsø
og omegn. Og med det udgangspunkt gav jeg mig til at undersøge, hvorfor
sagnene stadig levede netop der, når de i andre egne, hvor jeg ud fra Evald
Tang Kristensen og optegnelserne i Dansk Folkemindesamling kunne se,
der tidligere har været en sagntradition om Spillemanden, ikke længere
eksisterede. Jeg prøvede at finde ud af, hvilke mennesker det var, der for
talte sagnene, og hvilken funktion de havde for dem. Idet jeg er opvokset
på egnen, havde jeg et indgående kendskab til forholdene. Det viste sig, at
jeg indenfor området kunne begrænse sagntraditionen til en bestemt gruppe
mennesker, som alle havde en fælles miljømæssig baggrund. Det var alle
folk af familier, som havde boet på egnen i mange generationer, og deres
forhold dertil - og livsform i det hele taget - byggede på faktorer, som
havde kulturelle og miljømæssige rødder tilbage til det samfund, Spille
manden levede i. Hele deres levevis var en forlængelse af det gamle
1800-tals samfund. Det gav sig bl. a. til kende i gruppens sagntradition,
som altid kunne føres tilbage til det gamle almuemiljø.
For at finde ud af hvorfor man netop i den lille gruppe havde bibeholdt
denne levevis, og hvilken funktion sagnene om Spillemanden havde for
dem, tog jeg over til egnen for at tale med nogle af folkene. Jeg fandt da ud
af, at der til byen Farsø i de sidste 15-20 år er sket en kolossal tilflytning.
Omkring den gamle by er der kommet en mægtig dyne af parcelhuse, og
befolkningstallet er steget fra nogle få hundrede til flere tusinde. Sammen
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Dyrlægebogen,
som Spillemanden
har ejet.

med en ret stor fraflytning - især af unge mennesker - er der sket det, at den
oprindelige befolkning ikke længere er i stand til at præge byen kulturelt
eller på anden vis; tilflytterne har overtaget alle funktioner. Folkene, der
tidligere i mange generationer havde udgjort byens indbyggere, er blevet
degraderet til en lille minoritet, som efterhånden får nedbrudt sin egenart
og går til grunde, enten fordi de assimileres i det nye, eller flytter eller dør.
Det var netop i den gruppe, der udgjorde byens minoritet af oprindelige
beboere, man var fikseret til egnens gamle almuekultur. Sådan havde man
levet i generationer, men i 60’erne kom den statslige landsplanlægning,
hvori man bl. a. ønskede at undgå, at statslige institutioner og private virk
somheder centraliserede sig omkring de store byer. Man ville som et led i
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egnsudviklingen søge at få dem ud i landdistrikterne, hvor forholdene i
mange år ikke havde ændret sig, og hvor det eneste erhverv mange steder
var landbrug. Staten tilskyndede bl. a. ved økonomiske tilskud folk til i de
egne at etablere industrivirksomheder osv. Det var et tilbud mange tog
imod, og det fik i mange egne til følge, at der efterhånden blev skabt en hel
del nye arbejdspladser - til tider ofte flere end egnens befolkning kunne
besætte, og derfor søgtes arbejdskraft udefra til området. Det betød - f. eks.
for Farsø’s og Hanstholm’s vedkommende - at den oprindelige befolkning
pludselig kom i mindretal. Den store gruppe af tilflyttere, der søgte til
egnen, havde en helt anden levevis, og i og med at gruppen var stor, kunne
den let blive normgivende og undertrykke områdets gamle kultur og miljø.
Det viste sig også at være tilfældet i mange situationer, men på den anden
side tilskyndede tilstedeværelsen af tilflytterne - og frygten for at de skulle
kvæle det gamle - en hel del mennesker til at gøre sig deres egen kulturelle
identitet bevidst og gøre et aktivt arbejde for at bibeholde den. Det giver sig
bl. a. udslag i, at når gruppens medlemmer er sammen, så styrker man
hinanden i kampen overfor det ny ved at minde hinanden om den fælles
kulturelle og miljømæssige baggrund. Det sker konkret f. eks. ved at man
beretter sagn. En mand fortalte mig: »De (sagnene) handler om min slægt.
Det er mit folk. - Det er de rigtige! Vi fortæller dem i foragt overfor det
nye« (26). Hele den daglige livsførelse præges af, at man vil hæge om sin
kultur, hvilket kommer til udtryk i alt, fra madlavning og påklædning til
livsholdning.
En meddeler sagde til mig: »Det irriterer mig grænseløst, at de andre
(tilflytterne) bruger det stof de ingen adkomst har til - ingen begreb har
på« (27).
Tilflytterne er kommet fra mange forskellige egne af landet og med for
skellig kulturel baggrund. Efterhånden som de nu har boet på egnen en tid,
er der opstået et eller andet ønske blandt dem om at få en nærmere tilknyt
ning til stedet. Man har meldt sig ind i eller startet lokalhistoriske forenin
ger. Man har givet sig til at grave i egnens gamle kultur. Bl. a. er man søgt
ned i den sagnmængde, som jeg ovenfor har omtalt, for at se, om der var
noget i den, som man kunne bruge. Og de ting man har fundet, bliver
anvendt i forbindelser, som den oprindelige befolkning på ingen måde har
kunnet acceptere. F. eks. har man i Farsø engang valgt nogle sagnfigurer
ud, som man »levendegjorde« til handelsstandsforeningens optog i forbin
delse med en byfest.
En sådan adoption og brug af en anden gruppes kulturarv har fået til
følge, at folk har undladt at melde sig ind i de lokalhistoriske foreninger,
eller også er man søgt bort fra dem, fordi man ikke kunne gå ind på tilflyt
ternes præmisser. For de oprindelige beboere er der tale om en fortsættelse
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af deres egen kulturarv. Tilflytterne derimod søger ned i en sagnmængde,
som for dem er ukendt, og som de har hentet i optegnelser og arkiver for at
bruge dem på forskellig vis - de gør dem levende. Med andre ord er der for
tilflytternes vedkommende, i forbindelse med deres brug af sagnene, tale
om et forløb fra booklore (28) til folklore.
Da jeg arbejdede med interviewene og sagnene, fik jeg en fornemmelse
af, at valget af de sagn, man fortalte i gruppen, ikke blot blev bestemt af,
om de tilhørte den sagnmængde, der eksisterede fra egnens gamle almue
miljø, men at der måtte være nogle yderligere faktorer, som spillede ind og
var bestemmende for udvælgelsen af sagn derfra til den øjeblikkelige for
tælletradition. I andre egne af landet har der også levet kloge folk - for den
sags skyld også på Spillemandens egen egn, f. eks. Sander og Brokonen men mange af dem er i dag fuldstændig glemt (29).
Der måtte altså ligge en eller anden årsag, en eller anden prioritering til
grund for, at man fortalte om Spillemanden - og andre personer og hæn
delser - frem for nogle andre, som tilhørte samme gruppe af sagn, og som
man egentlig skulle tro var lige så brugbare. Jeg kom til at tænke på dette,
da jeg studerede en meddelelse, Thit Jensen havde sendt til Dansk Folke
mindesamling. Deri skrev hun, at hun havde læst Johannes Bechs bog om
Laust Glavind (30), og at hun havde kendskab til et par kloge folk. - Hun
havde ud fra bogen om Glavind fundet ud af, at hun besad nogle oplys
ninger, som tilsyneladende var af interesse, og hun skrev dem derfor ned til
Dansk Folkemindesamling. Et lignende fænomen stødte jeg på i forbin
delse med nogle optegnelser fra 1924. Det år var der i Aalborg Stiftstidende
en artikel om Kristen Spillemand, og den fik til følge, at der pludselig kom
en hel masse optegnelser om ham til Folkemindesamlingen. - Disse to
eksempler viser, at der åbenbart er en sammenhæng mellem, hvad der om
tales i medierne og folks opfatetlse af, hvad der er interessant at beskæftige
sig med - og hvor de altså i disse to konkrete tilfælde har været bestem
mende for valget af sagn fra fortælletraditionen. Denne konstatering fik jeg
yderligere verificeret i forbindelse med min egen artikel. Da jeg, kort efter
at den havde været i avisen, kom til Farsø, var jeg inde på en restauration,
og ved et nabobord hørte jeg to mænd snakke om Spillemanden. Den ene
sagde: »Ja, Spillemanden han boede jo her ude vesten til byen« (31).
Med udgangspunkt i de sagn, der kort forinden havde stået i min artikel,
fortalte de to mænd hinanden om Spillemandens familie og andre sagn,
som jeg kendte fra Folkemindesamlingen. De var også inde på, at Johannes
V. Jensen havde skrevet om ham. Det var et udsagn, jeg havde hørt før.
Næsten alle de mennesker, jeg havde talt med om Spillemanden, kom på et
eller andet tidspunkt ind på, at J. V. Jensen havde skrevet en historie om
ham. Jeg havde også bemærket, at man i sin sagnfortælling - og det ikke
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blot om Spillemanden - tog udgangspunkt i hans tekst, og hvis man virke
lig ville legitimere et udsagn, var jeg tit ude for bemærkninger som: »Men
det skriver Johannes V. jo også! « (32).
Denne måde at ræsonnere på hænger sammen med en offentligheds
opfattelse, som bygger på en fuldstændig accept af det skrevne ord. Medier
nes budskab er den endegyldige sandhed, og man kan endda spore en ærbø
dighed overfor det, som gør, at man er parat til at droppe sin egen mening.
Og det er givetvis en sådan mekanisme, som ligger bag udvælgelsen af stof
fra den samlede mængde sagn fra det gamle almuesamfund. - Respekten
for det skrevne har gjort, at man tillægger det en autoritet, som er langt
større end man nogensinde kunne drømme om at tillægge sine egne udta
lelser. Derfor vælger man i det 20. århundrede at fortælle sagn, som f. eks.
Johannes V. Jensen har skrevet i sine historier, eller som i det mindste er i
relation dertil. Man kan komme ud for folk, som så at sige har kanoniseret
Jensens bøger om himmerlandsfolkene. Det er især hos egnens ældre, man
finder en sådan holdning, og den kan for manges vedkommende føres til
bage til første gang, de stiftede bekendtskab med hans tekster. Det var ikke
så mange, der læste dem, men de blev formidlet til dem via oplæsninger og
foredrag af egnens lærer. Og i og med at det blev forestået af skolelærerne,
har det givetvis tilført historierne et skær af endegyldig sandhed, for læreren
blev jo betragtet som en autoritet, og man var vant til at acceptere alt det,
han formidlede.
Sagnvalget indenfor den omtalte relevante gruppe af sagn er altså styret
af nogle mekanismer, som hænger sammen med en bestemt offentligheds
opfattelse, hvor respekten for mediernes budskab indvirker på folks opfat
telse af, hvilke sagn man vil trække frem.

Slutbemærkning
Med det udgangspunkt jeg har valgt i arbejdet med den kloge Kristen
Spillemand, er jeg stødt på nogle problemer i forbindelse med det ældre
kildemateriale. Før i tiden anlagde man det synspunkt, at hovedformålet
primært var at indsamle stof på de vage præmisser, at de skulle sige noget
om folks kulturarv - give de kommende slægter af det danske folk et le
vende billede af de henfarne tider - og så har det ellers været op til disse
kommende generationer at finde ud af, hvad optegnelserne kunne bruges
til i en forskningsmæssig sammenhæng. Ud over begrænsningen til det, der
drejede sig om folketro, gjorde man sig i interviewsituationen ikke klart,
hvad den specifikke hensigt var med det materiale, som blev resultatet af
samtalen. Man lod sig styre af en eller anden intuitiv fornemmelse, hvor
ved optegnelserne ofte har fået en ret forskelligartet karakter. Det viser sig
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tit, at det, man tidligere har afgjort skulle være en optegnelse om et bestemt
emne, egentlig drejer sig om noget helt andet. Selvom der på arkivskuffeme
på Dansk Folkemindesamling står Kloge Folk, behøver det ikke at betyde,
at indholdet også primært handler om den kloge, hvis navn de er forbundet
med - i alt fald ikke ud fra en folkemedicinsk synsvinkel.
Hvis man undersøger optegnelserne nærmere, viser det sig ofte, at det er
nedskrifter af anekdoter, vandresagn m. m., hvor den eneste forbindelse til
den kloge tilfældigvis skyldes, at de er fikseret til vedkommendes navn. Det
vil sige, at den kloge der er indgået i en sammenhæng, som ikke har ret
meget med hans funktion i forbindelse med folkemedicin at gøre - han er
blevet en sagnmagnet. - Det var en meddeler til Dansk Folkeminde
samling, Jens Kr. Nielsen, Aars, klar over. Han skrev i 1922 et stykke om
den kloge mand Beg’en fra Gislum. Deri karakteriserer han sine egne
meddelelser. Han skriver, at Beg’en bliver: »Opfattet saaledes at han var en
Slags Helt i en Morskabsroman. (. . .) (Optegnelserne er anekdotestof fra)
Sammenkomster og Gilder (hvor) det altid, ogsaa tildels endnu, (har) været
almindeligt Samtale-Emne, som nogle har taget alvorligt og andre som
Morskab. Ligesom Kongerne har haft deres Hofnarre, har Bønderne ogsaa
haft deres Narre at more sig over« (33).
Det kunne Jens Kr. Nielsen se, fordi han tilhørte det samme kulturelle
og sociale miljø som informanterne. De ældre forskere erkendte ikke
dette, for de arbejdede ikke med stoffet i dets sammenhæng, men snævrede
deres forskning ind til kun at omfatte et enkelt emne, som de betragtede
isoleret fra helheden. Derfor har man ikke været klar over, at når folk
omtalte mennesker, der var kendt som kloge, så kunne det være i forskel
lige sammenhænge. Enten kunne det dreje sig om en beskrivelse af kon
krete forhold omkring den kloge, men oftere indgik den kloges navn som
sagnmagnet for at gøre sagn og historier nærværende, lokalisere dem, og i
den forbindelse er der ingen relation til hans personlige funktion i folke
medicinsk regie. Det har de ældre forskere ikke kunnet adskille, og vi fin
der det derfor blandet sammen i deres optegnelser. Derved opstår der nogle
begrænsninger, når man idag gerne vil arbejde med de gamle optegnelser.
For det første er der begrænsningen til det folketrosmæssige, og for det
andet er der problemer, fordi man ikke har været sig den sociale sammen
hæng bevidst, da man foretog kildeindsamlingen.
For mig er det væsentlige netop i arbejdet med etnomedicin/kloge folk at
kunne angribe emnet fra så mange vinkler som muligt. Opgaven må være
at klarlægge så store dele af funktionsfeltet omkring fænomenet som
muligt, sådan som det opfattes af de implicerede - altså interaktionen i den
kulturelle og sociale kontekst.
Problemformuleringen bliver da at betragte den kloge i sit funktionsfelt,
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og overfor fænomenerne i denne kontekst at stille spørgsmålene hvordan
og hvorfor. Hvordan og hvorfor eksisterer den kloge? Hvorfor går patien
terne til ham? Hvordan opfattes han - af lægerne, myndighederne, pa
tienterne og af folkloristerne? Hvorfor forholder de sig sådan? Osv.
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Summary
Kristen Spillemand - the Nature Healer in Himmerland
The starting point of a folklorist must be to tell something about people themselves. The
scholars of former days took a somewhat different attitude. They studied people’s cultural
heritage in the hope of being able to find elements of the oldest culture. People were important
only in a passive context - as bearers of the object of study.
This was the reasoning behind the study of healers and folklore altogether. It was used as the
source of popular beliefs. This meant that the folklorists centrered upon what in the healer was
related to popular beliefs. They focussed on this and did not see the healer as part of a complex
system. In no way did they take into account why the healer existed, or why peopole consulted
him.
As regards research the starting-point today is to treat the material from the point of view of
interactions between people. Accordingly one has to take into account the context in which
the parties involved live because this has a very decisive influence on opinions and beliefs.
The object of this paper is to describe the interaction between a nature healer and his con
temporaries in order to find something general about healers and the context in which they
operate. I have chocen to work with the classical type of healers taking as my point of depar
ture the healer Kristen Spillemand (1808-91) from Farsø in Himmerland.
Having chosen the starting-point in my work with Kristen Spillemand I have run into
problems in connexion with the older source material. Beyond the limitation that they were
dealing with popular beliefs the older collectors did not, in the interview situation, consider
what they were going to use the records for. They let themselves be guided by some intuitive
feeling which often caused the material to be rather heterogeneous. If the records are
scrutinized, it often turns out that they are records of anecdotes, migratory legends etc., in
which the only relation to the healer happens to be that they are attached to the name of the
person in question. This means that the healer has formed part of a context which is only
slightly related to his function in connexion with popular medicine - he has become a legend
magnet. The older scholars did not recognize this, for they did not work with their material in
its context but zoomed in on an individual object and studied it autonomously. In doing so
they did not realize that when people referred to other people known as healers, it might be in
different contexts. It might be a description of concrete things relating to the healer, but more
often the healer’s name formed part of it as a legend magnet to make the story seem more
realistic. The older scholars were incapable of dissociating things, and thus we find them all
mixed up in their records, a fact which makes it problematic to work with their material.
To me the essential thing in working with ethno-medicine/healers is to be able to attack the
subject matter from as many angles as possible. The task must be to explain as large parts of
the functional field round the phenomenon as possible, as it is seen by those involved i. e. the
interaction in its cultural and social context.

Karoline Graves
AfHenrik Ingemann

I 1978 genudgav Foreningen Danmarks Folkeminder Karoline Graves’
»Ved Halleby Aa«, der i mange år har stået som en væsentlig beskrivelse af
det før-industrielle almuemiljø. En beskrivelse, der kvalitativt er blevet
fremhævet i kraft af, at den er skrevet af en person, der selv tilhørte det
beskrevne miljø.
Der har i tidens løb været rejst enkelte kritiske røster, der især har på
peget, at »Ved Halleby Aa« i forhold til den senere udgivne selvbiografi
»En Almuekvindes Liv« er bemærkelsesværdig positivistisk - »Ved Halle
by Aa« er næsten klinisk renset for personen Karoline Graves, hvilket ikke
stemmer overens med den ellers meget personlige og vurderende form, som
hendes indberetningsmateriale iøvrigt har.
For nærmere at undersøge dette postulat vil vi i denne artikel gennemgå
tilblivelsen af »Ved Halleby Aa« og Karoline Graves’ forhold til Folke
mindesamlingens personale, idet vi bruger hendes aldrig offentliggjorte
brevveksling med institutionen som kildemateriale.
I Karoline Graves’ selvbiografi antydes, at der skete en kraftig redaktion
af hendes materiale til »Ved Halleby Aa«, hvilket brevvekslingen kun kan
bekræfte. I virkeligheden toner der sig bag brevvekslingen et vidnesbyrd
frem om et intellektuelt »drab« på en meddeler!
I denne artikel vil vi forsøge at lade Karoline Graves portrættere sig selv,
og vi lader hende selv argumentere for sin sag gennem uddrag af de mange
breve, og afsluttende vil vi forsøge at sætte hele problematikken ind i en
historisk og aktuel sammenhæng.

Hvad der endnu måtte leve i erindringen
Karoline Graves’ debut i en folkloristisk sammenhæng skete i januar 1909,
da Dansk Folkemindesamling gennem aviserne opfordrede til en lands
omfattende indsamling af: »Hvad der endnu måtte leve i erindringen hos
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Karoline Graves
fotograferet som
»almuekvinde«
i anledning af
udgivelsen af
» Ved Halleby Aa«.

almuefolk om forfædrenes liv, skikke og tænkemåde . . .«. Få dage efter
modtog man det første brev fra hende, hvor hun bl. a. skrev:
». . . og da jeg mener at vide ikke så lidt om den slags, fortalt af min for
mange år siden afdøde fader, som var en udmærket fortæller, og som
havde en udmærket hukommelse. Alt hvad han således har skildret for
os, medens vi var børn, har gravet sig uudsletteligt ind i hukommelsen og
vil, så snart jeg begynder at genopfriske det, komme til at stå lyslevende
for mig igen . . .«
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Og hun fortsætter brevet:
». . . og så vil jeg spørge om der kan ventes noget honorar, thi, i modsat
fald kan jeg ikke indlade mig på det, da det vil kræve ikke så lidt af min
tid, som i forvejen er rigeligt besat. Men hvis det er, at der kan gives mig
lidt vederlag er jeg villig til at sende Dem lignende optegnelser som med
følgende, lidt efter lidt, som jeg træffer på det i hukommelsen. Hvad jeg
fortæller ligger fra 60-80 år tilbage i tiden, ja, noget fra begyndelsen af
forrige århundrede da spaniolerne lå her i landet, hvilket en 97-årig
kone, som afgik ved døden for 20 år siden har fortalt mig. Jeg forventer
svar snarest med opgivelse af hvad De vil give mig, hvis De ønsker mine
optegnelser .. . Med megen agtelse Karoline Graves, Viskinge pr. Værs
lev St.« (1).
Karoline Graves’ lille prøve på sin fortællekunst har åbenbart fanget Axel
Olriks interesse, idet han noterer i brevets margen: Godt fortalt! Det er
ikke lykkedes at finde den første optegnelse i Folkemindesamlingens arkiv,
men gennem et senere brev véd vi, at Olrik lovede hende, at optegnelserne
allerede ville komme på tryk i 1910.
I dag kan vi give Olrik ret - Karoline Graves var en meddeler udover det
sædvanlige. Han var tydelig imponeret. En anden sag er, at hun i sit sam
arbejde med Folkemindesamlingen de næstfølgende 15 år ikke fik lejlighed
til at udnytte sine evner i fuld udstrækning.
Men hvorom alting er, så blev dette brev indledningen til et usædvanligt
forfatterskab: »Ved Halleby Aa«, »En Almuekvindes Liv«, artikler i Årbog
for Historisk Samfund for Holbæk Amt, samt en lang række avis- og uge
bladsartikler m. v.

Den fødte rationalist
Men allerførst: hvordan så samtiden på hende? Hvilket billede gav de
toneangivende mænd, der hver for sig søgte at patentere Karoline Graves
som deres »opdagelse«?
J. S. Møller, museumsmand og forfatter, skriver:
»Karoline Graves’ evner som folkemindesamler er af en egen art. Som
andre folkemindesamlere drives hun af en brændende kærlighed til vort
land, vore nærmeste forfædres meninger og sædvaner. Hun støttes heri af
en fortrindelig hukommelse og en skarp iagttagelsesevne. Men særegent
for hende er, at hun i medfør af hele sin sociale stilling har haft særligt
godt kendskab til småmandens kår. Hun turde omtrent være den eneste
af vore betydeligere folkemindesamlere der stammer fra og har levet hus
mandens og landsbyhåndværkerens kår. Men dette giver da også hendes
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erindringer en ganske særegen betydning. Hendes erindringer og indsam
linger far endvidere en egen farve derved, at de er næsten blottede for
sagn, overtro og lign., dette interesserer hende nemlig ikke, hun har
åbenbart aldrig været »overtroisk«, hendes fødehjem synes i så hen
seende at have været noget af et særsyn i de tider . . . hun er den fødte
rationalist. . .« (2).

Og ved hendes død i 1932 skriver J. S. Møller i en nekrolog:
»Hun havde ikke blot en lille poetisk åre, men hvad mere er, hendes
sprog var, trods hendes sikkert højst mangelfulde skoleuddannelse fuld
lødigt og hendes naturbeskrivelser en sand digter værdig. . .« (3).

Sans for alt ejendommeligt
Henrik Ussing, redaktør og udgiver af »Ved Halleby Aa«, skriver i forordet
til 1. udgaven i 1921:
»Hendes hukommelse har bevaret en overordentlig rigdom af træk, både
sådanne som hun selv har iagttaget og sådanne som hun har hørt for
tælle. Og hun forstår hver enkelthed af afskygning, som man forstår det,
når man selv er vokset op med det fra sin tidligste barndom. Hvert træk
fremstiller hun i et levende og anskueligt sprog, hvor hun lægger vægt på
at bruge de ord og vendinger som hører egnens mål til. . .« (4).
I forordet til 2. udgaven i 1942 skriver Henrik Ussing videre:
». . . hun har sin stands udmærkede egenskaber, flid, nøjsomhed, trofast
hed og et fortrøstningsfuldt sind. Og dertil kom, at hun havde et åbent
poetisk sind med sans for alt ejendommeligt hun mødte på sin vej. Hun
havde en sådan kærlighed til det gammeldags liv hun var vokset op i, at
hun følte det som et kald at bringe det gamle bondelivs værdier over i
eftertidens bevidsthed, og til dette formål rådede hun over en livfuld
fremstillingsevne . . .« (5).

Et lyst sommersind
Lokalhistorikeren Arthur Fang, Roskilde, der var udgiver af »En Almue
kvindes Liv«, skriver i forbindelse med et Hjemstavnsstævne i Kalundborg,
idet han næsten letter fra jorden i en Oehlenschlägersk stil:
». . . (hun) skriver sådan, at mange læsere har måttet mindes de gamle
sagaer ... og ikke blot vor tids læsere, men fremtidige med, vil søge
Karoline Graves’ bøger og de vil møde hendes lyse sommersind som den
lune luftning af hø en solskinsdag på de store enge omkring Halleby å . . .

men i den ydre beskedne ramme et rigt liv med en vågen sans for alt
omkring sig, for tilværelsen og mennesker både nu og i fortid. Et natur
sinds medfødte evne til at bevare og huske, en trang til at trænge til
bunds og vide besked og en naturlig evne til at kunne udtrykke
sig. . .« (6).

Og i et radioforedrag om Karoline Graves i 1928 sagde Arthur Fang:
». . . og hun havde et åbent og modtageligt sind for alt det skønne, der til
alle sider omgav hende. Hendes lykkelige barndom i de store skovomkransede enge har præget hende hele livet, og det er på disse barn
domsindtryk hun har skrevet nogle af de smukkeste afsnit i sine bøger,
nemlig de indledende kapitler i »Ved Halleby Aa« og kapitlerne om
engene og skovene i »En Almuekvindes Liv«« (7).
Arthur Fang skrev videre i indledningen til »En Almuekvindes Liv«:
»Bagved Karoline Graves’ forfatterskab ligger hendes helstøbte og rede
lige personlighed. Hendes sind er lyst og barnligt. Hun er primitiv og
dybt oprindelig, et naturgroet væsen i inderlig harmoni med sig selv og
sine omgivelser. Hun ejer dyb medfølelse og ægte menneskelighed, hos
hende er der trygt og lunt af megen menneskevarme . . .« (8).

Selv om vi dechifrerer datidens sprogbrug, gives et ret ensidigt billede af
Karoline Graves - et billede af et rigt og godt liv uden problemer - men
sådan var hendes tilværelse absolut ikke. Det er tydeligt, at de tre herrers
personskildring er led i en salgsargumentation præget af en overdimensio
neret romantiseren for almuens liv. De tre udsagn repræsenterer det bil
lede, der blev givet udadtil. En næsten uhyggelig kontrast er hendes egne
breve, der fortæller om en helt anden tilværelse, hvor bl. a. økonomien og
sygdom lagde en dæmper på hendes livsudfoldelse.

I kontakt med Folkemindesamlingen
Det første år, 1909, hvor hun var i kontakt med Folkemindesamlingen var
brevvekslingen meget intens og hendes kontaktperson var dr. Olrik. Mere
end 25 breve sender hun til København det første år. Det er imidlertid kun
brevene fra Karoline Graves, der er bevaret. Svarskrivelserne fra Folke
mindesamlingen til hende er ikke bevaret eller kopieret på institutionen,
og hun skriver selv i et senere brev, at de fleste breve er bortkommet under
familiens mange flytninger. Derfor må kommunikationen til en vis grad
rekonstrueres, hvilket dog lettes af, at hun som regel nøje refererer til mod-
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tagne svarskrivelser, idet hun dog gang på gang undrende konstaterer, at
man ikke svarer på alle hendes breve.
Henrik Ussing skriver, at hun følte det som et kald »at opsamle folke
minder«, men som det fremgår af det første brev var motivationen udeluk
kende af økonomisk art - et håb om at skaffe sig en lille bifortjeneste.
Honorarkravet må ikke opfattes odiøst - det var en simpel nødvendighed;
hun motiverer det selv i et brev i februar 1909, omkring en måned efter sit
første brev:
»Endelig er der et som jeg vover at erindre Doktoren om, nemlig, at der i
en af skrivelserne som blev sendt mig, er der blevet lovet mig en lille
understøttelse til rejser og lignende. Hvis det kunne være Dem belejligt,
ville jeg være meget glad om det kunne blive med det første at det kunne
ske, thi i denne og næste måned kunne jeg måske have lejlighed til at
samle lidt, hvorimod jeg i april bliver optaget af et par familiefester, så
der vil nok ikke blive mig levnet nogen tid. Og endnu eet: Min mand er
nærmest tilbøjelig til at tro at mit skriveri er unyttigt tidsspilde når han
ikke ser, at jeg får nogen understøttelse . . .« (9).
På dette tidspunkt - en måned efter den første kontakt - havde hun alle
rede indsendt ca. 30 tætskrevne sider, der var blevet honoreret med 10 kr.
Mandens og omgivelsernes ringe forståelse for skriveriet er en proble
matik, der er dominerende i de følgende år. Dengang var det vel også
ualmindeligt, at en husmandskone beskæftigede sig med sådanne aktivi
teter. Det opfattedes som unyttigt! Kvinder skulle »tie og bie«, som hun
selv senere beskriver sin situation. Og dog, kunne aktiviteten medføre en
kontant ydelse i lighed med de småhonorarer hun havde modtaget for et
par avisartikler, ja, så kunne det måske bedre lidt på forståelsen. Den
manglende forståelse skyldtes ikke, at Karoline Graves svigtede det daglige
arbejde, da hun skrev om natten, når familien sov. Men enhver skilling var
nødvendig - hun skriver i marts:
». . . og jeg har endnu et ønske, som jeg gerne vil have opfyldt hvis det
kan lade sig gøre, nemlig, om jeg kunne få et lille forskud på det jeg har
skrevet. Jeg ved nok at jeg først får penge når det bliver trykt, men vi sid
der egentlig småt i det, og når jeg så ufortrødent har taget fat på at skrive,
så er det fordi jeg gerne ville danne mig en lille bifortjeneste. For jeg har
nu egentlig i forvejen rigeligt med arbejde, vi har nemlig en lille høker
handel som jeg lejlighedsvis må passe, foruden at jeg skal veje det meste
af hvad vi bruger, foruden huset som jo også skal passes. I år har vi jo en
datter som skal konfirmeres, så der er jo nogle ekstra udgifter, og som jeg
vist har fortalt, kan vi fejre sølvbryllup om en halv snes dage, hvad der jo
også giver udgifter. Vore to voksne sønner gav mig i anledningen af sølv-
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brylluppet nogle penge, som jeg skulle anskaffe mig en hat og et over
stykke for - ting som jeg ikke har fået fornyet i mange år - men pengene
måtte vi bruge til andre ting og jeg synes at det er kedeligt, da de (søn
nerne) ville gøre mig den glæde at jeg skulle have disse sager. Det er langt
fra at jeg bryder mig om stads, jeg er vant til at tie og bie og være godt
glad når jeg af et brugt klædningsstykke har kunnet danne et eller andet
til børnene eller mig selv . . .«(10).

Endnu en ti’er afgår fra Folkemindesamlingen.

Ligget gemt i hukommelsen
I starten af sin »karriere« har hun store problemer med at indpasse sig
under Folkemindesamlingens indsamlingsform, benytte indberetnings
skemaer, angive kilde osv. Problemet dukker op allerede i februar 1909:
»Allerhelst ville jeg tale med een af de ærede herre, for at høre Deres
mening om det skrevne, desto bedre kunne man så få rigtig besked om
den form jeg har valgt og de dele jeg har omtalt, er hvad De ønsker at
vide ...«(11).

Hun modtager direktiver, men skriver igen 10 dage senere:
». . . det er i virkeligheden ikke så let, idet næsten alt hvad jeg har ned
skrevet er noget som ligger gemt i min hukommelse vel nok i nogleogfyrretyve år og som nu dukker op, lidt efter lidt. Størsteparten har jeg vel
nok fra mine forældre, men der kan også være noget andre steder fra. Jeg
troede, at man ønskede gamle folkeminder, om skikke, liv og tankegang,
sådan som det fortælles fra slægt til slægt, men hvordan skal man i så til
fælde kunne angive hjemmelsmanden? . . .« (12).
Folkemindesamlingen accepterer hendes arbejdsmåde, og hun udtrykker
sin glæde over at »de ærede herrer« er tilfredse med, hvad hun, »simple
husmandskone«, har skrevet.

Omfattende produktion
Hendes produktion er omfattende og hun skriver ikke alene til Folke
mindesamlingen men også til en række aviser:
». . . tillige sender jeg nogle smådigte som har været optaget i Kalund
borg Avis. Digtet »Til de Unge«, er jo stilet til den tjenende ungdom i
anledningen af de mange Statshuse (statshusmandsbrug) som der jo byg
ges så mange af, og som der burde bygges endnu flere af efter min me-
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ning. Men (til) en tjenende ungdom der er alt for letsindig og pyntesyg, så
skønt de får det dobbelte i løn hvad der blev givet for 25 år siden, så
hænder det meget ofte, at når et par unge mennesker af den tjenende
klasse skal sætte bo, at de da står med et »par tomme næver«, som vi
siger her på landet. . .« (13).
Allerede i slutningen af marts 1909, tre måneder efter at hun påbegyndte
sit indsamlingsarbejde, havde hun indsendt ca. 60 tætskrevne ark til Folke
mindesamlingen og herfor modtaget 20 kr. Hun arbejder rationelt i »pro
jekter«, der er opdelt emnemæssigt og afgrænset i »historier«. Hver gang
hun er færdig med et emne, indsender hun et samlet materiale, idet hun
foreslår nye emner, som hun i regelen er godt igang med. Hun er effektiv og
omhyggelig og beder flere gange om supplerende materiale, vedlægger
tegnede skitser osv. Blandt andet beder hun om nogle generalstabskort i
slutningen af februar 1909:
». . . og mener nok, på egnen hvor jeg er kendt, at kunne opgive navne
på mange forskellige ting - høje, gårde, veje o. lign. . . .« (14).

Til tider går indsamlingen så stærkt, at hun glemmer, hvad hun allerede
har optegnet og indsendt, og hun må flere gange bede om at få tidligere
optegnelser retur for at se, hvor langt hun er kommet.

Men, som alle kvinder er jeg forfærdelig nysgerrig
I et af de første breve fremsætter hun et ønske om at komme til Køben
havn, for at »tale med de ærede herrer«. I juni 1909 skriver hun herom:
». . . hvis jeg hen på sommeren skulle fa råd til at tage en tur til Køben
havn -jeg har nemlig aldrig været dér - kunne jeg personligt overbringe
det ærede selskab kortene jeg har. Men, naturligvis er jeg jo kun en sim
pel husmandskone, der ikke er vant til at omgås dannede mennesker, så
hvis det ikke er passende, beder jeg undskylde. Men, som alle kvinder er
jeg forfærdelig nysgerrig og jeg har set i de skrifter, som det ærede selskab
har sendt mig, nogle billeder inde fra Det Kongelige Bibliotek, og jeg har
tænkt på hvem der kunne få lov til at kikke lidt indenfor. Skulle det være
tilladt, ville jeg gerne spørge om, hvor og når jeg kan henvende
mig . . .« (15).

Hun får aftalen i stand og drager med toget fra Kalundborg den 28. sep
tember 1909, og efter besøget skriver hun til Olrik:
»Jeg vil hermed bede hr. Doktoren modtage min inderligste tak for den
imødekommenhed der blev vist mig under mit ophold i København.
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Folkemuseet havde jeg overordentlig interesse af at bese - disse interes
sante gamle bondestuer, men også stuerne fra fornemme folks huse med
de rige billedskærerarbejder. De prægtige gamle tapeter, der var særligt
ét, jeg ved ikke hvad det forestillede - en mand som var bunden (! ) og to
andre mænd. Det var dog ikke disse to mænd, trods det at de var natur
tro, der vakte min opmærksomhed, nej, det var den kvindelige figur i
baggrunden, hende, der viste en ansigt så kummerligt, at man ikke
kunne lade være at betragte det som levende. Er det et maleri eller hvoraf
består det egentlig? Ja, undskyld jeg spørger så frit. . .« (16).
Som en lille tak for besøget sender hun Olrik en æske med urter; Set. Hans
urt, hør, balsam, myrter og malurt. Hun vedlægger også en lille flintekniv,
et vættelys og et par forstenede søpindsvin. Da hun ikke hører fra Olrik,
skriver hun igen:
». . . men straks da jeg havde været i København sendte jeg en lille pap
æske . . . med min bedste tak for den imødekommenhed der blev vist mig
under mit besøg i København. Og nu er jeg ved at tro at hr. Doktoren
ikke har fået disse småting, ikke fordi de er noget værd, men det kunne jo
se ud som om jeg ikke rigtig skønnede på at man var så imødekommende
mod mig simple kvinde . . . ja, De kan slet ikke forstå hvor glad jeg var
over denne tur . . . åh, der var så meget jeg kunne have lyst til at se, men
jeg er glad ved det jeg så - det gav jeg mig god tid med - så har man
alligevel i længslen bedre udbytte af det. Ja, nu beder jeg undskylde for at
jeg ulejliger med al min snak . . .«(17).

Kunne det ikke komme som et selvstændigt skrift?
Da »Livet i Klokkergaarden« (Danmarks Folkeminder nr. 2) udkommer i
slutningen af 1909, sender man hende et eksemplar, som hun:
». . . har gennemlæst og overtænkt grundigt og derved kommet i tanke
om meget som jeg muligvis ikke kunnet have erindret. Jeg er kommet til
at tænke på, om det jeg har optegnet ikke også kunne komme som et
selvstændigt skrift. Jeg synes, at jeg har indsendt så meget, men skulle der
være punkter der ønskes lidt grundigere så skulle det være sært hvis jeg
ikke kunne skaffe det, blot jeg får at vide hvad der muligvis kunne
ønskes . . .« (18).
Og i det sidste brev i 1909 skriver hun:
»Det vil være en stor skuffelse for mig, om slet ikke noget af det jeg har
skrevet kommer på tryk i løbet af de første år. I allerførste skrivelse jeg
modtog stod nemlig, at hvad jeg skriver ville muligvis komme på tryk i
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Karoline Graves (1858-1932).

Axel Olrik (1864-1917).

1910. Og med den tanke har jeg arbejdet så ihærdigt som min knappe tid
har tilladt mig. Skulle det være fordi den dumme tanke var opstået hos
mig, at mine optegnelser skulle samles for sig selv, da, beder jeg mange
gange om undskyldning for dette påfund og overlader den ærede Folke
mindesamling at anvende det som De finder bedst. . .« (19).

En gerning, som jeg synes ligger for mig
I 1910 er hun fortsat optaget af en eventuel udgivelse, men i foråret opstår
en sag, der for en tid optager hende:
». . . sagen er den, at vi har faet oprettet en museum her i Kalundborg,
og jeg har allerede for nogen tid siden henvendet mig til formanden for
museumssagen, hr. læge J. S. Møller, med ønsket om at vi kunne få
pladsen som opsyn ved museet, da det nemlig er en gerning som jeg
synes ligger særligt for mig. Men nu meddeler læge Møller mig forleden,
at museet vil indgå under staden og såvidt jeg forstod er det dr. Marchesprang som havde taget bestemmelse om hvem der skulle antages
...«(20).

Hun beder Olrik om en anbefalingsskrivelse og fremsætter i samme brev ret
progressive museumsideer:
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Hans Ellekilde (1891-1966).

Henrik Ussing (1872-1946).

»Ligeledes kan jeg vise de besøgende som ønsker det hvorledes karte og
rok skal håndteres, og et andet snart glemt håndværk er træskofabrika
tion, det håndværk som min mand i mange år har udført, og han kunne
således fremstille træsko i de forskellige stadier . . .« (21).

Olrik sendte en anbefalingsskrivelse, der muligvis var årsagen til, at hun fik
stillingen som opsyn - en stilling som hun iøvrigt aldrig blev særlig glad
for, bl. a. på grund af et stadigt svigtende helbred og en særdeles ringe
aflønning.

Kan undertiden få 3 kroner og undertiden også mindre
Der bliver efterhånden længere og længere mellem brevene, og hun synes
at have mistet tålmodigheden - hun ønsker at udgive materialet gennem
andre kanaler og forespørger om muligheden herfor. Familiens økonomi
er fortsat anstrengt, og for at hjælpe herpå udgiver hun en række småartikler i de lokale dagblade og henter stoffet hertil i sine indsamlinger. Hun
skriveri august 1910:
». . . (jeg) kan undertiden få 3 kroner og undertiden mindre for det - det
er jo ikke meget og da vi i år har haft uheld i bihusene vil jeg gerne tjene
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lidt til hjælp . . . var jeg ikke så fattig og måtte kæmpe så hårdt for at
skaffe klæder og lignende til mig selv og børnene, så ville jeg heller aldrig
prøve at skrive noget sådant som dette (avisartikleme). ..« (22).

Også indsamlingerne er gået i stå.
I juni 1911 er hun i København og anmelder sit besøg på Folkeminde
samlingen, men om hun bliver modtaget ved vi ikke, ihvertfald nævner
hun ikke noget om besøget eller et eventuelt resultat i senere breve. Besøget
har sandsynligvis været en fiasko. Midt på året sender hun Olrik et brev,
men det er en forespørgsel om hans syn på en opfindelse hun har gjort: en
si-anordning til malkespande således at skidt ikke kommer ned i spanden
under malkningen. Hun håber at tjene lidt penge ved en patentanmel
delse. Brevet er meget underdanigt, og hun synes ikke at få svar.
I slutningen af 1911 har hun næsten opgivet og skriver:
»Nu kommer jeg nok til at slutte mine optegnelser da min tid ikke til
lader mig mer. Pengene som jeg modtog sidst vil jeg bede om at blive
afdraget på mit tilgodehavende når optegnelserne engang trykkes, da jeg
som sagt ikke ser mig i stand til at ofre mere af min tid (pengene er ydet
som et forskud til en indsamlingstur til Tåsinge, der aldrig blev til noget
- 30 kr.) ... og hermed vil jeg til slut sende min hjerteligste tak for den
forståelse og velvilje som Dansk Folkemindesamling har vist mod mig
simple kvinde - skulle jeg enkelte gange være kommet til at gentage
noget, så må det tjene til min undskyldning at jeg, når jeg har skrevet
noget, kun har haft det tidligere skrevne i hukommelsen . . .« (23).
Mellem linierne er det tydeligt, at hun presser Folkemindesamlingen, idet
hun slutter med at fortælle om indsamlinger hun er i gang med, og som
muligvis kan bruges i andre sammenhænge. Svaret på dette brev kender vi
ikke, men det synes, som om situationen letter i begyndelsen af 1912,
sandsynligvis på grund af en kontant erkendtlighed fra Folkemindesam
lingen.

Ville det være meget ubeskedent at spørge?
Der kommer nu gang i indsamlingerne igen, men hun har ikke glemt pla
nerne om en udgivelse, og i februar 1912 spørger hun igen:
». . . ville det være meget ubeskedent at spørge om når mine sager kom
mer på tryk . . .« (24).
Der bliver svaret, at man endnu ikke har taget stilling til udgivelsen, og
hun noterer, at så er der endnu tid til at foretage nogle supplerende ind-

samlinger. Familien påtænker også at sælge deres sted (hun har endnu ikke
fået stillingen på Kalundborg Museum). Flytter familien ind i et hus:
». . . giver det friere hænder og lejlighed til at skrive, som er min
lyst. . .« (25).

Hun tænker endda på at tage på en indsamlingsrejse til Sejrø og måske
Samsø. Til rejsen sender man 30 kr. Det hjælper dog ikke meget på de øko
nomiske problemer, og kort efter må hun bede om at få nogle avisudklip,
som hun har indsendt, retur. Materialet, der omhandler danske udvan
drere, skal hun bruge til at skrive et par avisartikler til hjælp for de værste
gældsposter. Artiklerne udgives i sønnens navn, en søn der i en kort over
gang har været i Amerika. Også fra Folkemindesamlingen sender man et
mindre beløb, som hun takker for:
». . . og skammer mig over, at jeg ikke var i stand til at beherske forknyt
teisen over den skuffelse jeg har lidt. Det er dog ellers sjældent at jeg
taber modet, Vorherre har jo beæret mig med en sjælden arbejdslyst og et
tilfredst og nøjsomt sind og det er store goder. Ja, jeg synes altid ellers at
man er bedre stillet end de mennesker der er blevet sat i verden i besid
delse af store rigdomme ... ja, hvad er rigdomme værd, hvor meget
glæde har man dog ikke af de skillinger, man kan tjene ved sine hænders
gerning. Og vi har 5 flinke børn, jeg har en god mand og et godt lille
hjem, så jeg burde ikke klage, thi, det er ikke rigdom eller fattigdom der
er afgørende om der er lykke i et hjem . . .« (26).

Jeg har en tilståelse at gøre
I begyndelsen af 1913 forsøger hun igen at udgive noget af materialet, og
skriver:
». . . jeg har en tilståelse at gøre, og beder: vredes ikke på mig, men husk,
hvad jeg kæmper for er ikke at vinde gunstig omtale eller sligt, men kun
for at hjælpe til at holde de værste økonomiske sorger borte. Da min
mand i efteråret (1912) var i København og talte med hr. Doktoren synes
han at forstå, at det ikke blev med det første at der blev taget fat på ud
arbejdelsen af det skrift hvori mine minder skulle have plads, og da der
samtidig er en grosserer her i Kalundborg, hvor mine skildringer gennem
bladene er almindelig kendt, som tilråder mig at samle det hele i et skrift
og få en forlægger til at udgive det, og da der aldrig er langt fra idé til
handling hos mig, så har jeg fulgt denne opfordring og er nu snart færdig
med en skildring af livet i almuestanden i forrige århundrede. En lærer,
hos hvem jeg har bragt en del hen af det for at få rettet tegn- og stavefejl,
udtaler sig særdeles gunstigt om det. Thi, sagen er jo, at jeg er en ulæst
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almuekvinde, men emnet jeg behandler kender jeg til fulde, det har jeg
studeret hele mit liv og tør nok sige, at ingen lærd mand, om han så har
færdedes en del blandt landboerne, kan erhverve sig det kendskab jeg har
på dette område. Og nu har jeg behandlet stoffet i flere år og stadig er der
dukket mere og mere op, og mine evner er også blevet udviklet under
dette studium. Jeg tør nok, uden at rose mig selv sige, at i dette skrift vil
nok mange finde interesse i at læse, særligt i almuestanden. Men nu om
Dansk Folkemindesamling har noget imod dette skrift (skridt! ) ønsker
jeg gerne at vide. Jeg mener, at det som jeg har skrevet og som er holdt i
en jævn og fortællende form er ét, hvorimod det DFS ønsker at udgive af
mine meddelelser bliver noget andet, når det bliver behandlet af lærde
mennesker, der gransker og vejer hver enkelt del og drager slutninger
deraf. . .«(27).

Herefter modtager hun et tilbud fra Folkemindesamlingen. Vi ved imidler
tid ikke hvad tilbudet gik ud på, og hun:
». . . ved endnu ikke om jeg kan tage derimod . . . kan jeg ikke få mere ud
af det end DFS tilbyder, vil jeg selvfølgelig med tak tage imod tilbudet. I
Historisk Samfund for Holbæk Amt fik jeg 32 kr. pr. trykt ark og det var
slet ikke efterset af andre . . .« (28).
Tilbudet fra Folkemindesamlingen har nok været en redigeret udgave af
indsamlingsmaterialet - det der senere blev til bogen »Ved Halleby Aa«.

Kunne ikke finde afsætning
Udgivelsen gennem en privat forlægger lykkedes ikke. I januar 1914 skriver
hun:
»Jeg lod en boghandler i Kalundborg besørge det (manuskriptet), og det
har i lang tid været ovre på Fyn og det har ikke været muligt at få det
igen. Nu endelig for et par dage siden kom det igen med den besked, at
en bog kaldet »Fynsk Bondeliv« (er nok Christine Reimers »Nordfynsk
Bondeliv i Mandsminde«, Odense 1910-19) havde meget tilfælles med
mit skrift, og den havde ikke fundet afsætning, hvorfor man ikke turde
påtage sig udgivelsen af mit arbejde. Hvis der altså er en mulighed for at
mit arbejde kan udnyttes af DFS havde jeg tænkt mig at tage til Køben
havn med det, hvis jeg kunne træffe hr. Doktoren i nær fremtid . . .« (29).

Et par dage efter modtager Folkemindesamlingen manuskriptet pr. post.
Der sker ikke mere i sagen, og brevvekslingen går i stå. En enkelt gang i
1915 skriver hun:
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». . . hr. Doktoren skrev for et års tid siden, at mit skrift måske blev taget
under behandling i 1915, men vi har jo haft en meget bevæget tid siden
dengang, så det har måske haft indflydelse på det område også, det (1.
verdenskrig) griber jo forstemmende ind i så mange forhold og det er
hårde tider for os småfolk. Det er jo sådan, at der er mennesker som
benytter lejligheden og de stigende priser til at samle sig formuer, dårer,
som de er, tror de, at rigdom absolut betyder lykke. Nej, så hellere fattig
med en god samvittighed. Stakkels! Stakkels! mennesker, hvor krigen
hærger og hvor den endnu vil komme til at hærge, thi, der er måske langt
igen og alle de som er blevet krøblinge for livstid. Og de mange tusinde
hjem som har mistet deres kære. Gid Herren trøste dem alle. Måtte Dan
mark dog blive forskånet for krigens rædselsfulde svøbe. Og alligevel,
mon ikke krigens følger kan have sin gavnlige indflydelse på det danske
folk? Var man ikke - fra de laveste samfundslag til de allerøverste ved at stille for store krav til livet, gik menneskernes tanker ikke alt for
meget ud på at nyde livet i fulde mål, selvom det ikke kunne gå i læng
den og ville ende i elendighed? Mon ikke krigen, med al den elendig
hed den har i sit følge, ikke kan stemme mange mennesker til efter
tanke? . . .« (30).

Doktoren har vist sig så forekommende
11916 sender hun et enkelt brev til Olrik:
». . . bedende om at gøre mig en tjeneste fordi jeg synes, at Doktoren har
vist sig så forekommende mod mig simple kvinde. Jeg har, som adskillige
gange før indsendt et digt til de Kongelige - denne gang til Hendes maje
stæt Dronningen. Jeg plejer at få tilsendt 5 eller 10 kroner, men denne
gang er der tilstilet mig en blanket til ansøgning om understøttelse af Det
Kongelige Cerillisti (Kancelli) for hvis samvittighedsfulde udfyldelse der
fordres to mænds underskrift. Det kunne jeg sagtens få af sognepræsten
og af en eller anden nabo, der kender min stilling og virksomhed. Men
der står også at anbefalinger kan vedlægges og jeg mente da, om hr. Dok
toren ikke kunne skrive et par anbefalende ord om min virksomhed som
samler af gamle minder. Et arbejde som er udført samtidigt med at passe
en i forvejen temmelig optaget plads som husmoder. Mange gange har
jeg da også måttet tage en del af natten til hjælp til nedskrivningen af
mine minder og andre ting, thi jeg har søgt at udnytte mine evner til det
yderste ... hr. Doktoren ved vel ikke om mit skrift »Fra Nordvest
sjælland« udkommer i år? Jeg har forespurgt Folkemindesamlingen, men
intet hørt. . .« (31).
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Olrik sender en anbefalingsskrivelse, og Karoline Graves modtager 50 kr.
fra Kongehuset. I 1917 dør Olrik, og hendes nye kontaktperson bliver
Hans Ellekilde, og i det første brev til ham skriver hun:
». . . trods den store ulighed i vor stand og stilling var jeg dog kommet til
at betragte professoren (Olrik) som en ven, til hvem jeg dristigt kunne ty
hen om råd . . .« (32).

Fremhæv kun det gode
I slutningen af april 1917 har man endelig taget beslutning om en udgivelse
af hendes materiale i skriftserien »Danmarks Folkeminder«, altså i For
eningen Danmarks Folkeminders regie. Materialet skal redigeres af lektor
Henrik Ussing, Sorø, der er medlem af foreningens styrelse. Brevvekslingen
bliver igen intensiv - i den meget personlige form, der umiddelbart ikke
fremgår af de her brugte brevcitater - men hun deltager aktivt i først Olriks
og senere Ellekildes privatliv, spørger til hustruernes velbefindende osv.
I april 1918 skriver hun til Ellekilde:
». . . vi er nu havnet i Kalundborg og har opsynet med museet og bor i
Adelgade over gården. Om nogensinde Deres vej skulle falde forbi, ville
det glæde mig overordentligt at hilse på Dem. Jeg ved nok, at stands
forskellen mellem os er stor, men man er tilbøjelig til at glemme det når
man træffer på mennesker man har fælles interesser med . . .« (33).
Og 14 dage efter skriver hun:
». . . det ville være udmærket for mig, at komme til at tale personligt
med Dem og modtage vink om et og andet angående formen. Jeg har jo
ikke svært ved at nedskrive noget så det bliver læseligt og indholdsrigt,
det er en medfødt gave . . . artiklerne som jeg har haft i bladene bliver så
godt som aldrig omformet med et eneste ord. Men ét er jo at skrive kor
tere artikler, et andet er at skrive et sammenhængende hele . . .« (34).

Ellekilde besøger hende den 16. juni 1918, et besøg hun har glædet sig
meget til, og efter besøget sender Ellekilde hende et brev med visse »anvis
ninger«, som hun svarer på:
»Mange tak for Deres brev og velmente oplysninger vedrørende min
skrivemåde. Jeg kunne ikke lade være med at le af, at jeg, som bildte mig
ind (ikke) brugte de fremmedord som jeg alligevel i min dumhed anven
der flere af end jeg aner. Mange er så almindeligt brugt, at almuefolk
betragter dem som godt dansk. Ja, jeg vil gerne skrive så jævnt dansk som
muligt og fremdrage træk efter træk om svundne tiders liv i de fattige kår
som min slægt har levet i. Kunne det være ønskeligt at skrive om min
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skoletid? Jeg forstår ikke rigtigt hvorfor De ikke ønsker, at jeg (ikke) skal
fortælle om mine søskendes død - ønsker De det udeladt eller hvordan?
Jeg fik læst bogen »Kirsten Reimer« i går (»Nordfynsk Bondeliv i
Mandsminde«), men er gået træt. Den tror jeg absolut ikke gavner mig,
hendes syn på det hele er såre vidt forskelligt fra mit. En gammel mand
sagde engang: »Når du vil omtale din næste, fremhæv da kun det gode
ved ham, så kommer du ikke til at sige for meget! « Skulle da sligt ikke
også gælde for dem som har levet i ældre trange tider og banet vejen for
os andre? Med rette kan Kirsten Reimer heller ikke skylde den gamle
husbond for ladhed, men måske tung og træg i sine bevægelser . . .« (35).

Hen på sommeren 1918 returnerer Folkemindesamlingen alle hendes ind
beretninger og beder hende opstille en disposition til udgivelsen, og man
stiller hende en række uddybende spørgsmål og beder om en omarbejdelse
af visse passager. Det er tydeligt, at hun opfatter dette som korrektioner, og
hun skriver:
». . . ja, jeg kan lige så godt sige, at jeg tror at jeg kommer til at opgive det
hele, når jeg skal gøre så mange studier både over mit eget produkt og
over lignende skrifter. Det vil lægge beslag på mere af min tid end jeg kan
afse. Hvad jeg ejer i tankerne er ikke så lidt - det kan jeg udmærket tumle
og forme - selv om jeg med hænderne er sysselsat med noget andet.
Desuden har jeg svært ved at læse Deres (hånd)skrift og forstå meningen
rigtigt. Jeg troede at »Danmarks Folkeminder« også kunne bringe det i
en jævn og fortællende form lignende det Historisk Samfund fik, og som
der ikke er givet mig mindste ordre til hvorledes jeg skulle forme det. Jeg
skrev ligeud af min vistnok naturlige hukommelse, tegnede billede efter
billede af længst forsvundne tiders yderst fattige levevis. Jeg er nu engang
en simpel almuekvinde. Jeg ville så inderlig gerne have skrevet mine
erindringer, men stilles der større fordringer til min dømmekraft end jeg
er i besiddelse af, så må jeg hellere opgive i tide ... jeg sender Dem en
hjertelig tak fordi De har gjort Dem så megen flid for min skyld, og også
tak for de velmente råd og vejledninger. Opgaven synes mig for stor - det
er der jo ingen af os der kan gøre noget ved. Jeg skriver også til hr. Ussing
og forklarer hvorledes jeg er stillet. Når man har tabt modet er det ikke
til at begynde på et sådant værk - jeg havde ellers så inderligt glædet mig
til det. . .« (36).

Og samme dag skriver hun til Henrik Ussing:
»Var det et eller andet sted i mine skildringer De fandt værd at give mig
et opmuntrende ord for ville det måske gavne, i stedet for dette stadige:
dette hører ikke hjemme her, det andet ikke dér! Hvor i alverden skulle
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min viden strække til at dømme om sligt? Nu lader jeg det hele hvile til
jeg hører nærmere. Jeg har fået alt mit stof retur fra DFS - det er en stor
samling, som jeg da véd bliver opbevaret gennem tiderne . . .« (37).

Jeg blev holdt hen med snak
Efter at hun har fået materialet retur, begynder hun at udgive dele af det i
avisartikler og sender en større del til Historisk Samfund for Holbæk Amt,
der i første omgang accepterer materialet til en artikel i den følgende
årbog. Det falder Ellekilde for brystet, og han meddeler, at det ikke kan
tillades. Nu bliver Karoline Graves for alvor vred, og »den simple hus
mandskvinde« bruger store ord:
»Hvorfor jeg tog fat og udnyttede min viden både i aviser og i årbogen
skete fordi, jeg fra Dansk Folkemindesamling stadig blev holdt hen med
løfter. Allerede året efter at jeg blev samler blev der skrevet til mig, at det
jeg indsendte ville i det mindste for en stor parts vedkommende ud
komme året efter, og da ville jeg erhverve 1,50 kr. pr. trykt side. I håbet
om dette skrev jeg videre. Men årene gik og samlingen voksede, men i
disse år er der kun optaget een (Karoline Graves’ fremhævning) ganske
lille artikel til 3 kr. Jeg blev derfor ikke så lidt overrasket da hr. Ussing i
sommer gjorde mig opmærksom på at DFS og udgivelsen af Folkemin
der var to forskellige foreninger, og (jeg) forstod nu, at jeg var blevet
holdt hen med snak, og det aldrig var meningen at noget af dette mate
riale skulle udgives. Vel har jeg fået understøttelse, alt i alt har det vist
aldrig nået 100 kr., når jeg medregner hvad der har medgået til rejser, så
jeg har kun fået alt for lidt for dette arbejde, som jeg nu ser er over
ordentligt stort. Nu skriver man, at jeg for eftertiden ikke må udstykke
mit materiale til dagblade eller årbøger. Men efter alle de skuffelser jeg
har været udsat fra Folkemindesamlingens side, giver jeg hellere afkald
på den påtænkte udgivelse end at lade mig binde af forpligtelser. Dette er
altså sandheden! Før jeg går videre må jeg have fuld klarhed i sagen. Jeg
har ret til at beholde årbogens manuskript og kan altså i dette tidspunkt
tage deraf hvad der kunne være ønskeligt til den påtænkte bog. Men
ønsker man altså ikke at udgive denne, fordi en lille del af den har været
læst her i Holbæk amt, så lad mig det vide, thi, manuskriptet fra Holbæk
tager jeg ikke tilbage! (Karoline Graves’ fremhævning). . .« (38).

Hvordan Ellekilde reagerede ved vi ikke, men et lille års tid efter skriver
hun til Henrik Ussing:
»Jeg har læst hist og her i Ingvor Ingvorsens bog (»Fortællinger om gam
melt Sjællandsk Bondeliv«, Danmarks Folkeminder nr. 20), at læse den

helt tillader min tid mig ikke, men alligevel synes jeg at »Livet i Klokkergaarden« går igen og hvis det er meningen at min skal være et side
stykke vil jeg straks sige, at på den måde kan jeg ikke skrive. Denne for
tælling (der) til mindste enkelthed beskriver hvad hver eneste rum
brugtes til på gården og hvad enhver krog, tap eller hvad det nu hedder
altsammen var til. Jeg ved det også, måske lige så godt som forfatteren til
forannævnte bog, men (jeg) kan ikke få mig selv til at beskrive det. Nej,
det er selve livet som det levedes, træk efter træk som er mig meddelt,
som jeg ønsker at fortælle. Det er ingenlunde min mening, at mit stof
ikke skulle trænge til hist og her at omordnes, det ved jeg alt for godt. Ja,
nu kan De overveje. Jeg tænker nu, at De forstår at det ikke er en fiks
idé, at jeg ikke vil opgive at skrive til Dagbladet, men fordi vor økono
miske stilling er sådan, at det ikke kan undværes. Synes De ikke om den
måde, jeg foreslår at fortælle om folkelivet må vi hellere opgive det hele.
Kan det ikke skrives med lyst og interesse frygter jeg, at det bliver noget
juks og så er det hele spildt. Kan der erholdes noget honorar fra DFS er
det heller ikke mere end hvad jeg ærligt har fortjent. Men forøvrigt er det
mig ligegyldigt enten man ønsker at jeg skal skrive eller ej. Det er et stort
arbejde som jeg ikke ved om jeg magter, men påtager jeg mig det, skal jeg
gøre min yderste flid . . .« (39).

Tvivl i mit sind
Efter et halvt år sender Foreningen Danmarks Folkeminder 100 kr. Det får
hende til at reagere igen, og i et optimistisk brev fortæller hun bl. a. om en
rejse, hun har foretaget:
». . . ja, det er underligt, for indtil jeg var 50 år var hele mit liv gået op i
uafbrudt slid - det var en hel begivenhed om jeg en gang om året kom
(ind) til den nærmeste købstad og det var meget få mennesker jeg kom i
berøring med. Men siden jeg begyndte mine optegnelser er der kommet
en forunderlig higen over mig til at komme ud og lære flere mennesker at
kende . . .« (40).
Lige efter jul 1919 kommer hun igen i tvivl om sit arbejde og skriver:
». . . jeg synes at det er underligt, at folk af min egen stand ikke sætter det
mindste pris på det jeg skriver. Som nu denne fortælling (en lille julefor
tælling som hun vedlægger) som jeg viste til een af mine sønner som ikke
engang læste den til ende. Det var ikke Richard, som er den eneste af
mine slægtninge som har forståelse for mine optegnelser og små fortæl
linger. Så undertiden kommer der tvivl i mit sind om det hele er ingen
ting værd. Lød der ikke engang imellem et opmuntrende ord ude fra,
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lagde jeg nok pennen for bestandigt, selv om det ikke er let, når der hele
tiden er tanker der vil frem. Ja, nu må De ikke tro at mismodet er ved at
tage overhånd ... det er kun, når jeg føler hvor lidt forståelse jeg finder
blandt mine omgivelser, at jeg føler mig lidt skuffet. . .« (41).

Jeg har lige modtaget bogen
De næste par år hører vi næsten ikke fra hende; indsamlingerne er gået
fuldstændigt i stå. Hun véd, at der arbejdes på bogen, bl. a. deltager hun i
en fotografering på Kalundborg museum, men i redaktionen af bogen del
tager hun ikke.
Men en dag i 1921 - mere end 12 år efter den første kontakt med Folke
mindesamlingen - modtager hun bogen, sine minder: »Fra Nordvest
sjælland«, der i mellemtiden er blevet til »Ved Halleby Aa«, og hun
skriver:
». . . jeg har lige modtaget bogen som jeg har samlet stof til. Jeg er over
ordentlig tilfreds med den og beder Dem og andre som har medvirket til
dens udgivelse modtage min hjerteligste tak . . .« (42).

Hun sælger selv en del eksemplarer i Kalundborg og er glad for den rosende
omtaler, men noterer:
». . . dog tror (jeg) nærmest, at bondestanden ikke bryder sig om at høre
om dens forgængeres knappe kår. Nutidens selvejerbønder og den vad
melsklædte hovbonde er som modsætninger, men derfor kunne det vel
aldrig skade at høre lidt om hvordan livet formede sig dengang. Nej, det
er folk af andre samfundsklasser der er købere og glade for bogen. For
leden var det en redaktør fra Stege der købte den, i dag en overretssag
fører fra Holbæk .. .« (43).

Efterskrift
At der i sagen om Karoline Graves er begået en række fundamentale fejl
tagelser er uomtvisteligt. Men inden man afsiger historiens dom, må der
tages hensyn til det grundlag, der betingede situationen og forløbet. Vi
befinder os i en periode, hvor de faglige og institutionelle rammer er under
opbygning og endnu uden en etableret profil i forhold til andre videnskaber
og institutioner. Dansk Folkemindesamling befandt sig i en fase, som
mange nystiftede arkiver kan genkende i dag: i mangel af nødvendige res
sourcer, økonomisk og fagligt, indsamler man »inden det er for sent«. De
vigtige og vitale overvejelser omkring systematik, der er basis i den viden
skabelige behandling, prioriteres i anden række. Men man udskyder blot

problemerne. Og i dette tilfælde opstår de, da Karoline Graves arriverer,
eller rettere, da hendes materiale efter en årrække skal behandles. Mate
rialet - og hun selv - passer ikke ind i systemet, der virker selvforstærkende
og fanger de implicerede i fælles forventninger til hinanden. Hun passer
ikke ind i et materielt, rationelt orienteret videnskabssyn. Problemet klares
dog forholdsvist let: man tilpasser simpelthen Karoline Graves gennem en
efterrationalisering. Keine Hexerei, nur Behendigkeit! Denne problematik
er i allerhøjeste grad endnu aktuel. I bogen »Arbejdererindringer« (Århus
1979) leveres eksempler på, at man for nærværende ikke er blevet meget
klogere.
Når det gik så galt, som det gik i tilfældet Karoline Graves, skyldes det
ikke, som man skulle tro, en kommunikationsbrist. Det er tydeligt, at man
har gjort sig hæderlige anstrengelser for at forklare, hvad man ønskede.
Men Karoline Graves var ikke »den fødte rationalist«. Hun fik påtvunget
dette image gennem en bortrationalisering af det irrationelle i hendes
materiale.
Retfærdigvis skal det dog også anføres, at der var fejl på begge sider. Også
Karoline Graves udnytter situationen. Hun er betydelig mere bevidst end
hun lader ane. Selvfølgelig kan det udlægges som en vis fornuftig selv
stændighed, at hun ikke underkaster sig systemet, men bag den under
danige form og argumentation, der udpræget er et »spil for galleriet«,
skjuler der sig et særdeles veludviklet ambitionsniveau, mere eller mindre
påtvunget og forstærket af systemet.
Betingelserne taget i betragtning er det ikke underligt, at forløbet blev,
som det blev. Den væsentligste fejl var nok, at man ikke allerede fra begyn
delsen blev klar over, at hendes materiale strukturelt ikke var indberet
ningsstof, men erindringsstof, hvilket stiller helt andre krav til et redak
tions- og udgivelsesforløb.
Noter, kilde- og litteraturhenvisninger:
1 Brev af 11.01.1909 (DFS 1906/134). 2 Årbog for Historisk Samfund for Holbæk Amt,
1919, side 115 ff. 3 Nekrolog, skrevet af J. S. Møller den 16. april 1932, sandsynligvis
i Kalundborg Avis (udklip i DFS 1906/134). 4 I Fortale til »Ved Halleby Aa«, 1. ud
gave, København 1921. 51 Fortale til »Ved Halleby Aa«, 2. udgave, København 1942.
6 1 »11. Hjemstavnsstævne i Kalundborg«, særtryk uden år, Roskilde Bibliotek.
7 Radioforedrag af Arthur Fang, trykt i Roskilde Avis den 7. febr. 1928.
8 I Indled
ningen til »En Almuekvindes Liv«, Roskilde 1928. 9 Brev af 16.02.1909 (DFS 1906/134).
10 Brev af 24.03.1909 (DFS 1906/134).
11 Brev af 01.02.1909 (DFS 1906/134).
12 Brev af 10.02.1909 (DFS 1906/134).
13 Brev af 16.02.1909 (DFS 1906/134).
14 Brev af 20.02.1909 (DFS 1906/134).
15 Brev af 10.06.1909 (DFS 1906/134).
16 Brev af 03.10.1909 (DFS 1906/134).
17 Brev af 02.11.1909 (DFS 1906/134).
18 Brev af 02.11.1909 (DFS 1906/134).
19 Brev af 30.12.1909 (DFS 1906/134).
20 Brev af 11.01.1910 (DFS 1906/134).
21 Brev af 11.01.1910 (DFS 1906/134).
22 Brev af 16.08.1910 (DFS 1906/134).
23 Brev af 21.11.1911 (DFS 1906/134).
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Summary
Karoline Graves
In 1921 ‘Foreningen Danmarks Folkeminder’ published the book ‘Ved Halleby Aa’ written by
the cottage woman, Karoline Graves, bom in 1850, died 1932.
The author belonged to the bulk of the country proletariat, and from 1909 she collected and
submitted an extensive folkloristic material to Dansk Folkemindesamling. She described her
own situation and collected the material in her own environment. For many years the book
has been reputed to be one of the best descriptions of the pre-industrial peasant environment
with the added quality that it was written by somebody actually belonging to the environment
in which there was not usually a literary tradition.
If the material which forms the basis of the book is examined, it becomes obvious that the
final version is largely the work of the publishers. Everything in the manuscript that could be
seen as irrational was removed. In order to investigate how the editing took place, the article
examines a correspondence between the author and the publishers. It is evident that the ma
terial collected by Karoline Graves did not fit into the rational concept of scientific prevailing
at the time. The problem was solved by re-arranging and rationalising the material.
After the publication of the book the author was often referred to as ‘the bom rationalist’,
but this was a mere image forced upon her by heavy-handed editing work. The conclusion is
that the most essential defect in this matter is that the manuscript was published as collected
material, not as personal memoirs which is what the basic material actually is.
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Cowboybukser
AfIngeborg Cock-Clausen

»Cowboybukser og cowboytøj er praktisk blåt bomuldstøj, der får alle til at
se næsten ens ud uanset køn, politisk overbevisning, religiøs holdning,
alder eller økonomisk status«, skriver en 14-årig dreng i 1979 - og en
anden dreng fra samme klasse skriver: »For mig skal alt cowboytøj være
lavet af det såkaldte blå denim for at være »rigtigt«. Jeg kan f. eks. ikke
acceptere hvide cowboybukser som værende »rigtige« . . .«
Begge udtalelser er svar på en spørgeliste om cowboybukser, foreløbig
besvaret af en enkelt 8. klasse fra en københavnsk omegnsskole, og begge
udtalelser udtrykker en karakteristik af de cowboybukser, vi kender så godt
- de blånistrede bukser med markerede sømme og lommer, og jo mere
slidte, jo lysere blå.
En vis ensartethed i påklædningen, der nærmer sig en uniformering,
kendetegner hver tidsepoke. Således vor egen tid - på gaden, på kontoret, i
skolen, i hjemmet bæres en påklædning, der nok fremviser individuelle
variationer, der tildels bestemmes af materialer og fremstillingsteknik, men
som samtidig afspejler tidens samfundsmæssige forhold. Således også med
cowboybukserne.
I tiden efter Første Verdenskrig har modeskabere og designere spillet en
væsentlig rolle for dragtens udformning, specielt indenfor kvindedragten,
og interessant er det at følge de enkelte dragtformers udvikling og gensidige
påvirkninger. Dog langt mere interessant i kulturhistorisk henseende er det
at følge en enkelt dragtform som cowboybukserne, som ikke kun er et
nutidigt beskedent klædningsstykke, men et klædningsstykke med et histo
risk perspektiv. De blå bukser er nok det mest kopierede klædningsstykke i
verden. I såvel øst- som vesteuropæiske lande samt Japan bliver de oprin
deligt amerikanske bukser efterlignet indtil den mindste detalje. De bruges
af begge køn, af alle aldre og i alle forbindelser.
Cowboybukserne - dette så almindelige klædningsstykke - er, kort for
talt, syet af blånistret kraftigt kipervævet bomuldsstof, denim. De er syet i
et snit, der får bukserne til at sidde tæt til kroppen og således fremhæver en
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Cowboybukser, som vi kender dem med de karakteristiske detaljer: det
skrå bagstykke, bæltestropper, baglomme med buet stikning, kobbernitter
til lommeforstærkning og det fastsyede firmamærke. Reklamefotografi.
slank skikkelse. Hvor stoffet slides, opstår der folder med en lettere af
farvning, som normalt ville opfattes som en kvalitetsforringelse. Med til en
beskrivelse af bukserne hører også de kraftige stikninger over alle søm
mene, bæltestropper og lommer. En karakteristisk detalje er desuden det
skråt tilskårne bagstykke, der er skåret på langs af stoffet med kædetrådene.
Det bevirker, at bukserne følger enhver af kroppens bevægelser uden at
gabe i livet.
Bukserne kaldes »jeans« i alle lande undtagen i Danmark, og første gang
jeg har mødt betegnelsen »cowboybukser« i skriftligt materiale, er i begyn
delsen af 1950’erne, hvor en småbørnspædagog i et interview om bøme-
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havedragt udtaler: »Min egen lille dreng går også i børnehave. Han bruger
cowboy-benklæder af drejl, som piger jo også bruger. De er så tætte, at de
kan anvendes både sommer og vinter . . .«, og i 1955 omtales »cowboy
bukser« første gang i varehuskataloger. Der var da tydeligt tale om prak
tiske bukser af en kraftig kvalitet bomuldsvare med visse karakteristika, der
adskilte dem fra tidens almindeligt brugte bukser: det slanke tætsiddende
snit og de markerede stikninger i afvigende farve i sømme og om lommer.
Den specielle, blånistrede kvalitet - en indigofarvet, kipervævet denim blev først almindelig i Danmark i slutningen af 1950’erne. De første cow
boybukser herhjemme var således brune, og senere solgtes sorte bukser
med gule stikninger. Midt i 1950’erne var importen fra Amerika stærkt
begrænset; danske og svenske firmaer satte selv en produktion i gang, og
først da de store amerikanske cowboybuksefirmaer for alvor satsede på det
europæiske marked, blev den blå farve dominerende.

1950’erne
Ser man tilbage på de dragtformer, der brugtes i 1950’erne, årene efter
Anden Verdenskrig, sker der netop i de år store forandringer i såvel dragt
som dragtbrug. Konfektionsindustrien har helt overtaget fremstillingen af
de enkelte dragtformer, og man kan konstatere kraftig nedgang i antallet af
skræddere og dameskrædderinder. Af stretch-stoffer fremstilledes lange
bukser, terylene anvendtes til mandsbukser med permanente pressefolder
og til nederdele med permanente pliséer, og skjorter af nylon gjorde stryg
ning unødvendig. Udviklingen af kunstfibre medførte dels en fremstilling af
en billigere metervare, dels lettelser for den enkelte husstand ved vedlige
holdelse og efterbehandling af tøjet. De syntetiske fibre, nylon, terylene og
acryl gav dog samtidig stofferne en noget »kunstig« overflade. Karakte
ristisk for tiden var nye udgangspunkter for æstetiske vurderinger af mate
rielle værdier. Der var en begyndende interesse for det enkle, det oprinde
lige, det sunde, miljøet omkring tingene blev studeret. Der var interesse for
værktøj og redskabers form og funktion og for funktionelt og praktisk tøj,
der som værktøj er smukt, selv når det slides. Cowboybuksernes materiale
ejede denne eftertragtede værdi, og bukserne selv symboliserede en ny
livsstil.
En fokusering på ungdommen i disse år understregedes af indførelsen af
størrelserne 36 og 38 indenfor konfektionen. Varehuskataloger fra begyn
delsen af 1950’erne fremhæver amerikanske nyheder og indfører det ameri
kanske teenage begreb. Der annonceres med amerikansk-inspireret tøj til
både voksne og børn, dog først og fremmest domineret af tøjet til teen
ageren. Terminologi og snit viser en anglo-amerikansk påvirkning som
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golfer-sæt, college-mode, kjole med amerikanske ærmer, T-shirts og
Monty-sæt, jigger, armypjækkert og scootertøj, duffelcoat og autocoat. De
løst hængende, strikkede trøjer gav mere bevægelsesfrihed, og samtidig
understregede de snævrere bukseben den unge skikkelse. Bukser blev
dagligpåklædning for en stor gruppe kvinder, fortrinsvis blandt ung
dommen. Ny er betegnelsen »fritid« i forbindelse med skjorter, bukser og
kjoler, og den peger på en øget fritid med mulighed for aktiviteter, der igen
viser sig i større dragtdifferentiering. Brugen af cowboybukser glider natur
ligt ind i denne sammenhæng, hvor børn og unge mennesker brugte buk
serne til sport, fritid og praktisk arbejde. Cowboybukser solgtes sammen
med bukser af fløjl og bukser af helanca-stretch til fritidsbrug.
Selve den sytekniske detalje at sammensy to stoflag med en markeret
stikning - en kapsøm - er en nødvendig teknik ved sammensyning af kiper
vævede bomuldsstoffer. Ved at sy sømmen som kapsøm undgås udtrevling
af stoffet, og selve arbejdsgangen ved samlebåndet udføres med special
trykfod på symaskinen. Anvendelse af kapsømme på shorts, spejderbukser
og sportsskjorter understregede det sporty og ungdommelige.

I960’erne
Det følgende tiår - 1960’erne - viser en accept af cowboybuksemoden af
større grupper i samfundet, både aldersmæssigt og socialt. I enkelte hånd
værksfag som blikkenslagerens og elektrikerens bruges cowboybukser som
dagligt arbejdstøj til lærlingen. Som fritidstøj anvendes de nu ikke kun af
helt unge mennesker. Indenfor borgerligt miljø bruges cowboybukser til
bilvask om søndagen, til fisketuren eller i sommerhuset. Blandt ungdom
men er bukserne helt accepteret til skolebrug og dagligt brug. Kravene til
kvalitet steg, og Forbrugerrådet følte sig foranlediget til at sætte en under
søgelse i gang i 1965 af cowboybukser af 17 forskellige fabrikater, såvel
danske som udenlandske.
Konkurrencen om det europæiske marked er hård blandt de amerikan
ske producenter, og Levi’s kommer i begyndelsen af 1960’erne med cow
boybukser i sandfarvet twill. I løbet af tiåret bliver det almindeligt med
cowboybukser i mange farver og kvaliteter, fløjl bliver dominerende efterår
og vinter, mens bomulden bruges forår og sommer.
Ungdommens interessefelt er i høj grad orienteret mod England og
engelsk popmusik, specielt The Beatles. De var klædte i snævre bukser,
nogle i cowboybukser, tøjet var til at bevæge sig frit i, halvslidt, skødesløst
og lige modsat det elegante tøj, musikere almindeligvis optrådte i. Den
unge mode fra England med centrum i Carnaby Street i London var tone
angivende i de vesteuropæiske lande.

Firmamærke fra Levi's cowboybukser. Den gamle tekst om de stærke buk
ser trykkes på læder eller papir og bruges i nutidens reklame og ved salg,
jvfr. det fastsyede firmamærke i billede 1. Ved at anvende denne gamle
reklametekst og lay-out lægges yderligere en kvalitet til varen - en vis tid
løshed i forhold til senere etablerede firmaer.

Samtidig ses andre påvirkninger i cowboybuksernes udformning. En ten
dens til overdrivelse af enkelte fænomener kommer ofte stærkest til udtryk
gennem dragten. Cowboybukserne udskiftedes ikke ved stærkt slid, tvært
imod fremhævedes sliddet ved frynsning af den nederste kant, lapninger i
afvigende farve, strikkede og hæklede pyntelapper og mærker blev syet fast
overalt o. s. v. Ungdommen finder sit tøj i tidligere skibsprovianterings
forretninger og militære overskudslagre, fodtøjet er ørkensandaler og træ
sko, trøjerne store og voldsomme, håret bliver længere, og flere anlægger
skæg. Modenyheden cowboybukser blev af den ældre generation betragtet
med en vis skepsis og fremstod som et foragtet klædningsstykke.
Denne udvikling er interessant set på baggrund af den almene høj
konjunktur, der prægede samfundet, og som i særdeleshed gav sig udtryk i
beklædningsbranchen. Antallet af tøjbutikker øgedes betragteligt netop i
1960’eme, og den enkelte husstands stigende forbrug og udgifter til tøj skal
ses i forhold til den lavere pris på de enkelte beklædningsgenstande.

1970’erne
I 1970’eme integreredes cowboybukserne helt i den daglige dragt og mi
stede dermed nyhedens interesse. Bukserne påvirkedes af moden, og snit og
materiale ændredes i takt hermed. Bukserne forvaskedes af producenter og
detailhandlere for at se slidte ud, straks de solgtes. Kassebukser og bukser
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med V-skæring ved knæet, bukser af lyseblå scrubbed denim med flonels
lignende karakter og bukser med buksevidde som sømandsbukser eller med
bukseben som rør. Bukser uden det skrå bagstykke, bukser med læg og
seler, buksenederdele, cowboynederdele. Cowboybukserne blev til cow
boytøj, hvori indgik nederdele, veste, jakker, skjorter, kasketter o. s. v.
I arbejdsdragten indenfor håndværks- og industrifagene var der ligeledes
tale om integration. De børn og unge, der brugte cowboybukser i 1950’eme
og i 1960’eme, fortsatte med at bruge dem, således at tredie fase i innova
tionsprocessen omfatter alle aldersgrupper. Spredningscentrene er Køben
havn, Århus og Ålborg.
Man kan spørge, hvordan det kan være, at cowboybukserne står så cen
tralt i nutidens dragt og de nærmest forudgående 25-30 år som ingen anden
dragtform? Spredningen af disse bukser viser et næsten »klassisk« forløb spredning af en nyhed, accept, optagelse og brug af samme, og så frem
deles. Én forklaring kan være producenternes evne til at udvikle modeller i
takt med tidens mode, en anden, at cowboybukser i kraft af deres materiale
giver associationer til arbejdstøj og således gør dem egnede til at fremstå
som en form for basisdragt. Hvordan forholdt det sig i Amerika, det land
hvorfra cowboybukserne oprindelig kom?

Amerikanske cowboybukser/jeans
Allerede i 1930’erne i tiden efter Første Verdenskrig brugtes i Amerika
cowboybukser til arbejdsbrug. Farmerne var den befolkningsgruppe, buk
serne fandt størst udbredelse iblandt. Arbejdstøj, kitler og overalls, syet i
blå og khaki bomuldsvare brugtes desuden indenfor industrifagene, hvor
det beskyttede den daglige dragt. Kitler var desuden arbejdsdragt til husligt
arbejde. Efterhånden som den private husholdning klarede sig uden lejet
hjælp, afløstes kitlen aflange bukser, slacks, som var blevet almindelige til
sport. Kort før Anden Verdenskrig blev de californiske akademikergrupper
formidlere af blue-jeans-moden til den øvrige amerikanske ungdom.

Fra Amerika til Europa
De tre største firmaer, der sideløbende med deres produktion af arbejdstøj
leverer cowboybukser til både det amerikanske og det europæiske mar
ked, overgik hinanden i reklamekampagner. Wrangler optog først fabrika
tionen af jeans i 1945 og satsede bevidst på det enorme teenage marked, der
skabtes lige efter Anden Verdenskrig. Wrangler var desuden først med en
speciel pigemodel i slutningen af 1950’eme. Selve ordet »wrangler« bety
der forøvrigt det samme som ordet »cowboy« - en mand, der passer kvæget
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på en ranch. Firmaet Lee, der foruden arbejdstøj optog fabrikationen af
cowboybukser lige før og under Anden Verdenskrig, fik hjælp til udform
ning af bukserne af Amerikas berømteste rodeo-cowboys, så de mindste
detaljer kunne tilfredsstille kundernes krav. Levi’s omlagde også sin fabri
kation, så den helt kunne konkurrere om teenagerens gunst. Man mente, at
folk rigtig fik øjnene op for western style ved verdensudstillingen i 1939,
hvor folk fra den østlige del af Amerika lærte den vestlige del at kende.
Cowboybukserne blev først eksporteret efter Anden Verdenskrig, og kend
skabet til dem formidledes sandsynligvis gennem de amerikanske tropper,
der var udstationeret i Europa. De kunne købe Levi’s gennem militærdepo
terne, og dette amerikanske »look« skabte hurtigt mode. I løbet af
1950’eme kom eksporten i gang, og den er vokset med rekordagtig tempo.
Alene Levi’s tidoblede sin eksportomsætning til det europæiske marked af
jeans i western style fra 1954 til 1961. I løbet af 1950’eme fremstillede de
jeans i lyseblå denim, og i 1960 kom Levi’s i sandfarvet twill. De kaldtes
White Levi’s. Denne betegnelse indgik i en populær sang, indsunget på
grammofonplade, og firmaet Levi’s fulgte hurtigt efter med et enormt salg
af bukserne. White Levi’s dannede overgangen til cowboybukser i mange
forskellige farver og kvaliteter som f. eks. fløjl og canvas, dog stadig i
samme snit som de ældste blue denims. Alle tre firmaer lægger i deres re
klame vægt på den unge mellem 13 og 18 år og henvender sig til ungdom
men både ved annoncering i blade og film, men også ved dannelse af klub
ber, etc. I annoncerne understreges ungdommen ved valg af fotomodellerne
og det, de beskæftiger sig med på billedet, motorsport, musik, etc. Den
ledsagende tekst fremhæver de unge linier, de unge farver, og det under
streges, at de vil vise Europa »the American way of life«.
Baggrunden for denne interesse for western style og blue denims må ses i
hele den mytedannelse omkring cowboys, pionertiden og the wild west,
som cowboybukseproducenteme arbejdede udfra.

Myten om cowboy’en
Ældre tiders opfattelse af cowboy’en er i datidens litteratur om cowboys og
the wild west farvet og uegal og må som kilde betragtes med skepsis. I
mange tilfælde romantiseres cowboy’en og hans arbejde, og han beskrives
som en heltetype med forskellige idealtræk. Andre forfattere fremhæver det
rå, det vilde og barske liv, den skydelystne og drikfældige fyr. Egentlige
dragtbeskrivelser forekommer kun i enkelte beretninger, hvor ældre cow
boys fortæller om det tidligere erhverv.
Nyere tids opfattelse af cowboy’en må ses som en videreudvikling af
mytedannelsen fra slutningen af 1800-årene, båret frem af den begyndende
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underholdningsindustri med tidens sans for dramatisering og romantiseren
af fortidens begivenheder. I ti-årene efter århundredskiftet drog Buffalo
Bills kæmpecirkus rundt med dramatiserede shows over the wild west med
dens befolkning af indianere og cowboys og fremviste voldsomme episoder
udkæmpet på hesteryg med deltagelse af flere hundrede artister - shows,
som fortsatte i den begyndende filmindustri. Hollywoods cowboy i de
utallige westerns fra 1930’eme og i tiden frem fastholdt og forstærkede
myten. Én af årsagerne til en sådan mytedannelse må søges i selve identi
fikationsproblematikken. Den amerikanske nations selvfølelse afspejlede
sig i interessen for pionertiden i 1700- og 1800-årene, cowboy’en blev et
symbol på det stærke, barske og romantiske, og landet - the wild west - det
oprindelige, hvor amerikanerne fandt en identitet. Nutidens billede af den
amerikanske cowboy er formet af westernfilm og wild west shows snarere
end af forrige århundredes virkelige cowboy, og udfra denne myte tilrettelagdes produktion og salg af cowboybukserne.

Den amerikanske cowboy
Hvordan så egentlig den oprindelige cowboy ud? Hvem var han, og hvor
dan gik han klædt? Landet Amerika prægedes i forrige århundrede først og
fremmest af migration med deraf følgende bosætning af den vestlige del af
USA. Én af de vigtigste forudsætninger var en række jordlove i 1860’eme,
der frigav jord til bebyggelse og opdyrkning. I løbet af århundredet opstod
og udvikledes en række lokale samfund, hvis vigtigste næring var udnyt
telse af de uhyre landområder til kvægbrug, og de mænd, der passede kvæ
get, var cowboys og wranglers. Østamerikanske, engelske og franske
handelsmænd, jægere og rejsende var de første, der tog jorden i besiddelse.
Med hensyn til deres dragt optoges enkelte detaljer fra indianernes som
mokkasiner, skindfrakke, etc.
Fotografier fra sidste halvdel af forrige århundrede af både kendte og
ukendte borgere, af minearbejdere, guldgravere, pelsjægere, soldater og
cowboys understreger, at, bortset fra cowboy’ens dragt, var der meget fa
forsøg på funktionelt at tilpasse dragten til arbejdet eller omgivelsernes
behov. Mændene i de afsides beliggende egne bar - som i Europa - frakke
og bukser i tidens snit, syet i mørkt uldent stof, dertil stivet skjorte og
høj hat.
Cowboy’ens arbejdsdragt var funktionelt afpasset og sammensat til ar
bejdet på hesteryggen i vanskeligt terræn og til vanskeligt klima og bestod
fra 1870’eme af en uld- eller bomuldsbluse, snævre bukser af kraftigt
bomuldsstof eller af skind, en skindvest med frynser, halstørklæde, som
anvendtes under støvstorme som beskyttelse for mund og næse, handsker
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Cowboys fra 1870’erne. Dragtens enkeltdele - den uldne skjorte, vesten og
bukserne med seler- er tidens almindelige daglige mandsdragt, men kom
binationen af enkeltdelene som her med tørklædet og den bredskyggede
hat gør den til en funktionelt tilpasset dragt. Efter Douglas Gorsline: What
people wore. New York 1952.
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Annonce for arbejdstøj syet i Danmark. Overall, kittel og sættet bestående
afjakke og bukser er syet af blåt maskinstof Stoffet kunne også købes i
metermål til arbejdstøj og arbejdsforklæder. Katalog fra Daells Varehus
fra 1923-24.

som beskyttelse mod krat og torne og sliddet af træk fra rebet, Stetson-hat
med bred skygge som beskyttelse mod voldsomme regnskyl og brændende
sol, buksebeskyttere, støvler, frakke, sporer, sadel, våben og tæppe. Buk
serne var syet i kraftigt bomuldsdenim.
De mange betegnelser på henholdsvis cowboy’ens arbejdsdragt og læder
tilbehør som sadel og patronbælte, der er afledt af spansk terminologi,
peger på det nære slægtskab mellem den tidlige spansk-mexikanske
vaquero (af vaca, spansk: ko) og den amerikanske cowboy.
Levi Strauss, en østrigsk handelsmand, startede i 1850’erne en beskeden
fabrikation af arbejdsbukser, først syet af kraftig sejldug, senere af denim i
en mørk indigoblå farve. Bukserne - Levi’s - blev efterhånden kendte som
stærke og solide til alt udendørs arbejde, og for at gøre dem ekstra holdbare
forstærkedes udsatte steder som f. eks. lommerne med kobbemitter, en ide,
der patenteredes i 1870’eme. De to ældste par eksisterende Levi’s findes på
The Smithsonian Institution i Washington; de opgives at være syet i 1873.
Det ene par er syet i rødbrun canvas, det andet par i brunt. De brune buk
ser er forsynet med kobbernitter, og baglommen har samme buede stik
ning, som vi kender den i dag.
Den begyndende konfektionsindustri udviklede sig hastigt i sidste halv-
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Emballage til
tyggegummi.
Indenfor forskellige
industrier har cowboybuksemoden fået
indflydelse på emballagen
afforskellige vare
grupper.
Cowboybuksesymbolet
er overført til alt fra
deodorantemballage
til biler.

del af 1800-årene. Symaskiner, tilskærermaskiner og andre mekaniske
hjælpemidler gjorde det muligt at skaffe uniformer til borgerkrigens sol
dater, og efter krigen fulgte den enorme efterspørgsel efter civilt tøj. Uld- og
bomuldsfabrikker lå i nærheden af New York og Boston, som naturligt blev
midtpunkt for fremstillingen af billigt arbejdstøj. Salget af arbejdstøj - og
blandt det Levi’s bukserne - via postordrekataloger til fjemereliggende
egne resulterede i stigende produktion og lavere priser.

Cowboybukser som forbrugsvare
De samme principper, der lå bag de funktionelle bukser - den praktiske
denim i kipervævningen, snittet, de solide stikninger og forstærkninger gjorde det naturligt, at »maskintøjet«, som stoffet senere kaldtes i Dan
mark, lå til grund for alle former for arbejdstøj, kedeldragter, overalls, jak
ker og bukser - dragter med en praktisk funktion, hvor snit og materiale
forblev uændret indtil den dag, da funktionen ændredes. I 1970’eme æn
dredes således arbejdstøjet i detaljer med tydelig påvirkning fra cowboy
bukserne. Indenfor kvindedragten er anvendelse af bukser ikke kun for
beholdt de yngre aldersgrupper. I tiden fra mellemkrigsårene til nu blev
større procentdele af arbejdere i industrifagene kvinder, og bukser blev for
en stor gruppe dagligt arbejdstøj. Udviklingen var så småt i gang før Anden
Verdenskrig, men cowboybukserne fremskyndede den. Den direkte kon-
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sekvens heraf var nødvendigvis, at brug af nederdel/kjole tilsvarende gik
ned. Disse forhold blev særlig mærkbare for den danske konfektionsindu
stri i 1970’erne. Produktionen af strømpebukser og damekonfektion faldt,
dels som følge af den udbredte buksemode, dels som følge af billigere
importvarer fra lavprislande, skjorter fra Hong Kong og Taiwan, konfek
tion syet i Østeuropa, Portugal, Irland og Skotland, alle lande med lavere
lønniveau.
Nationaløkonomisk har etableringen af Danmarks største producent af
cowboybukser i Nordjylland, datterselskab af et britisk selskab, haft betyd
ning for den lokale egnsudvikling, hvor lokaliseringsfaktorer blandt andet
var stor arbejdsløshed og tyndt befolkningsunderlag. Og konkurrencen er
hård i kampen om markedet. Store reklamebudgetter øger detailomsætnin
gen, hvor en hel modeindustri i sin markedsføring af bukserne appellerer
til den unge aldersgruppe og dens købekraft. Cowboybukser sælges i dag fra
manufakturforretninger, stormagasiner, modebutikker, kædebutikker in
denfor købmandsbranchen, specialbutikker for cowboytøj samt fra butik
ker, der udelukkende handler med cowboybukser. Allerede i slutningen af
1960’eme øgedes antallet af specialbutikker indenfor herreekvipering og
damekonfektion.
Hvor cowboybukser i østeuropæiske lande i dag sælges fra åbne salgs
boder på lokale markeder sammen med andet dagligtøj, kendes eksempler
på sortbørssalg få år tidligere. De amerikanske bukser var, foruden at være
en mode ungdommen ville følge, et symbol på den vestlige verden. Hvorfor
netop Holland og Danmark hører til de lande, hvor der er det største salg
og forbrug af cowboybukser, må ses i forbindelse med andre samfundsmæs
sige ligheder.

Den kommunikative funktion
De nævnte besvarelser på en spørgeliste om brug af cowboybukser af
14-årige skoleelever peger trods det kvantitativt beskedne materiale dels på
gruppedannelser med opinionsledere i spørgsmål ikke kun om påklæd
ningen, men i lige så høj grad om interesseområder. Dels peger svarene på
andre faktorer, der influerer på den unges adfærd som forbruger som f. eks.
massemedierne og deres påvirkning. Om man går i Jesusjeans, sorte diskobukser eller i bukser med vide ben og pyntekant afhænger af, hvilken
gruppe man tilhører. I 1950’erne og 1960’eme havde det at gå med cow
boybukser betydning, i slutningen af 1970’eme er interessen flyttet fra
selve bukserne over på mærker og »navne«, lommedetaljer og knapper.
Gruppeidentifikation sker via detaljer, der opfattes af den enkelte indenfor
gruppen.
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Vores hverdag er fyldt med påvirkninger af visuel art med meddelelser,
som formidles til os ved billeders forskellige indhold. De danske Statsbaner
bruger cowboybukserne til at illustrere nutidens ungdom i en plakat, der
informerer om billige ungdomsrejser. Plakaten med symbolet på ungdom
men - de blå bukser og derover den røde rygsæk - udsendtes i 1979 og
hænger på alle jernbanestationer. Plakaterne med henholdsvis Mona Lee
og Jesus jeans er medtaget som eksempler på producenternes salgsmeto
der. De spiller i deres motiver på det genkendelige og det overraskende
og samtidig på de let chokerende momenter i billedernes indhold. Det
»klassiske« portræt, den verdensberømte Mona Lisa er blevet til den ver
densberømte Mona Lee med den klassiske cowboyjakke. Pigebagen med
de meget korte afklippede cowboybukser virker næsten blasfemisk i for
bindelse med firmanavnet Jesus jeans. Der spilles bevidst på forbrugerens
borgerlighed og appelleres til den ungdom, der tør. ..

A rbejdsdragt/modedragt
Såfremt en årsag til cowboybuksernodens stabilitet må søges i cowboy
buksernes lighed med arbejdstøj med hensyn til snit og materiale, vil det
være naturligt kort at ridse den historiske udvikling af arbejdstøjet op. Om
kring århundredskiftet havde de egentlige faghåndværkere en arbejdsdragt,
som i det væsentligste var udviklet udfra funktionelt bestemte hensyn.
Indenfor industrifagene bestod arbejdsdragten hovedsagelig af almindeligt
dagligtøj suppleret med en beskyttende kittel eller bomuldsjakke eller bare
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et forklæde. Det samme gjaldt indenfor servicefagene. Overall og kedel
dragt vandt langsomt frem som en beskyttelses- og arbejdsdragt. Embeds
standen var for de fleste etaters vedkommende uniformerede.
Arbejdstøj har gennem århundrederne kun undergået få ændringer. Sam
tidig viser dragthistoriske analyser ældre retarderede dragtformer i arbejds
dragten. Den dragt, man havde på, når man ikke arbejdede - nedenfor i
oversigten kaldet modedragten - var udsat for større eller mindre ændringer
efter skiftende tiders stil. Men først i dette århundrede har arbejdsdragten
og modedragten nærmet sig hinanden, og en gensidig påvirkning finder
fortsat sted. Western-moden har således påvirket den gamle håndværker
overall: et snævrere snit, mens arbejdsdragten har påvirket modebukseme:
overall-smæk, hammerslynge og lommer til værktøj. Årsagen kan måske
søges i den større tilgang til håndværksfagene af piger, der går i lære, blandt
andet indenfor malerfaget, og som ønsker smartere og slankere snit i deres
arbejdsdragt - en tendens, der hurtigt følges op af de konfektionsfirmaer,
der syr arbejdstøj.
Den skematiske oversigt (side 89) viser den gensidige påvirkning mel
lem modedragten og dragten til fritid. I 1960’erne ændredes således mode
dragten mærkbart med vigtige detaljer som gylp i kvindedragtens bukser,
og nederdele, der lukkedes med lynlås midt bag eller midt for i stedet for i
venstre side. Pyntestikninger med tråd i afvigende farve var også en karak
teristisk detalje, der understregede det sporty og det ungdommelige i
dragten. I 1970’eme sker påvirkningen den modsatte vej. Cowboybukserne
til fritidsbrug er udsat for modeændringer, der viser sig i ændret snit, som
kassebukser og de skiftende fodvidder er eksempler på. De blev nu lige så
ofte syet i fløjl og andre stoffer og andre farver, men betegnelsen cowboy
bukser er den samme. Samtidig kan man i slutningen af 1970’eme konsta
tere en fornyet interesse for 1950’emes ungdomsmode, hvor ungdommens
idoler som Elvis Presley og James Dean angav stilen med de stramme buk
ser og gummiskoene. Med i billedet hører nu foruden de stramme cowboy
bukser, rørbukser og frølår eller posebukser gummiskoene og diskostilen
med blanke stoffer, begge inspireret af amerikanske film. Desuden findes
en anden retning, hvor de enkelte dragtformer er inspireret af sportstøjet.
Cowboybuksefirmaeme markedsfører ungdommens tøj i deres »jeansprogrammer«, der foruden cowboybukserne omfatter alt fra sweatshirts og
T-shirts til hættetrøjer, kondisko og dunjakker. Tendensen er tydelig en
tilkendegivelse af cowboytøjet som eksponent for det tøj, man har på både
ved sportsaktiviteter og i ungdomsklubber og diskoteker.
Cowboybuksemoden blev en fællesnævner for de tre dragtbegreber, og
her skal forklaringen på dens store udbredelse og stabilitet måske søges.
Dragten til hverdag, skolebrug og arbejdsplads kunne være cowboybukser,
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Skematisk oversigt over gensidige påvirkninger arbejdsdragt og mode
dragt imellem. Dragt til fritidsbrug har været formidlende i den gensidige
påvirkning. Pilene angiver retningen afpåvirkningen.
og dragten til mere ceremonielt brug som fest, teater, konfirmation o. lign,
kunne også være cowboybukser. Cowboybukser indgik såvel i skolebarnets
tøj som i folketingsmandens. Cowboybukser blev ikke bare en del af en
dragt, de blev et begreb, og de signalerer en ungdommens livsstil.
Vi står da her ved begyndelsen af 1980’eme med et klædningsstykke,
som vi kalder cowboybukser, og som bare er ét ud af mange, vi kan vælge
imellem. For 30 år siden kendte vi dem ikke. Fra at være en nyhed brugt af
en snæver kreds og anvendt ved få lejligheder er de blevet et fuldt integreret
klædningsstykke med tilsvarende udvidet funktionsområde. Denne udvik
ling har da også haft konsekvenser for andre klædningsstykker, deres
udformning og brug, som f. eks. arbejdstøj. Disse ændringer i dragtbrug
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påvirker ikke kun udformningen af de enkelte klædningsstykker, men kan
direkte og indirekte påvirke konfektionsindustrien og dennes dispositioner.
Noter:
Til artiklen er følgende kildemateriale blevet anvendt: Kataloger fra Daells Varehus og fra
Magasin du Nord, dags- og ugepresse, tekstil-fagtidsskrifter og ungdomsblade. Endvidere er
der ført korrespondance med firmaerne Levi Strauss & Co. og Blue Bell (Wrangler) i USA, og
der er foretaget interviews med grossister og detailhandlere. En spørgeliste om cowboybukser
er foreløbig besvaret af en 8. klasse fra en skole i Københavns omegn.

Summary
Blue Jeans
This paper discusses the innovation of the blue jeans fashion since it appeared in Denmark for
the first time in the mid-fifties. The dissemination shows a ‘classical’ development covering in
the first decade acceptance among children and young people who used them for school and
leisure. A new focus on youth was accentuated by the introduction of the American teen-age
concept, and an Anglo-American influence is traceable in the clothing and cut terminology of
the time. Furthermore, trousers became the everyday wear of large groups of women. The use
of the term ‘leisure’ is new in connexion with individual types of clothes. The 1960’s saw an
accept of the blue jeans from even larger groups of society, agewise as well as socially. The
impulses came from England, and English pop musicians such as The Beatles had a great
influence on the introduction of the fashion. In the course of the 1970’s blue jeans came into
common use. The background for this development can be found in America, the homeland
of the blue jeans, where they formed part of the functional clothes of the American cowboys as
they were in the second half of the last century. The Pre-conditions of the diffusion and
acceptance of fashion were present. The incipient ready-made clothing industry developed
rapidly in the second half of the 19th century. Sewing machines and other mechanical aids
made it feasible to produce clothing which could be sold via mail-order catalogues to the most
distant parts of America.
The cowboy’s working trousers gradually came to be worn as the daily working clothes in
farm work. A certain formation of myths centering upon the American cowboy, the pioneer
days, and the Wild West was introduced by a growing entertainment industry at the beginning
of this century. The cowboy became the symbol of what was strong, tough and romantic, and
the country - the Wild West - of what was original, of something in which the Americans
found an identity. World War II Californian university people were instrumental in setting the
fashion in blue jeans to the rest of the American youth, and in the period after the Second
World War blue jeans were exported to Europe. The paper also discusses the influence of the
blue jeans fashion, partly on working clothes, partly on fashionable clothing plus their reci
procal influence. Blue jeans have become the common denominator of the three categories of
clothing - working clothes, informal clothes and fashionable clothes - and perhaps this is
where the explanation of the spread and stability of the blue jeans fashion can be found. Blue
jeans have become a concept, and signal the life style of youth.
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Den store Udfejelsesfest
17.-18. januar 1772
Om førindustriel, folkelig protest i 1700-tallets København
AfHenrik Stevnsborg

Struensee-kuppet
Tidligt om morgenen den 17. januar 1772 blev Danmarks faktiske dik
tator, grev J. F. Struensee, kuppet. Og samme dags formiddag lod de nye
magthavere, d. v. s. juntaen omkring enkedronning Juliane Marie, arve
prinsen og Ove Guldberg, kong Christian 7. paradere i en fløjlsvogn, for
spændt otte hvide heste, for at dokumentere, at nu var han »befriet«. I Kø
benhavns gader slog jublende menneskemasser sammen om vognen, hvor
kongen sad, ligbleg og rædselsslagen (1). Natten imellem den 17. og 18.
januar 1772, da militæret havde bragt den styrtede kabinetsminister og
hans tilhængere bag lås og slå, var folkemasserne stadig på benene, og
byens gader blev hærget af voldsomme uroligheder. Under disse blev et
halvthundrede af byens såkaldte »frøken- eller punchekontorer«, d. v. s.
mistænkelige og anløbne værtshuse og bordeller, stormet og raseret. Blandt
dem, der sympatiserede med det skete, fik urolighederne kælenavnet »Den
store Udfejelsesfest«.

Udfejelsesfesten, historiografisk set
Denne Udfejelsesfest er alene inden for det sidste tiår blevet skildret i flere
fremstillinger af Struensee-epokens historie. Blandt andet er det sket i udgi
velser, som fremkom for at markere 200-års jubilæet for greverne Struensee
og Brandts effektfulde lemlæstning og henrettelse på Fælleden uden for Kø
benhavn den 28. april 1772 (2). Men forsøg på at nå til en dybere forstå
else af, hvad det egentlig var, der skete under Udfejelsesfesten, leder man
forgæves efter. I det følgende skal dette forsøg gøres. Udgangspunktet er det
diffuse kildemateriale, som er bevaret fra samtiden, og der rundes - mere
teoretisk - af med baggrund i George Rudés forskning, i »the crowd’s«
aktioner i 17- og 1800-tallets europæiske metropoler Paris og London (3).
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Den store Udfejelsesfest i samtidig gengivelse.

Den fysiske vold
Hvor mange, der faktisk tog del i Udfejelsesfesten, vides ikke. Et dækkende
handlingsreferat af begivenhederne kan heller ikke gives. Dertil var for
løbet for komplekst; for mange ting skete på én gang. Men volden, det
overlagte og systematiske hærværk, er velbevidnet.
På et samtidigt skillingstryk ses en dør blive flået af hængslerne,
mens folk maser ind; et gulv overstrøet med ituslået inventar; en splittet
kakkelovn; en køllebevæbnet mand, som maltrakterer et bord (se illustra
tionen). Og om hærværket på Gabels - den senere Efterslægtens - gård på
Østergade, hvor starten til hele aktionen formentlig gik ved 18-tiden, og
hvorom der gik rygter, at stedet skulle indrettes til et luksusbordel under
Struensee og dronningens personlige protektion (4), skriver en af dem, der
var med: »[Man] saa . . . strax mængten at velte ind, klynge sig op i Vin
duerne, og slog alt hvad der fantes i smaae . . . [således at] i alle gange
sidder icke en Splint af Karmene i [;] Betræk [,] Paneel, Gulvet, Kakkel
ovne blev borte at der nu intet findes« (5).
I det hele taget blev der gået effektivt til værks. »Men hvad har vel denne
rasende Sverm ladet blive tilovers for Eder? [spørges de stormede bordel
og værtshusholdere retorisk]. Intet. Ei Vinduer, Porte, Døre, Borde, Stole,
Skabe, Sænge, Klæder, Kakkelovne, Kaminer, Lofter, Gulver, Trapper,
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»The Tar's Triumph«. Stik som skildrer en bordelstorm i London 1749.
Sammenlign med stikket fra Udfejelsesfesten. Gengivet med tilladelse fra
British Museum.

Panel værk, Tapetserier . . . intet uden Stenene i Murene bleve staaende« (6).

De stormede bordeller
Skillingstryk og trykkefrihedsskrifter i stort tal (7) fastholdt i den følgende
tid nattens begivenheder. Herigennem kunne befolkningen rekapitulere
dem igen og igen og enten mindes egen indsats eller gyse over det uhørte.
To af disse trykkefrihedsskrifter skiller sig ud fra de øvrige ved - i lighed
med en upubliceret »dagbog«, ført af trykkefrihedsskribenten Søren Rosen
lund - at indeholde systematisk og gadevis sammenstillede kataloger over
de personer og lokaliteter, der var mål for urolighederne (8). Straks virker
disse lister som den rene og skære fiktion med deres maniske opremsning af
bizarre navne, gade op og gade ned, som f. eks. disse fem, der hævdes
hjemmehørende i Ulkegade, den senere Holmensgade: »Jomfrue Øm, den
gule Fitte; Husaren eller Printz Kiørud; Væveren eller Madame Staabie;
Lorentz Udhaleren; Kattekillingen« (9). Navnene kan imidlertid ikke uden
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videre affejes som et produkt af fri fantasi hos sensationslystne og over
spændte trykkefrihedsskribenter. Prins Kørud f. eks., fra det ovenstående
citat, er, selv om han lyder som en sagnfigur, et notorisk alias for værtshus
holderen med det borgerlige navn (og det blakkede rygte) Anders Nielsen
Winther (10). Og navnene er for den sags skyld ikke mere mærkværdige
end dem, Hugo Matthiessen har fundet hæftet på prostituerede kvinder og
bordelværtinder i 1500-tallets Helsingør (11). Man skal ikke skue hunden
på hårene. Trykkefrihedsskrifterne og dagbogen kan ikke forkastes som
kilde til, hvilke steder der blev raseret natten mellem den 17. og 18. januar
1772 (12).
På den anden side hersker der nogen uenighed om det samlede antal
stormede »kontorer«. Lavest ses tallet sat af den ukendte ophavsmand til
trykkefrihedsskriftet med den tidstypiske og knudrede titel »Det ulykkelige
Udlæg, som skeete uden Dom og Execution Natten imellem den 17 og 18
Januarii paa de 56 Ponse-Contoirer og Ølkippere, samt Betienternes
Ubarmhiertighed imod det smukke Kiøn, som giorde Forretningen«. Som
det fremgår af titlen: 56. I »Grev Struenses mærkværdige Testamente,
opsat af ham selv og confirmeret af Lucifer« siges 65, mens Rosenlunds
dagbog (som til forskel fra de to nævnte publikationer udover en oprems
ning af »kontomavne« oplyser de stormedes præcise adresse med gade og
nummer, men uden navngivne personer) når op på 77. Andetsteds nævnes
tal på 55, 60 og 72 (13). Minimumstallet på raserede ejendomme kan med
ret stor sikkerhed sættes til 59. Det var det tal, et par nysgerrige øjenvidner
nåede frem til, da de den følgende dag gennemvandrede byen for at fastslå
ødelæggelsernes omfang (14).
Udover Rosenlunds liste og listerne i trykkefrihedsskrifteme findes også
lister af mere officielt tilsnit. Udfejelsesfesten betød økonomisk tab for en
række husejere i København, hvortil kom de, som »blot« fik spoleret in
ventar og ikke ejendomme. Ejendommene skulle genopbygges og repa
reres, inventar og løsøre skulle erstattes. Både fordi de hærgede og mis
handlede ejendomme ikke var nogen pryd for byen, og fordi håndværkerne
allerede var igang, accepterede byens øvrighed, at der iværksattes en offent
lig indsamling til fordel for de skadelidte. Herefter gav også regeringen
grønt lys for et sådant projekt (15). De mere eller mindre udspecificerede
ansøgninger og regnskabsbilag, som tilgik magistraten for at få del i denne
indsamling med angivelse af hver enkelts tab, er forsvundet. Men en ske
matisk opstilling med ansøgerens navn, adresse og skadens omfang findes.
Selv om kongen af egen lomme skød 6000 rigsdaler i puljen, nåede man
imidlertid langt fra op på de over 45.000 rigsdaler, som skaderne skulle
beløbe sig til (16). Stillet over for dette dilemma vurderede magistraten
ikke blot, hvorvidt beløbsangivelserne lå inden for det realistiske, da de
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indkomne penge skulle fordeles. De enkelte ansøgere blev også bedømt ud
fra deres »skyld«. Var der mistanke om, at man holdt bordel eller husede
»løse kvinder«, var man a priori afskåret fra at få del i de indsamlede
penge. Hvilke kriterier, magistraten har lagt til grund for denne filtrerings
proces, kunne unægtelig være interessant at vide, men alene resultatet er
overleveret. Ansøgerne blev delt i seks kategorier:

1. 42 uskyldige husejere og prioritetshavere.
2. 10 skyldige husejere, »til hvilke ikke uden grund, haves Suspicion«,
men med fremmede prioriteter.
Disse to grupper, d. v. s. ialt 52 husejere (og prioritetshavere), modtog
økonomisk støtte.

3. 13 personer som uden skyld har mistet effekter og løsøre.
4. 2 personer som i gruppe 3, der dog har sat deres fordringer urealistisk
højt.

Også disse grupper modtog støtte.
5. 5 kreditorer i Gabels ejendom på Østergade.
6. 49 der har mistet effekter og løsøre, »men ikke uden grund holdes
Suspecte«.

Grupperne 5 og 6 fik intet (17).
Ikke alle, der blev ramt af urolighederne den 17.-18. januar 1772, kunne
således ifølge magistratens skøn betragtes som bordelværter og anløbne
værtshusholdere. Tilsvarende tanker gjorde et trykkefrihedsskrift sig: »Jeg
troer [reflekterede forfatteren] uden at forsynde mig, de, hvilke denne
Ulykke i Staden er rammet, kan og bør deles i tvende Dele: Skyldige og
Uskyldige« (18). En minoritet, som ikke var bordelværter eller havde med
prostitution at skaffe, er da også utvivlsomt blevet suget med i malstrøm
men. Målskiven for hele aktionen er der imidlertid ingen tvivl om. Det var
»puncheværterne«, »de lystige værter«, der ». . . skjænker Punch-Viin med
de dertil behøvende Piger« (19).

Deltagerne
I en moderne fremstilling som Harald Langbergs »Dødens Teater« fra 1971
hedder det om deltagerne i urolighederne under Udfejelsesfesten: ». . .
selvfølgelig var det kun en fåtallig mængde af befolkningens værste udskud,
der her havde grebet en kærkommen lejlighed til at slå sig løs« (20). Et helt
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Københavnsk bordelinterieurfra det 18. århundrede.

analogt syn på deltagerne finder man til overmål i datidige trykkefriheds
skrifter - »the mob«, »Matroser og Pøbel«, »ryggesløse, fordrukne, urolige,
grove og slette Mennesker«, »fordrukne Matroser, nogle fortumlede
Kieldermænd, Spækhøkere og Bryggerknoller« (21). Pøbel var også, hvad
myndighederne, eksempelvis personificeret ved politimesteren, Vilhelm
Bomemann, havde at sige om aktørerne; destruktive repræsentanter for de
allerlaveste lag i samfundspyramiden (22). Men det er et spørgsmål, hvor
meget man skal lægge i et begreb som »pøbel«. Definerer man - som en
politifuldmægtig gjorde det i forbindelse med uroligheder i København i
1793 - pøbel som ». . . drenge og andre der i paaklædning saae ud som
Haandværks Karle og Arbeidsfolk« (23), er definitionen for snæver til at
give et sandfærdigt billede af aktørerne. Under urolighederne i 1793,
f. eks., deltog - uanset politifuldmægtigens påstande om det modsatte også personer, ». . . som var skikkelig paaklædt, og ei kunde føres til den
ringeste Classe«, blandt andet selvstændige erhvervsdrivende og embedsmænd (24). Det synes derfor, som om glosen pøbel har ligget nær, når
øvrighedspersoner skulle etikettere deltagerne i uroligheder i København.
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Også for Udfejelsesfestens vedkommende skal sådanne bekvemmeligheds
gloser givetvis tages med varsomhed. Et enkelt af de mange trykkefriheds
skrifter, som bærer præg af at være en øjenvidneberetning, skildrer, hvor
ledes også »pæne borgere« var i aktion i ly af mørket: »Men at jeg da skal
skrifte reent ud, gid jeg faae Got, om jeg ikke saae adskillige artige Dragter i
Løbe-Gravene, omkring ved de smukke Festninger. Som f. Ex. Da Fæst
ningen: Mad. Mads Madsens-Borg skulde blokkeres og man begyndte at
rykke Krigs-Maskinerne nær til vor fromme Madames Mure, vrimlet den
ene Skindpels i den anden, den ene Kittel i den anden, den ene Rokkelore i
den anden, men derfor siger jeg ikke just at Spekhøkeme, Bryggerkarle og
Hyrekudske nærmede sig Fæstningsværkerne. Da den første Bomme blev
løsnet ved det smukke lille Skræder-Kastel i Laxegaden, fik jeg Øye paa
mange smukke Borger-Kioler« (25).

Motiver
Med hensyn til deltagernes motiver byder det samtidige materiale på flere
forklaringer. Først og fremmest: Aktørerne var en flok sanseløst berusede
ballademagere; marionetter i hænderne på ledere, »ringleaders« (26), der
distribuerede lister med angivelse af, hvor deres håndlangere skulle slå til.
Sådanne ledere er enten navnløse eller som f. eks. af forfatterinden og
»hofsladdertasken« Charlotte Biehl peget præcist ud: enkedronning Juli
ane Marie og grev Rantzau (en af de aktive i Struensee-kuppet) (27). Nok
har enkedronningen, arveprinsen og Guldberg samt kredsen omkring dem
et langt stykke ad vejen sympatiseret med Udfejelsesfesten. Der blev tøvet
påfaldende længe, før ordensmagten hen ad 4-tiden om morgenen blev sat
ind mod deltagerne i urolighederne. Og valget af ofre var, som kongens
tidligere kabinetssekretær, schweizeren Reverdil, maliciøst noterede sig,
særdeles heldigt - det var jo ihvertfald ikke de nye, illegitime magthavere
selv! - »Og den ny regering straffede ingen for dette glædesudbrud, der var
så naturligt i sine årsager og så heldigt med sit valg af ofre« (28). Men at
slutte fra en vis sympati med aktionen til, at den direkte skulle være iscene
sat oppefra, er imidlertid et langt spring. Formentlig kan man da også med
sindsro lægge såvel forestillingerne om ledere, forstået som udenforstående
skumle bagmænd, der i forvejen havde tilrettelagt hele aktionen, som fore
stillingerne om lister til side.
Men hvis der ikke har eksisteret en i forvejen tilrettelagt plan og omhyg
geligt udarbejdede og mangfoldiggjorte lister, må der søges andre forkla
ringer på, hvorledes deltagerne i urolighederne fandt vej til bordellerne i
nattens mulm og mørke. Enten har der blandt dem været personer med
»inside-information« - »Troligt er det, at mange af dem, som har været
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med at ruinere ovenmeldte Huse . . . har mangen Aftenstund i Tusmørket
besøgt disse smukke Jomfruhuse, ja maaske hvilet om Natten i Skiøgens
Arm« som et trykkefrihedsskrift udtrykker sig (29). Eller der har blandt
deltagerne været lokale folk; folk der vidste alt om, hvad der foregik hos
naboen og genboen. Under alle omstændigheder er det svært at forestille
sig, at personer, som optrådte i slåbrok midt under urolighederne, er kom
met særlig langvejs fra - midt om natten i januar måned (30).
løvrigt kunne man - navnlig i Øster kvarter, Københavns bordelkvarter
par excellence - dårligt undgå at have en forestilling om, hvor bordellerne
havde til huse. For der blev almindeligvis ikke udvist større påholdenhed
med hensyn til reklamemetoder. På en tur gennem den tætpakkede slum
kunne man umuligt overse de mange skumle buler og de mistænkeligt pyn
tede kvinder, som ganske åbenlyst stod som »skilte« i vinduer, døre, op
gange og kælderhalse. Blot to eksempler fra 1770’erne: Da tre betjente
under en natlig politirazzia i Øster kvarter ». . . passerede igiennem Viingaard Strædet stod et Pyntet Qvind Menniske i Ponsche Skiænker Margre
the Bierckes Enkes Forstue [og] inviterede dem 2de gange ind« (31). Og hos
puncheskænker Helvigs enke i Reverentzgade har de prostituerede kvinder
». . . grebet fat paa Mandfolck og slæbt dem need i Kielderen og . . . skieldt
dem ud naar de ikke har villet lade sig trække need« (32).
Et andet syn på deltagernes motiver - som tildeler dem væsentlig større
grad af rationalitet - er det, der går på, at urolighederne skal ses som reli
giøst og moralsk betinget. De var en massiv kollektiv reaktion ». . . mod en
enorm og ukontrolleret tøjlesløshed« (33). For med en ny og revideret po
litilovgivning pr. 2. april 1771 havde Struensee - hævdedes det - givet den
københavnske prostitution fuldstændig frie tøjler. I denne lov, som var
udarbejdet af Struensee-manden, overpræsident U. A. Holstein, hed det
blandt andet: »Politimesteren skal iøvrigt aldeles ikke blande sig i, hvad
der sker eller ikke sker indendørs i husene, men tværtimod lade enhver
nyde al frihed heri. Lige så lidt skal han bekymre sig om denne eller hins
indtægtskilder. Ejheller skal han - medmindre hans bistand udtrykkelig
kræves - tilvejebringe oplysning om, hvorvidt kvinder lever alene eller ej;
om der ved nattetide bliver drukket og spillet på værtshusene; eller om
hvad der sker i indbyggernes privathjem ved højtiderne« (34). Disse ind
skrænkninger i politiets kontrollerende myndighed vis à vis hovedstads
indbyggerne stod imidlertid i høj grad for Struensees egen regning (35), og
ihvertfald var de uden basis i det borgerlige moralkodeks, der så disse
bestemmelser som ene og alene et forsøg på ». . . at sætte Skiøgeme i Sik
kerhed« (36). Lagt sammen med en række andre ». . . uforsigtige og tøjles
løse Forordninger, som udkom til den huslige og ægteskabelige Troskabs
Svækkelse«, blandt andet om liberalisering af mulighederne for at indgå
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Satirisk stik fra tiden efter Struensee-kuppet: De prostituerede kvinder be
græder tabet af deres »velgører«.

ægteskab (37), var der hermed skabt grobund for, at København kunne
udvikle sig til et veritabelt Sodoma og Gommorha. Efter den 17. januar
1772 var de prostitueredes »ven« og »Patron« imidlertid ude af billedet, og
Udfejelsesfesten (bare navnet! ) havde til hensigt at ».. . udslette alle ugude
lige af Landet, og udrydde af Herrens Stad alle dem, som giør Uret« (38).
Det skal slet ikke udelukkes, at dette motiv har været en reel drivkraft for
en større eller mindre del af aktørerne, som har oplevet Struensee-styret og
usædelighed som synonymer.
Enkelte trykkefrihedsskrifter antyder endnu et motiv. Det nævnes sjæl
dent som motiv direkte, men fremføres som led i en systematisk hetz, i en
». . . art læserbrevstorm, hvor kun én tendens var accepteret« (39), mod
prostitution og bordeller i tiden efter 18. januar 1772. Men der er utvivl
somt tale om et motiv alligevel, et motiv af økonomisk natur. Struenseeepoken var økonomiske uår for København. På det industripolitiske om
råde gennemførtes under Struensee, at den hidtidige politik med et statsligt
engagement i manufakturer og fabriker blev lagt på hylden. Fabrikerne og
manufakturerne blev afviklet - måske som svar på en udefra kommende
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økonomisk depression, og »Resultatet blev en meget omfattende arbejds
løshed i København« (40). Men ikke nok med at arbejdsløsheden hærgede.
Sammenfaldende med dette var der katastrofal fødevaremangel i hoved
staden, såvel i vinteren 1770/71 som i 1771/72. Korn- og brødpriseme lå
usædvanlig højt, og ved de ekstraordinære kommunale brødudsalg var der
kø og tumulter (41). Københavnere i tusindtal må have følt deres eksistens
truet. Men én befolkningsgruppe pugede tilsyneladende penge i den ellers
fattige tid: bordelværteme og de prostituerede. - »Ja man kan jo nok for
tiene sig Helvede paa andre Ting, end som alene paa Horerie, enten ved
falsk Vægt, falsk Maal, Tyveri, Bedragerie med mere, hvormed man udsuer
(! ) sin Næste og stiæler ham Pengene af Lommen«. - I deres hæmningsløse
jagt på »utilladelig slem Vinding« er bordellerne at ligne med dem, ». . .
hvis Næring og Brug grunder sig paa ubillig Aager og Rente, eller som
Korn-Pugere, der forhøier Priserne, og forvolder dyr Tid iblant den fattige
Almue, samt Told-Forpagtere og flere Ægyptiske Plage-Fogder, som
kiendelig udsuer Landets Indbyggere«. - »Naar vi nu giør Kalkyl, og siger,
at kuns en Person gaaer ind i hver af disse Huse en Aften, og i det allerringeste ikke fordøyer mere end Een Rixdaler pro Persona, tænk mig saa
engang, hvordan disse 72 Rdlr [forfatteren regner med 72 stormede bor
deller] bliver dubleret, naar jeg regner at mange har giort det samme som
een. Alle disse Penge er et offentlig Tyverie; thi hvad Skiøgen faaer, har
ingen andre Got af. Tænk nu engang, hvor uendelig store Summer der
maae savnes iblant os . . .« (42).
Hvorvidt der med sådanne forestillinger blot er tale om et drømme
billede, men med den håndgribelige konsekvens, at bordelværter og prosti
tuerede kvinder blev presset ind i rollen som syndebukke for de fatale øko
nomiske forhold i 1771-1772, skal være usagt. Vigtigst er, at sådan kunne
de opleves. Og den indædte, hadefulde tone i de fremførte eksempler er
umiskendelig.
Der er i denne forbindelse grund til at hæfte sig ved den anvendte
aktionsform under Udfejelsesfesten: det målrettede hærværk på materielle
ting, aldrig på personer (43). Netop denne aktionsform er et generelt
kendemærke for den førindustrielle, folkelige protest i storbyerne London
og Paris. »Mens deltagerne i sådanne førindustrielle, folkelige protest
aktioner nok optrådte forskelligt ved forskellige lejligheder, var der altid to
gennemgående træk ved disse aktioner: det direkte, og spontane element
samt bestræbelserne for at gennemføre en form for elementær, »naturlig«
retfærdighed. De, der strejkede, ødelagde sædvanligvis maskinerne, eller de
stormede deres foresattes bopæl; de, der protesterede mod fødevarepriseme, invaderede torve, markeder og bagerforretninger, hvor de gennem
førte en folkelig priskontrol; navnlig i byerne var de, der protesterede,
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tilbøjelige til at storme andre troessamfunds mødesale og kapeller og til at
ødelægge deres ofres private huse og ejendele« (44). I Paris og London
fandt disse aktioner gerne sted »... i reaktion på en åbenlys trussel mod
arbejdernes, de mindre håndværkeres og de småhandlendes livsvilkår«
(45), som George Rudé har dokumenteret det.
Bag urolighederne i København den 17.-18. januar 1772 har derfor
næppe blot ligget et moralsk-religiøst betinget had til kabinetsministeren og
hans påståede proselytter, bordellerne og de prostituerede kvinder. Økono
misk frustration og utålelig social nød har i 1771-72 været et tema, som
ikke blot hovedstadssamfundets allerfattigste lag, men også grupper læn
gere oppe ad rangstigen - grupper som under »normale« økonomiske be
tingelser ellers plejede at kunne klare sig - har kunnet forenes om. Ikke
blot »de ludfattige, som virkelig lider nød, og de fattige, der sidder hårdt i
det, samt det arbejdende folk, der arbejder hårdt men ikke lider nød«, men
også repræsentanter for »middellagene, der lever godt« (46), som det hed
der i en analyse af samfundsgrupperingerne i det førindustrielle England,
må formodes at have været truet på deres eksistens i perioden under Struensee. At spørgsmålet om økonomi løber som en rød tråd under Udfejelsesfesten antydes ligeledes af en henkastet bemærkning i den tidligere omtalte
Reverdils memoirer: »Dernæst blev det et spørgsmål om at angribe baron
Schimmelmanns palæ, fordi det tilhørte en rig pengemand« (47). Noget
tilsvarende kommer frem i et brev, affattet af en kaptajn Schønning natten
mellem 23. og 24. januar 1772, før han skal ud for at se til patruljerne, som
holder vagt i Københavns gader for at forebygge nye uroligheder: »De har
truet, siger man, endnu at ville plyndre fleere Huuse, og deriblandt nogle af
Distinction« (48).
Udfejelsesfesten lader sig udmærket tolke som primært en bred »ekstraparlamentarisk« aktion, en forsinket social protest over for Struenseestyret, udsprunget af de stadig barskere levevilkår i de forudgående par
år (49).

Denne artikel er blevet til med støtte fra Statens humanistiske Forsknings
råd. For råd og dåd ved udarbejdelsen takker jeg Gustav Henningsen, Eske
K. Mathiesen og Iørn Piø.
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dent U. A. Holsteins initiativ, d. v. s. mellem april 1771 og januar 1772, jfr. C. A. Trier, Ulrik
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mand, Kbh. 1772, strofe 10. 39 Harald Langberg, Dødens Teater ..., s. 38. 40 Erling
Olsen, Danmarks økonomiske historie siden 1750, Kbh. 1967, s. 106-07. Hans Chr. Johan
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42 En artig Samtale imellem en gammel Jydsk Rofferske og en gammel Siællandsk Bonde
mand som havde en Kurv paa Nakken og raabte med Æg, Kbh. u. å., s. 7-8. Hiertestyrkende
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paa den merkværdige St. Antonii Dag 1772, Kbh. 1772, s. 8. 43 Om fysisk vold på personer
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47 Struensée et la cour . .., s. 341.
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49 Udfejelsesfesten er set i et
større, både dansk og europæisk perspektiv i: Henrik Stevnsborg, Fra Den store Udfejelsesfest
til Tømrerstrejken, i Fortid og Nutid, 1980, under udgivelse.

Summary
»Pulling down« Brothels in Copenhagen, January 17-18, 1772
As a result of a coup, Danish dictator Count J. F. Struensee was ousted from power on
January 17, 1772. Jubilation amongst the inhabitants of Copenhagen was riotous and resulted
in the »pulling down« of suspected brothels on January 17-18, 1772. Sympathizers of the
mayhem dubbed the violent events Den store Udfejelsesfest (i. e. The Great Clean-Up Party).
As an attempt to explain this Udfejelsesfest, the article takes as its point of departure the
diffuse source material of the time as well as Georg Rudé’s research on »the crowd in history«.
Contemporary penny prints and penny pamphlets relate in detail the systematic destruction of
suspected brothels and their contents. Two penny pamphlets as well as an unpublished diary
furthermore contain street-by-street catalogueing of people and locations that were targeted for
attack. The tally of stormed brothels as cited by those and various other sources, however,
reveal disagreement, ranging from a count of 56 to one of 77. Nevertheless, a minimum total
could be set at 59.
Also more official sources exist as to the extent of destruction during the Udfejelsesfest.
To meet with economic demands in connection with reconstructing the razed and otherwise
vandalized property a public collection was accepted both by the City of Copenhagen and by
the Crown. Applications were accepted for compensation requiring the applicant’s name,
address and extent of damages. The communal authorities then were to judge not only what a
realistic sum was for compensation but which applicants were rightly suspected of running
brothels or housing »loose Women«. Undoubtedly, a minority who were not into prostitution
experienced losses during the riots. However, the target groups of the entire action were
so-called punch-innkeepers, the type of brothel, or quasi-brothel, that flourished in Copen
hagen in the times of Struensee.
The rioters have persistently been described as »the mob«. But the question is, how much
shall we ascribe to the term »mob«? It seems that this term in particular has been a most
handy one in the eighteenth century as a label to participants in city riots and it should not be
accepted on face value. Furthermore one of the many contemporary penny pamphlets,
bearing status as an eye-witness account, distinguishes how also proper citizens were involved
during the Udfejelsesfest.
With regards to motive various explanations are offered. First and foremost the rioters are
claimed to be a flock of senseless, drunken troublemakers. This seems too easy an explanation.
And it is unsustained. Another viewpoint, offering a higher degree of rationality, was that the
riots was a reaction »against an enormous and unrestrained debauchery«. The Struenseeregime by an act of law in April, 1771 gave the prostitutes a free hand it was claimed, so that
the city was on the verge of becoming a Sodom and Gomorrha. It can not be rejected that reli-
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gious and moral motives to some extent have been an actual impetus for a lesser or greater part
of the rioters who have experienced Struensee and immorality as synonymous.
Some pamphleteers, however, hinted at another motive for the systematic campaign against
prostitution and brothels - one of an economic nature. The Struensee-epoch in fact was wit
ness to an economic crisis for Copenhagen. Under Struensee the statesubventioned manu
factures and factories in the city were given up. Unemployment came to reign and Copen
hagen at the same time was haunted by a catastrophic food-shortage during the winters of
1770/71 and 1771/72. Alone among the population of Copenhagen one group made money in
this time of crisis - viz. the prostitutes and the brothel-keepers. For this reason, it seems
plausible, they eventually became the scapegoats for the fatal economic conditions in
1771-72.
In this connection there are grounds to note the form of action used during the Udfejelsesfest: the determined vandalism against property and never against people. As laid out by
George Rudé, exactly this kind of action is the general earmark of the preindustrial, European
social protest of the 18th and 19th centuries. Behind the riots in Copenhagen during January
17-18, 1772 thus probably did not simply lie a moral and religious based hatred towards the
dictator and his alleged converts the brothel-keepers and the prostitutes. Economic frustration
and great want had, in 1771-72, become a theme able of uniting the very poorest in society
with citizens higher up the social ladder. The Udfejelsesfest may be viewed as a belated social
mass protest towards the Struensee-regime, born of the still severer living conditions in the
preceeding couple of years.
Summary by Robert Storace, M. A.
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Gården, slægten og naboerne
Sociale relationer i et lokalsamfund i Danmark o. 1880

Af Poul Balle-Petersen

Hensigten med denne artikel er at vise, hvordan en enkelt dagbog kan kaste
lys over nogle af de forhold, som i de senere år er blevet diskuteret af etno
loger, historikere og andre med interesse for det danske landbosamfund i
slutningen af det 19. årh. Meningen er at give et billede af nogle relationer
af økonomisk og social art, mellem folk i en landsby i Danmark o. 1880.
Hvad betød slægten eller naboerne i det enkelte husholds kontaktmønster?
Hvem kom man sammen med, hvem hjalp man, og hvem hjalp en selv,
når der var behov for det i en nødsituation eller i dagligdagen?
Stedet er de sammenvoksede landsbyer Søndre og Nørre Vestud, også
kaldet Sønderby og Nørreby med tilhørende udflyttede gårde og huse i
Borre sogn på Møn. Den behandlede dagbog, som med enkelte lakuner
dækker perioden 1875-1885, er ført af en gårdmandsdatter ved navn
Helene Didriksen (1), og den hører naturligt sammen med de dagbøger,
som i stigende grad blev ført i bondemiljøer i sidste halvdel af forrige
århundrede (2). Evnen og lysten til at optegne dagligdagens begivenheder
og forløb var blevet styrket af den forbedrede skolegang, måske også af
eventuelle højskoleophold. Således gik Helene Didriksen på Rødkilde høj
skole i sommeren 1876, da hun var 16 årgammel.
Dagbogen adskiller sig imidlertid fra mange andre dagbøger fra den tid
ved kun sporadisk at beskrive hendes egen daglige arbejdsdag med mad
lavning, rengøring, pasning af kreaturer, markarbejde og deslige. Den side
af tilværelsen optog ikke Helene med undtagelse af havedyrkning, hvor
imod hun omhyggeligt registrerede de mennesker, hun mødte på gården og
andre steder, enten det var ved festlige lejligheder eller blot nogen, hun
stødte på i mere dagligdags sammenhænge. Det er netop denne koncentre
ring omkring det enkelte individ, som gør dagbogen særlig anvendelig i for
bindelse med studier af sociale relationer.
Helene og hendes familie iøvrigt var bl. a. på grund af Rødkilde høj
skoles indflydelse kraftigt grundtvigsk påvirket. Det viste sig dels ved et
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levende religiøst engagement, dels ved en stærk optagethed af folkeligt
oplysnings- og oplivningsarbejde af typen aftenskole, sangskole og skytte
bevægelse parret med glæde over naturen og bevidstheden om et nordisk og
selvfølgelig særlig et dansk folkefællesskab, hvilket naturligt indbefattede
medleven i nationalitetskampen i Sønderjylland og hermed en stærk antitysk holdning.
Derudover var Helene Didriksen optaget af tidens diskussioner om kvin
dens juridiske og politiske ligestilling og leverede selv indlæg til bladene
derom.
Partipolitisk tilhørte Helene og hendes familie bøndernes parti, Det for
enede Venstre, hvis kamp mod Højre og regeringen Estrup hun støttede
helhjertet. Inden for de forskellige grupper i Venstre tilsluttede Helene sig
lige så naturligt den forsvarsvenlige og religiøse fløj, som i mange år havde
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Liiftfotografi af Dalmosegård ca. 1930. Tilhører Aage H. Kampp.

forstanderen på Rødkilde højskole, Frede Bojsen, som et af sine mest frem
trædende medlemmer.

Lokaliteten
Lad os se lidt nærmere på den egn, Helene gennem sin fødegård og sin
slægt var en integreret del af. Møn falder naturligt i en vestlig og i en østlig
del adskilt af et smallere parti omkring Stege og Stege Nor. Helenes hjem
sogn, godt 10 km øst for Stege, ligger i et kuperet terræn omkring en nordsyd-gående sænkning, hvor hovedbyen Borre med kirke, skole, smedie og
forsamlingshus virker som en ø i de lavtliggende enge. Mod øst ses lands
byerne Nyborre og Ålbæk, mod vest Råbymagle, Nørre Vestud og Sønder
Vestud, de to sidste nærmest sammenvokset til een landsby.
Man kan sige, at Helenes ydre verden var indrammet af Stege købstad og
Rødkilde højskole i vest og af Møns klint i øst. Til klinten kom hun om
sommeren, til Stege kom hun regelmæssigt hele året, og til Rødkilde kom
hun, når der var mulighed derfor.
Helene havde aldrig været uden for sin fødeø, før hun engang i begyndel
sen af 1880’erne var en tur i København. Men det beklager hun ingen
lunde. Tværtimod fremhæver hun ofte i dagbogen sit ønske om at lære
Møn endnu bedre at kende og gjorde da også med det formål ret lange fod
ture først og fremmest til Møns Klint, som i det hele taget spillede en domi-
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nerende rolle som udflugtsmål, ikke blot for Helene, men for en stor del af
Møns befolkning. Folk fra Stege havde deres »klintedag«, ligesom land
befolkningen hver sommer foretog ture til klinten. Hvert år stillede faderen
heste og vogn til rådighed for skolebørnene i Råby og Borre og for højskole
eleverne på Rødkilde.

Gården
Helenes fødegård, »Dalmosegård«, ligger i en sænkning sydvest for Sdr.
Vestud. Dalmosegård havde ikke noget navn på Helenes tid. Det fik den
først engang o. 1910 under indflydelse af navnet på en anden gård, Dal
gård, i Nr. Vestud, som tilhørte nære slægtninge til Dalmosegårds ejere.
For nemheds skyld anvendes her navnet Dalmosegård også for tiden før
1910.
Dalmosegård var fæstegård under Nordfeld gods, indtil den i 1856 blev
købt til selveje af Helenes fader, som året før havde overtaget fæstet efter
sin fader Niels Andersen. Gården var blevet udflyttet fra Sdr. Vestud til sin
nuværende beliggenhed i 1803 i forbindelse med en udskiftning, som var
en blanding af en stjerneudskiftning og en blokudskiftning, således som det
så ofte skete i Danmark. Dalmosegård fik sit tilliggende ret langt fra lands
byen, delvis på gamle overdrevsarealer og fik derfor et grundareal, som var
relativt stort i forhold til de gårde, som fik jord i de gamle allerede opdyr
kede og mere velgødede vange. Årsagen var, at gårdene fortsat skulle have
et lige stort hartkorn (3).

Kernefamilie og hushold
Husholdet på Dalmosegård bestod i årene op til o. 1880 af husfaderen
Didrik Nielsen, som på det tidspunkt var omkring de 60 år (født i 1820).
Didrik var enkemand siden 1868, da hans kone var død i barselseng. Han
havde tre halvvoksne døtre: Helene født i 1860, Eline født i 1863 og ende
lig Johanne født i 1865. Da Didrik imod al sædvane ikke giftede sig igen,
måtte pigerne, efterhånden som de voksede til, klare husførelse og malk
ning bistået af Didriks søster Johanne og hans broders kone, Kirsten, som,
skønt de selv havde hjem og familie, begge udførte meget af en husmoders
naturlige arbejde på gården.
Efter præsentationen af denne ufuldstændige, men udefra supplerede
kernefamilie må nævnes karlen Christen (født 1855), som var en søn af før-
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Johanne
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Rasmus
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nævnte Johanne og denned Helenes fætter. Han havde været på Dalmose
gård siden sit 12. år og blev der, til han tog på Askov højskole i 1883, kun
afbrudt af militærtjeneste og et ophold på Rødkilde højskole.
Efter at Eline og Johanne var blevet konfirmeret, var en af dem gerne
ude at tjene, mens Helene og den hjemmeværende søster mere eller mindre
stod for den daglige husførelse bistået af faster Johanne eller Kirsten
Madse. Helene var sygelig og kom af den grund aldrig ud at tjene bortset fra
en kort tid som ganske ung, hvor hun var hos sin mormoder i Magleby.

Slægten
Helene Didriksens slægt var stor. For at give et bedre overblik i forbindelse
med en analyse af slægts- og naborelationerne omkring Dalmosegård vises
tre slægtstavler.
Slægtstavle (A) viser den kernefamilie, Helene selv indgik i. Hendes
fader og hendes moder, samt Helenes fem søskende, hvoraf kun de tre
søstre, Helene, Eline og Johanne, nåede voksen alder. Helene døde selv
ugift i 1891, 31 år gammel, mens Eline og Johanne begge giftede sig og fik
børn. Eline og hendes mand, Mads Peter Hansen Kampp, drev Dalmose
gård fra ca. 1890 til 1930. Oplysninger fra Eline og Mads Peters levetid
stammer fortrinsvis fra deres endnu levende børn.
Slægtstavle (B) gør rede for Helenes farfader gårdfæster Niels Andersen
og hans efterkommeres slægt, dvs. hendes faders hel- og halvsøskende og
deres børn, med andre ord Helenes fætre og kusiner på fædrene side. Dette
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persongalleri er vigtigt, fordi der blandt dem findes en hel række af de men
nesker, som havde tættest kontakt med familien på Dalmosegård. Det
drejer sig først og fremmest om Helenes fars to helsøskende, Mads og Jo
hanne, og deres familier.
Mads var husmand og drev sammen med sin kone, Kirsten, i dagbogen
omtalt som »Kirsten Madse«, et husmandssted på 3 tdr. land, kaldet Kro
gen, som var udskilt af Dalmosegårds oprindelige tilliggende i forbindelse
med gårdens overgang fra fæste til selveje i 1856. Mads og Kirsten arbej
dede i dagbogens periode temmelig meget på Dalmosegård. Mads var nær
mest en slags fast husmand eller daglejer på gården, mens Kirsten Madse af
og til hjalp til med malkning og større huslige arbejder. Kirsten og Madses
børn kom også meget på Dalmosegård (leg, snak, kortspil, dans osv.). Søn
nen Niels blev karl på gården i en årrække i 1880’erne, og Peder, som blev
udlært som skrædder hos sin fætter Hans, var i mange år fast medhjælper i
høsttiden.
Helenes faster Johanne fungerede, efter at Didriks kone var død fra sine
små børn, som en slags »reservehusmoder« på Dalmosegård. Og det var
ikke så ligetil, eftersom hun boede i Nørre Vestud i en husmandsbebyg
gelse, Kobbelhusene, som lå en 4-5 km fra Dalmosegård, alt efter om man
gik ad landevejen eller skråede ad stierne op over markerne.
Johanne var gift med skrædder og husmand Peder Christensen, som for
uden sit håndværk drev et mindre landbrug. Mens Peder Christensen kun
ret sjældent kom på Dalmosegård, og da som oftest i forbindelse med sit
håndværk, var Johanne om ikke en daglig, så dog en ugentlig gæst på Dal
mosegård. Også med fasters og Peder Christensens mange børn, Helenes
fætre og kusiner, var der livligt samkvem. Sønnen Christen boede som før
nævnt på Dalmosegård fra sit 12. år til han 28 år gammel i 1883 tog på
Askov højskole. Datteren Lene var i skiftende perioder pige på Dalmose
gård. Sønnen Hans, som var skrædder ligesom faderen, og datteren Karen,
som var sypige, var i kontakt med Helenes familie flere gange om ugen.
Helenes fader havde en broder, Hans, som døde 50 år gammel i 1868 og
efterlod sig en enke, Kirsten Hanse, og adskillige uforsørgede børn. Denne
svigerinde, som ejede et husmandssted i nabobyen Hjertebjerg, kom ret tit
på Dalmosegård. Af hendes børn var det mest sønnen Anders, hans kone
Marenstine og deres småbørn Anna og Kristian, som havde jævnlig forbin
delse med familien Didriksen. Helenes faders halvsøskende hører vi ikke så
meget om i dagbogen, men i forbindelse med visse begivenheder, f. eks.
død og begravelse, aktiveredes slægtskabsrelationerne dog.
Slægtstavle (C) viser Helenes mors familie, hendes forældre og hel- og
halvsøskende. Morfaderen, Rasmus Frederiksen, var en velhavende gård
mand i Magleby. Han var gift to gange og havde syv børn i første ægteskab
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C. Helenes morfaders familie
Henning
1817-49

ugift

Søren
1819-51

ugift

Jens
1821-

gdm. i Råby

Ludvig
1823-

Else Margrethe
Sørensdalter

l.g.

i ----------------

Hans
1825-

til U.S.A.

Anc Kirstine
1827-86

ugift

Frederik
1829-

gdm. i Magleby

Rasmus Frederiksen
gdm. i Magleby
1793-1852

2. g. 1832

i ---------

Else Margrethe
1833-68
l
Didrik Nielsen

Sidse Margrethe
Andcrsdatter
1810-88

Ellen Johanne
1836Jens Olsen
gdm. i Stubberup

Helenes
bedsteforældres
generation

—

Mette
1845i
P. V. Breitenstein
gdm. i Råby

—

Anders
1848gdm. i Magleby

Helenes
forældres
generation

Rasmus
1860gdm. i Ålebæk
Eline
1861i
Anders
gdm. i Sdr. Vedsted

Helenes
søskendes
generation

og fem i andet ægteskab, af hvilke Helenes moder, Else Margrethe, født i
1833, var den første. Børnene af første ægteskab omtales sjældent i dag
bogen, undtagen den yngste, Frederik, som var gårdmand i fødebyen Mag
leby. Derimod var der jævnlig kontakt mellem familien på Dalmosegård og
moderens helsøskende, mest dog med mosteren Mettestine og hendes
mand, P. V. Breitenstein, som havde en gård i Råbymagle, ca. 10 minut
ters gang ad skolestien fra Dalmosegård.
De havde også kontakt med morbroder Jens Rasmussen, gårdmand i
Råby, og med morbroder Lars Peter Rasmussen, gårdmand i Stubberup, og
moster Ellen, gift med gårdmand Jens Olsen i Ålebæk; men i alle tilfælde
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fortrinsvis af selskabelig karakter på forældreniveau. Helene følte mest for
sin faders slægt, hun nævner yderst sjældent sine fætre og kusiner på mode
rens side, måske fordi moderen som bindeled var borte, eller måske fordi
moderens slægt, som udelukkende bestod af gårdmandsfolk, generelt var
mere velstående end faderens slægt, som overvejende var husmandsfolk og
håndværkere.
En bemærkning i dagbogen viser, at der godt kan være tale om sådanne
sammenhænge.
»Sønder Vestud Tirsdag den 6. Marts 1875. I Søndags var det sjasket,
men Hanne, Lene, Christen og jeg var dog i Kirke, thi det var Konfir
mationssøndag, og Fasters Kirstine, Lene og Christens Søster blev kon
firmeret. Konfirmandernes Navne vare, saa vidt jeg husker, Drengene
Borre Skole stod øverst, No. 1 Jens Hansen, 2 ved jeg ikke, 3 saa vidt jeg
husker Hemmingsen, 4 Hans Christian ... (Raaby Skole), 5 Hemming
Jensen, 6 Niels Christian Jørgensen, 7 Jakob Isak Jensen, Pigerne Borre
Skole No. 1 Kirstine Pedersen, 2 Eline Marie Olsen, 3 Ane Sofie Niel
sen, 4 Ane Marie Sofie Larsen, Raabyinger.
De to øverste Piger K. Pedersen og E. M. Olsen ere begge mine Kousiner, den ene fattig eller i det mindste ligefrem og Datter af en Haandværksmand, den anden en rig eller i det mindste stolt og hovmodig
Gaardmandsdatter. Hendes Fader er ikke saa rig som min Fader, men
hun regner dog ikke mig for meget. Hun var klædt i en dyr, men rigtig
nok ikke smuk, graabrun Kjole, henad den nymodens broderede Krave
sad et grønt bredt Silketørklæde, som foran var sat fast med en Guld
broche. Hendes Klæder var i det hele kostbare, men slet ikke smukke.
Kirstine saa i det hele meget smukkere og elegantere ud i sin simple sorte
Kjole og med det blegrøde, smalle Silkebaand om den hvide Krave.«

Eline Marie Olsen »den hovmodige Gaardmandsdatter« kan findes på
slægtstavle (C). Hun var datter af gårdmand Jens Olsen i Ålebæk og He
lenes moster Ellen Johanne. Kirstine Pedersen kan findes på slægtstavle
(B). Hun var datter af Helenes faster Johanne og skrædder og husmand Pe
der Christensen i Kobbelhusene i Nørre Vestud.

Naboerne
Relationerne mellem Dalmosegård og lokalsamfundet belyses af kort,
som viser familiens aktivitetsfelt, dvs. det geografiske område de færdedes
indenfor. Man kan se, hvor slægten boede og med hvilke naboer - i videste
forstand - familien på Dalmosegård havde arbejdsmæssige relationer og
andet socialt tilhørsforhold.
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Rundt omkring Dalmosegård ligger adskillige gårde og huse, nogle med
navne, nogle uden. Dalmosegård havde relationer af forskellig art med
næsten samtlige, måske bortset fra nabogården »Skalbjergård«. Arten og
graden af kontakt skal siden præciseres nærmere.
De slægtninge, som omtales hyppigst i dagbogen, er anført direkte med
navn og bebyggelsessignatur på kortet. Andre, som nævnes sjældnere, kan
stedfæstes til de der viste lokaliteter.
Naboejendommene, som bestod af gårde og huse, er dels angivet med
gårdnavnenes forbogstaver, dels med beboernes initialer: Bogstavet N. står
således for Jens Jensens gård »Nøddelund«, S. for den mellem brødrene
Lars og Kristian Nielsen delte »Skalbjergård«, G. for Niels Hansens »Gam
meljord« og L.G. for en derfra afstykket mindre ejendom, »Lille Gammel
jord«, som Niels Hansens broder, Jens Hansen, ejede. P.J. står for Peder
Jensens gård og L.C. for Lars Christensens gård. Lars Christensen var
iøvrigt broder til faster Johannes mand Peder Christensen.
Kun de vigtigste veje er angivet for at gøre det mere overskueligt. Til
gengæld er dele af det gamle stisystem angivet med stiplet linie. Stisystemer
var før i tiden vigtige led i et lokalsamfunds kommunikationslinier, fordi
man i stor udstrækning var henvist til at bruge sine ben, hvis man ville
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nogen steder hen. Stien var ofte kortere end vejen, og den forbandt ofte
lokaliteter, som idag kun kan nås ad lange omveje. Som eksempel kan
nævnes stisystemet fra de udflyttede gårde i Sdr. Vestud, dels til kirkebyen
Borre, dels til Råbymagle med forskole og smedie. Desuden forbandt stien
gårdene med deres moselodder i lavningen syd for Borre. At folkene på går
dene værdsatte disse stier ses af en retssag mellem forskellige lodsejere om
retten til at benytte stien. Helene anfører for september 1880, at manden
på Nøddelund:
»Jens Jensen var hernede, han havde fået brev fra Prokuratoren om
gangstisagen. Sagen har vi vundet, så vi må gå der; men Prokurator
regningen var over 200 kr.«
Naboerne boede så nogenlunde inden for en radius af ca. 1 km fra gården,
mens afstanden til slægtningene varierede fra !/2 til 4-5 km. Udover dette
begrænsede område udstrakte familiens aktivitetsfelt sig stort set kun til
Møns Klint mod øst og Stege købstad og Rødkilde højskole mod vest, dvs.
ca. 10 km fra gården.
I en analyse af kontaktmønstrene omkring Dalmosegård behøver man
derfor ikke at tage synderligt hensyn til geografiske afstande. Kun når det
gjaldt møder og foredrag på Rødkilde kunne vejret og transportmulighe
derne spille ind. For kategorierne slægt og naboer spillede afstanden en
ubetydelig rolle.

Dagligdagens uformelle relationer
Hvis vi ser nærmere på, hvordan de sociale relationer fungerede i forbin
delse med dagligdagens krav og behov, viser det sig, at naborelationeme
nok var af stor betydning for folkene på Dalmosegård, men at slægtsrelatio
nerne i form afhjælp og samarbejde trods alt må siges at veje tungere.
Blandt Didrik Nielsens naboer var Jens Jensen på »Nøddelund« afgjort
den, som tiest hjalp til med et eller andet på Dalmosegård. Han slagtede så
ledes normalt de større dyr som grise og kalve, mens lam og høns blev
slagtet af faster Johanne eller familien selv. Desuden slog Jens Jensen reb,
og han og hans familie hjalp med ved tærskningen. Husholdet på Dalmose
gård gjorde gengæld med lignende arbejder. Derudover deltog Helene og
hendes søstre i brage- og kartegilderne på Nøddelund. Didrik Nielsen
solgte også lejlighedsvis Kirstine Jenses overskudssmør i Stege, mens Jens
Jensen til gengæld indbetalte Didriks termin på godskontoret på Nordfeld
samtidig med, at han betalte sin egen. Man lånte også dækketøj af hin-
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anden ved festlige lejligheder, hvor ens egen beholdning ikke slog til. Des
uden lånte nabokonerne pressejernet på Dalmosegård.
Samarbejdet med de øvrige nabogårdmænd omtales ikke så ofte i He
lenes dagbog; men hjælp med hest og vogn i pressede situationer optræder
adskillige gange. Didrik hentede således telt til Peder Jensens, da de skulle
have stor visit, og han kørte sten og tømmer for naboerne i forbindelse med
ombygning og nybygning af deres ejendomme.
Det fælles avishold gav også anledning til daglig kontakt mellem fami
lierne på Gammeljord, Dalmosegård, Nøddelund og Peder Jensens og Lars
Kristensens gårde. Hvert år blev der holdt et avisgilde, et nyt indhold i en
traditionel skikkelse. Størst betydning må dog den daglige viderelevering af
avisen have haft, enten det nu var manden selv, et af børnene, eller tjene
stefolkene, der gik hen med den (4).
En række af hverdagslivets kontakter omtaler Helene slet ikke eller
yderst sjældent i sin dagbog, selv om de givetvis forekom ofte. Det gælder
f. eks. sådan noget som lån af landbrugsredskaber, som ikke rigtigt indgik i
hendes interessesfære, samt lån af levnedsmidler og lignende. Tidligere er
omtalt udlån af pressejernet, her kan desuden nævnes lån af tækkehalm,
stenhammer, gær til brygning eller bagning, rugbrød og lignende, som He
lene omtaler enkelte gange. Interaktionen mellem familien på Dalmose
gård og nabogårdene var således ret hyppig. Dog må det fremhæves, at der
næsten ikke nævnes nogen form for samkvem med den nærmeste gård,
Skalbjergård. Familierne der optræder kun i dagbogen et par gange i løbet
af perioden 1875-85. Denne minimale kontakt fortsatte også i næste gene
ration.
Udover gårdmændene bestod Dalmosegårds naboer af nogle husmænd
med et jordtilliggende på ca. 3 tdr. 1. En af dem var Helenes farbroder
Mads Nielsen, en anden var Christian Otte og hans kone Hanne Christians,
som supplerede husstandens indtægt ved at gå ud som kogekone, bl. a. også
på Dalmosegård. Christian Otte arbejdede på godset Nordfeld, hvorfra han
vist havde sit tilnavn, idet han eller hans fader havde kørt det ottende
spand heste der. Didrik Nielsen hjalp Christian Otte med hest og vogn, når
det var nødvendigt. Han kørte efter jordemoderen, kørte tørv og hø ind
samt pløjede jorden, i hvilken anledning familien på Dalmosegård var til
plovgilde hos Christian og Hanne. Helene skriver ikke, om Christian Otte
ydede noget til gengæld for hjælpen. Hans nabo, skrædder Jens Pedersen,
lånte også hest og vogn på Dalmosegård i anledning af et barselsgilde.
Transportfaktoren var også afgørende for relationerne til en række hus
mænd, håndværkere, enker og andre. Jævnligt skriver Helene i dagbogen,
at faderen er »ad Skov« for den og den af ovennævnte kategori. Han kunne
også køre sand (til at strø på gulvet), men brændekørsel dominerer. Beta-
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lingen bestod, så vidt man kan se, kun i »gildet«, dvs. et godt måltid varm
mad til kusken efter arbejdets udførelse.
Nogle kørsler må dog opfattes som pligtkørsler. Når det hedder, at »Fa
der kørte Sognebrænde«, var det et arbejde, som alle bønderne skulle del
tage i. Brændet gik til opvarmning af skolerne og eventuelt kirken, som
netop fik opsat en kakkelovn på dette tidspunkt, iøvrigt også som pligt
arbejde.
Når Didrik hentede brænde og sand til jordemoderen, kan det enten være
en vennetjeneste eller en pligt overfor en af sognets »embedsmænd«.
Didrik havde selv haft brug for jordemoderen ved sine egne seks børns
fødsel i 50’eme og 60’eme. Rasmus Smed i Råby, som også var en lokal
»embedsmand«, fik hjælp til dyrkning af sin jordlod og til at få brændet
kørt hjem. Desuden transporterede Didrik ham endog engang til et bryllup.
Af og til fik mandfolkene på Dalmosegård sig også et slag kort med smeden
og hans svend.
Dalmosegårds nære tilknytning til Råby understreges også af, at børnene
gik i Råby forskole og først senere kom i »den store skole« i Borre. Den tid
ligere omtalte sti mellem de udflyttede gårde i Sdr. Vestud og Råby var et
af de ydre tegn på disse kontakter. Der hørte lidt jord til lærerembedet i
Råby, som det var normalt dengang på landet. Didrik Nielsen hjalp lære
ren med at pløje, køre gødning ud og køre korn til den nybyggede Klint
holm havn. Han hentede også brænde til lærer Pedersen og kørte for ham
til Møns Klint engang imellem. Det virker ikke, som om lærerparret ellers
havde megen kontakt med Dalmosegård. Engang de kom uventet på besøg,
var det ifølge dagbogen flere år siden, Pedersen og madammen sidst havde
været på gården.

Almisser og lignende
De fleste af de hjælpeformer, som er blevet omtalt hidtil, har været
arbejdshjælp: køre brænde, tærske, karte og lignende. I mange af dem ind
går uden tvivl et gensidighedsprincip: Jeg hjælper dig nu, så hjælper du mig
en anden gang. Men også en direkte hjælp i form af understøttelse eller
almisse, om man vil, er der eksempler på i Helenes dagbog. Både den mere
tilfældige til vandringsmænd, børstenbindere og lignende, som fik mad og
kaffe, som den mere målrettede til mennesker, som familien på Dalmose
gård kendte og gerne ville yde en håndsrækning. Det gjaldt f. eks. Grete
Spillemands fra Borre, som fik lov til at sanke ærter på gårdens marker, og
væverens Anna, som lå til sengs i lange perioder. Helene og hendes søstre
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gik på sygebesøg, som af og til blev ledsaget af gaver i form af naturalier
f. eks. steg. Helenes søster Line gik desuden selv rundt i sognet »hos alle
folk« og indsamlede et beløb på 25 kr. til væverens Anna. Et ikke helt ringe
beløb, som på den tid vel så nogenlunde svarede til knap nok en daglejers
månedlige fortjeneste. Hele væverfamilien var iøvrigt godt kendt på Dal
mosegård. Gårdens hørlærred blev vævet der, og væverens søn Christian,
det lokale postbud, var god ven med Christen, tjenestekarlen på Dalmose
gård.

Hjælp fra slægten
Når man skal undersøge omfanget og arten af gensidig hjælp mellem hus
holdet på Dalmosegård og slægten, falder den store forskel mellem Helenes
faders og hendes afdøde moders slægt straks i øjnene. Mens man af dag
bogen får det indtryk, at kontakter af den ene eller den anden slags var en
næsten daglig eller i hvert fald en meget hyppig forekommende foreteelse,
når det drejer sig om Didriks slægt, er der betydeligt længere mellem så
danne kontakter, når det drejer sig om Helenes moders slægt. Ja, i virkelig
heden er kontakter yderst sjældent nævnt, når der ses bort fra besøg i for
bindelse med barsel, bryllup og fødselsdage.
Flere ting kan spille ind. Helene kan f. eks. have undladt at omtale så
danne forhold; men det virker usandsynligt i betragtning af hendes ellers
ret så indgående registrering af den gensidige besøgsfrekvens. Man kan også
tænke sig, at afstanden har betydet noget. Helenes morbrødre og mostre
boede alle uden for Sdr. Vestud, men dog ikke længere borte end en 4-5
km, ja, familien Breitensteins (moster og onkel) gård lå i Råby i en afstand
af kun 1,5 km ad skolestien. Afstandene betød derfor næppe meget. Den
afgørende forskel mellem Helenes forældres slægter var uden tvivl, at mens
Didriks tre søskende var husmandsfolk, var samtlige moderens søskende
gårdmandsfolk, som ikke havde brug for at låne hest og vogn til brænde- og
anden lignende kørsel. Det var kun i pressede situationer ved sygdom
blandt egne trækdyr, eller hvor større bygningsarbejder var igang, at Didrik
ydede kørselshjælp til dem.
På samme måde forholdt det sig med hjælp til jordens dyrkning. Her var
det også kun de mindre jordbrugere uden egen trækkraft, der havde hjælp
behov. Det var således Dalmosegård, som pløjede, såede, høstede og kørte
møg ud hos farbroder Mads og hos Kirsten Hanse, der havde et mindre
brug i Hjertebjerg. Derimod lader det ikke til, at Didrik har udført den
slags arbejde for sin søster Johanne og hendes familie. Måske var deres
jordtilliggende af en sådan størrelse, at de selv kunne holde en hest, eller
også fik de hjælp fra faster Johannes mands broder, som var gårdmand i Nr.
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Vestud. Det siger næsten sig selv, at Didrik, og sådan følte han det sikkert
selv, også hentede brænde i skoven ikke blot til Mads og Kirsten Hanse og
til deres børn, efterhånden som de stiftede hjem, men også til Didriks langt
ældre halvsøskende og deres børn igen. Et eksempel fra maj 1877 illustrerer
meget godt en sådan situation. Helene skriver: »Fader ad Skov for en
Mand i Pollerup, hvis Kone er Hans Tabers Lene.« Lene var Didrik Niel
sens »halv«-niece, idet Hans Taber, som var slagter i Borre, havde været
gift med Didriks afdøde halvsøster. Man kan synes, at slægtskabsfølelsen
var strakt langt; men på den anden side virker det ikke urimeligt at yde
fjerne slægtninge samme hjælp, som blev ydet lokale småfolk, som familien
ikke havde slægtskabsbånd til. Man får indtryk af, at de her skitserede
hjælpeformer blev ydet folk lige så meget efter, om de havde behov derfor
som efter, om de var i slægt med familien på Dalmosegård.
Til gengæld forekommer det, som om slægtskabsforholdet har været af
gørende, når det drejede sig om at stille dele af gårdens jordtilliggende til
rådighed for folk uden for husholdet.
Fra gammel tid har det været almindeligt, at en del af tjenestefolkenes
løn bestod af naturalier af en eller anden slags, f. eks. uld og hør til klæder
og sengetøj eller et stykke af gårdens jord, hvor karlen kunne dyrke korn,
lønnesæd, til egen fortjeneste (5). Det samme system ses i funktion på Dal
mosegård i 1880’erne; men her havde ikke blot karlen Christen et stykke
hør; også adskillige af Helenes slægt nød sådanne fordele, f. eks. faster Jo
hanne og Kirsten Hanses søn Anders og hans kone Marenstine, som var
fattige arbejdsfolk. Det ses derimod ikke af dagbogen, om farbroder Mads
og Kirsten Madse har haft et hørstykke på Dalmosegård, til gengæld havde
de et får på græs samt lov til at skære tørv til eget forbrug på den moselod,
som tilhørte Dalmosegård. Faster Johanne havde ligeledes et får på græs
hos Didrik, måske også en kvie. I maj 1877 skriver Helene således i dag
bogen: »I Fredags Morgen var Fasters Lene her med et Faar og to Lam,
som skal være paa Græs.«
Retten til efter høst at samle aks på Dalmosegårds marker lå stort set hos
samme kreds af slægtninge, som fik græsset får, dvs. faster Johanne og hen
des børn, Kirsten Madse og fætterkonen Marenstine. Helene omtaler en
sådan situation i august 1875, hvor hun skriver: »... den Dag var Hans her
og Karen for at samle Ax. Hans gik hjem til Middag og Karen til Aften
efter at hun og Lene vare bievne drivvaade og havde faaet Ax til et Fjer
dingkar Hvede« (ca. 4,5 1). De nævnte personer var tre af faster Johannes
voksne børn. Faster Johanne og hendes mand skrædder og husmand Peder
Christensen kan ikke betegnes som fattige, og heller ikke farbror Mads og
Kirsten Hanse kan henføres til denne kategori. Derimod omtaler Helene
selv Kirsten Hanses førnævnte søn Anders og hans kone Marenstine som
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fattige. Deres dårlige økonomiske stilling kan eventuelt skyldes, at Anders’
fader Hans, Didriks broder, døde, inden børnene var voksne og sat i vej.
Familien på Dalmosegård hjalp Anders og Marenstine på flere forskel
lige måder, bl. a. med kørsel, hørstykke og akssamling som tidligere nævnt,
men derudover også ved at passe deres små børn, give dem tøj og føde
varer; men også ved at give Marenstine arbejde, så hun kunne tjene noget
ekstra til at supplere Hans’ indtægt som daglejer. Arbejdet bestod f. eks. af
hjælp i høsten og spinding af gårdens uld og hør. Også pasning af parrets
småbørn en gang imellem var en hjælp til selvhjælp. Helene skriver således
i august 1875:
»Faders Brodersøn Anders Hansen i Borre er gift, og han havde et lille
Barn, en Pige ved Navn Anna. De var meget fattige, og jeg har længe
ønsket at kunne hjælpe dem. Nu skulde baade hun og han ud paa Aalebækgaard at høste, og saa skulde dejo have Anna i Byen; men saa i Søn
dags, den 8de August, var jeg i Kirke, og saa kom hun med her ud og
skal være hele Høsten. Det er en rigtig god og munter lille Pige. -«
I forbindelse med gennemgangen af gårdmandsfamiliens hjælp til dårligere
stillede slægtninge og andre lokale »trængende« er det vigtigt at erindre sig,
at hjælp ikke blot bestod i forskellige direkte ydelser, men netop også i
tilbud om arbejde. I sidste halvdel af det 19. århundrede voksede land
befolkningen og hele den danske befolkning, samtidig med at der skete en
begyndende, enklere form for mekanisering af landbruget. Gårdene anskaf
fede sig således i en vis udstrækning tærskemaskiner, som blev trukket af
hestekraft. For Dalmosegårds vedkommende skete det i 1877. Dette gjorde
den førhen faste plejltærskers arbejde overflødigt og ramte måske ekstra
hårdt, fordi plejltærskningen foregik i vintertiden, som i forvejen var en
periode med ringe efterspørgsel efter arbejdskraft i landbosamfundet. An
dre arbejdsbesparende redskaber som slåmaskinen og hesteriven kom må
ske ikke til at betyde så meget for forbruget af arbejdskraft, fordi deres
arbejdskraftbesparende virkning blev opvejet af, at husdyrholdet og her
særlig koholdet samtidig var stigende og normalt blev kombineret med
dyrkning af foderroer og sukkerroer, som i sig selv var meget arbejds
krævende afgrøder.
Hjælpen var ikke ensidig fra Dalmosegård til andre. Når det drejer sig
om slægten, var gensidigheden påfaldende. Men hjælpen må ikke kun be
tragtes som et udbytte, men også som en direkte håndsrækning i en anor
mal situation. Det anormale ved husholdet på Dalmosegård var som før
nævnt, at der ikke var nogen kone på gården. På den baggrund må i hvert
fald Faster Johannes indsats ses. Det er tidligere beskrevet, hvad Faster
med familie modtog fra Dalmosegård: hørstykke, græsning til får, aks-
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samling, kørsel etc.; men det var som nævnt det normale. Til gengæld
trådte Faster delvis i husmoders sted på gården. Hun deltog i eller forestod
en række af de større, mere krævende arbejdsopgaver, som Didriks døtre
var lidt for unge til at klare selv. Det var arbejder af typen: slagte lam,
kalve og grise, vaske og klippe får, vaske storvask, bage brød, sy og reparere
sengetøj; alt sammen opgaver som husmoderen normalt ville forestå på en
gård. Derudover deltog Faster i arbejdet med at karte uld, ruske og brage
hør, arbejder som i modsætning til de førstnævnte alle virker som naturlige
modydelser set i lyset af, hvad svigerinderne Kirsten Madse og Kirsten
Hanse præsterede til gengæld for, hvad de modtog fra Dalmosegård.
Ovennævnte kvindelige »modydelsesarbejder« var præget af, at der ofte
var flere om dem, og at de blev afsluttet med en lille festlighed, et såkaldt
arbejdsgilde af typen kartegilde, bragegilde, klinegilde osv. En større kreds,
end husholdet ellers kunne opvise, samledes for at få arbejdet raskere fra
hånden, samtidig blev der snakket, sunget og fortalt historier. Sådanne
arbejdsgilder, hvor såvel naboer som slægtninge deltog, beskriver Helene i
sin dagbog, f. eks. fra januar 1877:
»Søndervestud Søndag 14. Januar 1877: I Dag er Hanne og Lene til
Kartegilde hos Fasters, jeg skulde været med i Aften, men jeg er ikke rig
tig rask; jeg har nogen Rosmarindraaber, som jeg skal til at tage« og
»Søndervestud Mandag den 29. Januar 1877: I Løverdags var det Hanne
og Peders Fødselsdag. Hanne er 12, Peder 14 Aar. Marenstine i Borre
var herude med Spind, Anna og Hans Peter, Anna blev her om Søn
dagen. Om Eftermiddagen kom Faster. Om Aftenen havde vi Kartegilde.
Først kom Kirsten Madse, saa Jens Jensens Marenstine, saa Line og
deres Pige (Marenstine) og deres Karl (Pe’er), saa Fasters Karen og
Kirstine, og saa Fasters Niels og Hans og Jens Jensens Jens Peter. Der
kartedes i Dagligstuen, og spiledes Kort i Sovekammeret. Jeg vartede op.
I Dagligstuen gik det lystigt. De talede og sang i Munden paa hinanden
hele Tiden. De kartede til Kl. 10 saa dandsede baade de og Kortenspilleme en god Time inden de gik hjem.«
Helene skriver yderst sjældent om økonomi. Derfor er det usikkert, i hvor
stort omfang betaling indgik i de forskellige former for arbejdsydelser. Det
er dog sandsynligt, at når det drejer sig om arbejdsgilder, forskellige former
for kørsel og vel også pløjning osv. for slægtninge, blev arbejdet udført
uden nogen form for pengeløn. Betalingen bestod dels i en beværtning efter
arbejdets udførelse, som beskrevet ved førnævnte kartegilde, dels i bevidst
heden om at man selv ved lejlighed ville få hjælp.
Farbroder Mads, som var fast husmand på Dalmosegård, må have mod
taget i hvert fald delvis betaling for sit arbejde i stald og mark. Herudover
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har han fået sin jordlod dyrket, sit brændsel hentet osv. uden anden beta
ling end et gilde.
Man må antage, at slægtens medlemmer såvel som andre har fået kon
tant betaling for deltagelse i høsten, som når Helene skriver, at Madses skal
være »her hver dag i høsten« eller »Madses Peter her ud i høsten«, han var
ellers i skrædderlære hos sin fætter Hans, eller Kirsten Hanse har været her
i »flere dage i høsten«. Betalingen er blevet erlagt som en kontant dagløn,
som forøvrigt var højere i høsttiden end ellers.
Førnævnte Madses Peter, Helenes fætter, vedblev for øvrigt i mange år at
være fast høstmedhjælper på Dalmosegård, selv efter at han var flyttet til
Borre og havde startet egen skræddervirksomhed der.
Fasters mand, skrædder Peder Christensen, har også fået betaling for at
ombetrække sofaen, ligesom hans søn Niels, som var snedker, fik betaling
for at lave et skab til Helenes søster Hanne. Det var deres håndværk og
næringsvej.
I en gennemgang af samarbejdsformer og gensidig hjælp mellem menne
sker vil en hel del, som vanskeligt lader sig systematisere, let falde bort,
fordi det måske ikke forekommer regelmæssigt, eller det virker perifert. I
Helene Didriksens dagbog omtales sådanne tegn på menneskelig kontakt
ganske ofte. Nogle eksempler vil illustrere spændvidden:
»Fader mange Aftner omkring med Pærer til Folk« (september 1883)
eller »Kristoffer Larsen her, han vilde nok laane Penge« (november
1882) eller »Hans Fr. Hansen her at laane en Stenhammer« (juli 1883)
eller »den døve Søren var ude at hente Smør, saa de fik dem en Firkort«
(1875) [den døve Søren var Didriks halvbroders søn] eller »I Aftes maatte
vi slagte en Kalv, som vi fik i Søndags. Jeg skal ud med Kjød til Fasters i
Dag« (november 1875) eller »Kirsten Hanse her; hendes Lene skal laane
min Rejsekasse og Lines Overdyne, naar hun skal paa Højskolen i Som
mer« (april 1877) eller »Hans og Grete sanker Bær til Syltning« (juni
1881) [Fasters søn Hans, som var skrædder, og hans kone] eller »Fader
til Stege. Jeg sendte 11 Agurker og 3 revnede Hvidkaalshoveder med til
Kirsten Hanse« (oktober 1882).
Det sidste eksempel peger på Helenes store interesse for havedyrkning, som
gav sig udslag dels i et beskedent salg af grøntsager i Stege, dels i udveksling
af blomster, buske, træer og grøntsager med ligesindede samt køb af ud
plantningsplanter og frø i Stege eller andetsteds.

Tjenestefolk
I forbindelse med det, der før er skrevet om, at tilbud om arbejde også må
betragtes som en hjælp i en tid med overskud af ledig arbejdskraft, er det
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naturligt at se lidt nærmere på, hvordan tjenestefolkene blev rekrutteret, og
hvem der var i tjeneste hos hvem inden for Helenes begrænsede verden.
På Dalmosegård var Faster Johannes søn Christen som nævnt dreng og
tjenestekarl, fra han var 12 årgammel i 1867, til han endeligt forlod gården
i 1883 for at tage på Askov højskole. I løbet af disse mange år var Christen
kun borte fra Dalmosegård, da han var soldat i 1876-77 og på Rødkilde
højskole i vinteren 1881-82. Hans stilling var i høj grad familiær, idet han
deltog i familiens fester både hjemme, og når den var inviteret andre steder
hen. Han sov dog ikke i stuehuset, men i karlekammeret placeret det nor
male sted ved siden af hestestalden. Denne placering har dog næppe fore
kommet Christen deklasserende. Det fremgår bl. a. af en diskussion, He
lene havde med sin fader om at få karlekammeret indrettet som en lille
selvstændig beboelseslejlighed til sig selv. Faderen afslog bl. a. med den
motivering, at Christen næppe kunne være tjent med at forlade karlekam
meret og flytte ind i stuehuset. løvrigt kunne Christen uden tvivl være
blevet mand på Dalmosegård, hvis han havde gengældt Helenes varme
følelser.
Efter at Christen endegyldigt var rejst fra Dalmosegård, blev han erstattet
af en anden af Didriks nevøer. Det var farbror Mads’ søn Niels, som før
havde tjent på en gård i Østermark hos sin moster og hendes mand, og hos
sin farbroder Lars Christensen, nabo til Dalmosegård. Niels blev efter
nogle år afløst af Helenes søster Lines forlovede Mads Peder, som efter
deres giftermål i 1887 først blev bestyrer og senere ejer af Dalmosegård.
Mads Peder havde forøvrigt selv i flere år tjent hos slægtninge, en moster og
onkel i Sdr. Vestud.
Den første karl, Mads Peder selv fæstede, var fætter Anders og Maren
stines ældste søn Kristian, som havde været så meget på gården som barn,
og som sidenhen blev fast medhjælper, når der var behov for ekstra arbejds
kraft. Det er værd at bemærke, at denne tendens til at tjene hos slægtninge
fortsatte ind i dette århundrede, hvor fire af madmoderens nevøer blev
karle på Dalmosegård.
Også nogle af tjenestepigerne var slægtninge. Samtidig med at Christen
var karl, var først hans ældste søster Karen, siden hans søster Lene en
årrække piger på Dalmosegård. Lene blev der til et år før sit giftermål i
1881. Derefter fungerede Helene og Line selv som piger på Dalmosegård,
efter at Line havde tjent et år hos naboen, Niels Hansen på Gammeljord.
Den tredie søster Hanne tjente i sommerhalvåret 1884 hos bekendte i
Kjeldbylille og blev hjemme erstattet af en datter fra nabogården Nødde
lund og af en lillepige fra en fattig familie i Sdr. Vestud. Tidligere havde et
søskendepar i skolealderen været dreng og lillepige på Dalmosegård. De
var ikke slægtninge, men børn af en husmand og fisker i Ålebæk, og skif-
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Slægtskabsunivers for familien på Dalmosegård (efter Raymond Firth: Two
Studies of Kinship in London p. 47. London 1956). Effektive slægtninge er
slægtninge, som familien havde hyppige kontakter med, spændende fra
flere gange om ugen til flere gange om året. Perifere slægtninge var der
kun kontakt med med et eller flere års mellemrum.
tedes til at være på Dalmosegård hveranden dag, således at de også kunne
passe deres skolegang. Naboen Jens Jensens søn Rasmus tjente også på
Dalmosegård, endnu inden han blev konfirmeret.
Som små havde Didriks døtre også været ude hos slægtninge. Helene
tjente i konfirmationsalderen som lillepige hos sin mormoder i Magleby,
og Line havde været barnepige hos sin moster Mettestine Breitenstein i
Råby. Moderens død i 1868 kan godt have indvirket noget på disse disposi
tioner, idet det var meget almindeligt, at dele af en børneflok ved en af
forældrenes død blev sendt til slægtninge en kortere eller længere periode.
Hvis plejeforældrene selv var barnløse, blev børnene ofte betragtet som
deres egne og kunne sidenhen arve plejeforældrenes ejendom. Der findes
adskillige eksempler på sådanne forhold blandt Helenes nærmeste.
Foruden naboer og slægt kom en ny relation i sidste del af det 19. årh.
ind i husbonde/tjenestefolk forholdet. Det var de »ideologiske slægtninge«,
som man enten selv havde lært at kende gennem højskoleophold eller ved
møder, eller som andre, f. eks. højskolens forstander, formidlede kontakten
til. Der er tegn på, at den slags kontakter også blev bragt i anvendelse på
Dalmosegård. Helene ville således gerne have været pige hos en grundt
vigsk gårdmand i Råby, hvis søster var hendes bedste »friskoleveninde«.
Didrik Nielsen modtog også en gang en forespørgsel fra den grundtvigske
efterskolemand Carl Nielsen, Sprove, om han ikke kunne »levere« en af
sine døtre til en mand i Sprove, som manglede en pige. Sådanne kontakter
kunne der nævnes flere af.
Det kan konkluderes, at forældre, som havde muligheder derfor, lod
deres børn tjene enten hos slægtninge eller hos naboer og venner, hvis hjem
man kendte. På Dalmosegård blev dette mønster fulgt, såvel for familiens
egne medlemmer som for tjenestefolkene, der for størstedelen var af fade-
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rens slægt eller børn af naboer. Der er også tegn på, at den foregående
generation havde fulgt dette mønster, idet Didrik Nielsen i sin ungdom selv
var tjenestekarlk først hos sin moster og onkel i Stubberup og dernæst hos
sin søster og svoger i Hjertebjerg, inden han kom hjem for at hjælpe sin far
på Dalmosegård.

Institutionaliserede omgangsformer
Omgangsformerne i Sdr. Vestud spændte fra informelle kontakter til helt
institutionaliserede aktivitetsmønstre. By lavet, der har rødder tilbage i den
uudskiftede landsby, levede videre i 1880’emes Sdr. Vestud som en insti
tution, der ganske vist havde mistet de fleste af sine gamle funktioner i for
bindelse med arbejder af fælles karakter, men til gengæld havde optaget
visse nyere funktioner, som f. eks. »kommunegildet«, hvor gårdmændene
hvert kvartal mødte frem hos oldermanden og betalte deres kommuneskat
(6). En gang om året, i februar måned, valgte bymændene ny oldermand og
bekræftede dermed deres fællesskab.
Oldermandsinstitutionen var kun for gårdmændene, og vi må antage, at
også »de gamles lav«, som Helene kalder det, var et gildeslav, som primært
tog sigte på gårdmændene, enten de var selvejere, eller de fortsat var fæ
stere. »De gamles lav« såvel som »de unges lav« havde intet med naboskab
eller slægtskab at gøre, men var snarere et længelevende barn af det gamle
landsbyfællesskab, som i Sdr. Vestuds tilfælde funktionelt var opløst ved
udflytningen i 1803. Noget kunne tyde på, at andre faktorer end den tætte
bebyggelse i den uudflyttede landsby har været bestemmende for fælles
skabsfølelsens fortsatte eksistens.
At arrangere fester var lavenes vigtigste opgave. Ja, man kan vel sige, at
det var hovedopgaven for de unges lav. De gamles lav samledes efter tur
hos en af gårdmændene. Her var også konerne samt enkelte ikkegårdmænd med. I Sdr. Vestud var det smeden, mølleren og bryggeren,
nogle af dem nyere elementer i bylavet, som måske ikke altid agerede helt
som forventet, bl. a. møllerens, som skulle holde de gamles fastelavn i
1884, men gjorde to fejl. Først henlagde de gildet til november 1883 »hvor
for de vilde have Fastelavnet nu, ved jeg ikke«, og dernæst sammenblan
dede de gildeslavet og en privat sammenkomst: »de har ingen store Stuer,
derfor havde de taget Telt, og saa deres Familie til Visit med det samme.«
Familien på Dalmosegård deltog livligt såvel i de gamles som i de unges
lav og stillede følgelig også husrum til rådighed, når turen kom til dem.
Måske endda oftere fordi Didrik Nielsen foruden at være bonde også var
spillemand. Han spillede til fester såvel for unge som for gamle og for
længede i 1860 stuehuset på Dalmosegård med en storstue, som i årene
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fremover blev rammen om mange fester af såvel mere privat karakter som
om »offentlige« gilder af typen fastelavnsgilde. Festlighederne kulminerede
i 1880’ernes Sdr. Vestud netop i fastelavnsugen. I modsætning til de gamles
fastelavn, som blev afviklet fastelavnssøndag fra om eftermiddagen til ud
på natten, varede de unges fastelavnsfestligheder så at sige hele fastelavns
ugen koncentreret til »lavsgården«, dvs. den gård, hvor de unge på forhånd
havde sikret sig husly. Aktiviteterne spændte fra udklædning, karlenes
optog, rundridning fra gård til gård, ringridning m. m. til dans og leg til den
lyse morgen.
De unge kunne godt slå sig sammen med unge fra andre byer. F. eks. be
skriver Helene, hvordan de unge fra Dalmosegård deltog i fastelavnsløjerne
i Nørre Vestud. Måske var det, fordi karlen Christens forældre og flere af
hans søskende boede i Nørre Vestud, og at det derfor var naturligt for ham
at være med der. Men »Sønderbys« unge kunne også godt klare det selv
»skjønt vi ikke havde Hjælp fra Nørrebyeme«, som Helene skriver i 1880.
Normalt forløb fastelavnsugen efter følgende skema:
Fastelavnssøndag: De gamles fastelavn.
Fastelavnsmandag eller frimandag: Karlene slog »katten af tønden« etc.
om eftermiddagen. Det foregik til hest. Hest og rytter var klædt ud. Om
aftenen og følgende nat var der dans i lavsgården.
Tirsdag: Hvilede man ud.
Onsdag: Fra morgenstunden samledes karlene i lavsgården, hvorefter de
gik rundt fra gård til gård, hvor de blev opvartet og dansede med de der
værende piger og gæster. De sluttede af i lavsgården, hvor der blev danset
til næste dags formiddag.
Torsdag: Hvilede man ud.
Fredag: Var der igen dans og spisning i lavsgården til lørdag morgen,
samt regnskab over, hvordan udgifterne skulle fordeles på karle og piger.
Udgifternes størrelse kom an på, hvor mange udenbys deltagere der
havde været, således at udgifterne til musikken kunne blive delt på flere
end de lokale.
Helene beskriver dette forløb mere eller mindre grundigt i en årrække
o. 1880, men den følgende er en af de fyldigste og beskriver malende, hvor
dan de gamle skikke endnu på dette tidspunkt var i brug.
»I Fredags var fader til Stege, og Christen var med at kjøbe sig en Maske
til i Morgen, naar han skal Ride af. I Aften skal han [faderen] til de gam
les Fastelavn hos Lars Christensen. Jeg har ikke Lyst. Det er taaget Vejr.
Søndervestud Søndag den 5te Marts 1876. I Søndags Nat var de gamles
Fastelavn muntrere end i Fjor. Kl. 5 kom vi hjem jeg sov til Kl. 7!/2.
Kl. 9 trak Christen ud til Fasters med deres Faar, og 11 kjørte Fader,

127

Madses Peter, Hanne, Line, Lene og jeg ud til Fasters. Christen og Hans
[fætre] var ved at pyntes om til Kone og Mand, Hans havde en Maske
paa med langt, hvidt Skjæg, høj, luvslidt Hat og gammel Frakke. Chri
sten havde en Dragt, som brugtes i Fasters Ungdom [1840’erne], Kors
klæde, grøn Kattuns Trøje, sort Skørt, paa Halsen et rødt Silketørklæde,
som naaede ned til Skørtlinningen baade for og bag. Han red paa den
store, sorte Hest, som var pyntet lidt. Kl. 1 begyndte de at ride af. Der
var meget Skidt ved Gaarden, saa de red paa Landevejen tæt ved Fasters.
Det regnede kuns en halv Time. Mads Larsens Karl fik Hanehovedet og
Niels Larsens Karl Krandsen. Mens de var nede til Præstens, pyntede vi
os, da jeg havde faaet Lov af Fader til at være med. Den anden Morgen
[tirsdag], da jeg gik hjem, var det Frost. Lene og Christen [pige og karl på
Dalmosegård, kusine og fætter], blev ude hos Fasters. I Onsdags Efter
middag gik jeg atter derud. Den Dag gik Karlene rundt. Den anden Mor
gen [torsdag], gik Lene med her hjem, Christen kom lidt efter Middag. I
Fredags var Fader i Bussemark at spille. Om Eftermiddagen, da jeg og
Lene gik til Lavs, gik vi ad Markvejen og var nær blevet siddende i et
Morads, vi maatte laane Strømper af Faster. Vi dansede om Natten og
legede om Dagen, mens Christen og flere spillede Kort. Kl. 41/? Løver
dag Eftermiddag da vi kom hjem. Vi Piger gav 2 Kr. 10 Øre., og Karlene
4 Kr. 66 Øre hver.«

Som man ser af beløbenes størrelse, var udgifterne til en sådan festuge ikke
helt små. Helenes kusine Karen, som var sypige, skulle f. eks. gå ud at sy
for folk i fire dage, før hun havde tjent de to kr., som fastelavnsugen ko
stede hver af pigerne. Hun fik nemlig 50 øre om dagen for sit arbejde. På
den anden side har Karen nok haft flere penge mellem hænderne end de
piger, som tjente på gårdene. Hun var jo »selverhvervende«.
Hvor store karlenes udgifter var i forhold til deres indtægter er svært at
sige, da Helene yderst sjældent skriver om økonomiske forhold. Den del af
tilværelsen hørte på Dalmosegård udelukkende til faderens domæne; men
de fire til fem kr., som fastelavnen kostede karlene pr. næse, svarer måske
nogenlunde til 10 % af deres kontante vinterløn (7).
I forbindelse med sådanne kontante udgifter kunne det godt være besvær
ligt at være »hjemmegående« søn eller datter uden egne penge, som altid
måtte bede forældrene om tilskud. Sådan forekom det i hvert fald Helene
og hendes søstre, da faderen nægtede at give dem penge, så de kunne gå til
lav i Nørreby 3. nytårsdag 1878. Selv om fastelavnsugen synes at have
været det årlige højdepunkt for ungdomslavets aktiviteter o. 1880, nævner
Helene også festarrangementer i juleugen og om efteråret i oktober
november.
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Foruden de gamles og de unges gildeslav nævner Helene også et par
gange skolebørnene som en aldersgruppe med egne festtraditioner (8). Den
ene gang fejrede skolebørnene fastelavn på Dalmosegård, og det trak længe
ud. Helene skriver: »I Nat var Skolebørnene hos os. De holdt ud til Kl. 5 i
Morges.« Den anden gang, Helene omtaler skolebørnenes fastelavnsfest,
foregik det hos »Faster« i Nørreby. Hvor stort et område, skolebørnenes
gildeslav dækkede, er uklart. Borre skoledistrikt omfattede foruden Sdr. og
N. Vestud også landsbyerne Nyborre og Ålebæk øst for Borre, hvor skolen
lå. Denne opdeling af befolkningen i tre aldersgrupper med særlige fest
traditioner endnu i 1880’eme er endnu et tegn på, at nogle af det gamle
landsbysamfunds institutioner havde overlevet udskiftning og udflytning i
mere end 3/4 århundrede. Endvidere markerer børnenes og ungdommens
selvstændige af traditionen bestemte festskikke, hvordan de på disse om
råder kun i ringe grad var underlagt den ældre generations kontrol, hvilket
står i skarp kontrast til de samtidige urbane gruppers adfærdsmønstre, hvor
forældregenerationen stod for såvel arrangement som for, at alt forløb på
passende måde. Man har talt om, at borgerskabets børn levede i en særlig
bømeverden fjernt fra de voksnes gøren og laden. Også landbobømene
havde en egen verden, som de selv og traditionen tilsikrede dem, men ikke
en verden, som de blev spærret inde i af de voksne. Det var en verden, som
hørte sammen med fritid og fest, for i arbejdet og dagligdagen trak voksne
og børn i landbosamfundet på samme hammel.
Gildeslavene må opfattes som traditionelle institutioner med basis i de
enkelte landsbyer. Vi kan dog ikke regne med, at samtlige sociale katego
rier indgik i gildeslavene. Det lader f. eks. til, at næsten kun gårdmændene
var medlemmer af de gamles gildeslav, et forhold som vel skyldes, at del
tagerkredsen i gildeslavet og oldermandsgildet i dette tilfælde praktisk taget
var sammenfaldende. Husmændene, håndværkerne og landarbejdeme
synes i hvert fald ikke at have deltaget i »de gamles« jule- og fastelavns
gilder, bortset fra som før nævnt smeden, mølleren og bryggeren. Bryggeren
kan imidlertid ikke siges at tilhøre det gamle landsbysamfund på samme
måde som de to førstnævnte, så helt lukket kan gildeslavene ikke have
været. Det er heller ikke sikkert, at de grupper, som stod udenfor bymændenes gildeslav, overhovedet brød sig om at være med der, selv om de fik
tilbudet. De unge fordi det var alt for kedeligt kun at snakke og spille kort,
husmændene og håndværkerne fordi de ville føle sig underlegne overfor
gårdmændene som gruppe. Hverken farbror Mads eller Christen ville i
hvert fald gå til de gamles fastelavn i Didriks sted i 1880, da han selv var
optaget andetsteds.
Der er dog flere ting, der tyder på, at de gamle gildeslav som traditionel
organisationsform var i opløsning. I 1882 havde ungdomslavet i Sdr.
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Vestud således aftalt, at julelavet skulle holdes på Dalmosegård; men der
dukkede visse forhindringer op:
»Fredag Aften var Jens Jensens her at bede os til Visit Tredie Juledag.
Karlene har sagt Gjenbud, saa der bliver ikke Julelav. Den nye Borg
mester er nok bestemt, saa offentlige Baller maa nu ikke holde ud længer
end til Kl. 2. Det er Ungdommen ikke tilfreds med, og saa vilde de have
sluttet Bal, men der blev ikke tegnet ret mange, og saa blev der bestilt
Sangbal hos Kristoffer Larsens, der er de fleste med og saa opgav de
lavet. Nu bleve Jens Jensens vrede, især Kirstine Jense, og nu have de
bestemmet Visit til samme Dag som Sangballet og vilde gjerne forstyrre
det, naar de kunde. Line og Hanne vilde da til Sangbal.«

Det, som Helene her nævner, afspejler de tendenser til en ny social struktur
i landbosamfundet, som blev forstærket i løbet af den sidste fjerdedel af det
19. årh. Bevægelsen gik fra et samfund, hvor de forskellige sociale/aldersmæssige kategorier følte en vis indbyrdes samhørighed mod et samfund
opdelt i mindre enheder, hvis medlemmer ikke udelukkende var sammen
sat efter alder eller social kategori, men bestod af folk som bevidst havde
samlet sig med et bestemt formål af økonomisk, ideologisk eller ideel art
for øje af typen: brandkasse, valgmenighed, læseforening. Den gamle samhørighedsfølelse blev svækket af kræfter, som skulle vise sig overordentlig
stærke. Det kunne være politisk og religiøst engagement, folkelig vækkelse
og produktionsmæssig organisering. I stedet for at føle samhørighed med
gårdmændenes gildeslav blev interessen og loyaliteten overført til et poli
tisk parti, til missionshuset eller til andelsmejeriet; i stedet for at føle sam
hørighed med de unges gildeslav blev interessen og loyaliteten overført til
skyttebevægelsen, til aftenskolen eller sangforeningen eller til afholdsbevægelsen (9).
Disse tendenser blev ubevidst støttet af myndighedernes mistro til offent
lige møder på landet. Perioden o. 1880 var en tid, hvor modsætningerne
mellem Højre- og Venstrepartierne i Danmark blev skærpet, og da de fleste
købstæder, og således også Stege, politisk sluttede sig til Højre, mens op
landet, og det gjaldt i udpræget grad Møn (10), var behersket af Venstresynspunkter, kan de politiske modsætninger dengang desuden opfattes som
et modsætningsforhold mellem by og land. Forbudet mod julelavet fra
»den nye borgmester« i Stege, som foruden at være borgmester og byfoged
også var heredsfoged, dvs. politimester for Mønbo herred, må ses i lyset af
disse forhold.
Gudstjenesterne i sognekirken i Borre var den eneste lejlighed, hvor alle
aldersklasser og sociale kategorier i sognet kunne træffes regelmæssigt. Sog
nebørnenes kirkegangsfrekvens i almindelighed kender vi ikke, men af He-
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lenes bemærkninger virker det, som om et stort antal mødte op i kirken om
søndagen.
Det var ikke mange søndage, om nogen, i årets løb, hvor der ikke var en
eller flere i kirke fra Dalmosegård. Helene er her en god kilde, idet hun selv
var en meget flittig kirkegænger såvel hos den gamle præst, som hun ellers
ikke kunne lide, som hos hans efterfølger, hvis religiøse opfattelse stod
Helenes nærmere.
De unge på Dalmosegård gik oftest i kirke. De fulgtes gerne en to-tre
stykker. Didriks besøg var sjældnere. Fra gammel tid havde folk den ind
stilling, at der gerne skulle en fra hvert hushold i kirke om søndagen. Det
var næppe udelukkende den opfattelse, der lå bag kirkegangen på Dal
mosegård; der var snarere tale om en religiøs vakthed blandt ungdommen.
Kirkegangen var ikke udelukkende koncentreret til sognekirken. Helene og
hendes familie søgte således også kirkerne i Magleby og Elmelunde samt
Stege, hvor den gamle grundtvigianer F. E. Bojsen, fader til Frede Bojsen,
Rødkilde og Peter Bojsen, Gedved, var præst.
Men kirkegangen var ikke blot en religiøs oplevelse. Gennem kirkestæv
net, som ganske vist delvis var ophævet i 1871, var folk blevet vænnet til at
modtage også ikke-kirkelige informationer i forbindelse med gudstjenesten.
Man mødtes, hilste på hinanden, snakkede, traf aftaler. Helene fortæller
som tidligere nævnt, hvordan det en søndag blev bestemt, at den lille Anna
skulle passes på Dalmosegård, mens hendes forældre var på høstarbejde.
Man gik også på besøg hos hinanden før og særlig efter gudstjenesten. He
lene beretter ofte om sine søndagsbesøg f. eks. hos faster eller hos sin fætter
Hans og hans kone Grete i Nørre Vestud, hvor hun inden kirketid skiftede
fra træsko til sko, læste breve, drak kaffe osv. Høkeren havde desuden søn
dagsåbent, så der kunne handles lidt, når man alligevel var kommet afsted.
Kirkegangen var dengang en af de vigtigste kontaktmuligheder på lokal
plan.

Private visitter
Foruden de uformelle og de mere eller mindre institutionaliserede relatio
ner, som indgik i Dalmosegårds sociale netværk, kan nævnes mere private
former for festligheder som bryllups- eller barselsgilder samt delvis begra
velser og helt private fester uden nogen tilknytning til livets højtider. De
sidste »visitter«, som Helene kalder dem, var enten store fester med spis
ning, musik og dans (store visitter) eller mindre sammenkomster med et be
grænset antal gæster (små visitter) eller ungdomssammenkomster (ung
domsvisitter) for et begrænset antal unge mennesker. Helenes brug af ordet
visit ligger således langt fra borgerskabets brug af ordet, hvor det betyder et
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kort uanmeldt, nærmest formelt eftermiddagsbesøg. Visitterne i Sdr. Vest
ud lå fortrinsvis i den normale festperiode, dvs. om efteråret, måske med
en vis samling omkring jul og nytår. Der kunne også afholdes visitter om
sommeren, men det var mest for ungdommen.
Mens kirkegangen var åben for alle, og gildeslavenes årlige arrangemen
ter var åbne for de relevante aldersklasser og kategorier, var det en mere
begrænset kreds, som kom til de private visitter, barselsgilderne, bryllups
gilderne osv. Til visitterne blev gæsterne inviteret, ligeså til barselsgilder,
bryllupper og begravelser, men det virker dog, som om barselsgilder og
bryllupsfester endnu i 1880’emes Sdr. Vestud havde bevaret noget af de
gamle gildeslav i sig, forstået på den måde, at gæsterne nok blev inviteret,
men at gruppen af inviterede virker ret forudbestemt. Begravelser kunne
man dengang som nu deltage i også uden at være inviteret. »Fader ubuden
til begravelse«, skriver Helene således. I det hele taget synes det, som om
netop dødsfald havde en tendens til at aktivere samtlige ellers slumrende
relationer, såvel af slægtsmæssig og nabomæssig som af mere formel karak
ter.
Livets højtider gav ikke anledning til fester på Dalmosegård i den be
skrevne periode. Ingen børn blev født, ingen blev gift, og ingen døde. Til
gengæld deltog familien i sådanne fester hos slægt og venner. Didrik Niel
sens fødselsdag blev derimod fejret hvert år, ligesom der i årets løb, gerne
om efteråret eller om vinteren, blev afholdt et par visitter, hvoraf den ene
normalt var en ungdomsvisit, den anden høstgildet. Også børnenes fødsels
dage kunne fejres, men det skete ikke med samme regelmæssighed som fa
derens, som hvert år blev markeret ved en mandfolkekomsammen, hvor
gæsterne bestod af naboer, nogle slægtninge og fjemereboende bekendte. I
1884 forløb Didriks fødselsdag på følgende måde:
»Fredag den 4de April 1884 fyldte Fader 64 Aar. Vort Flag var kun oppe
lidt om Eftermiddagen, for det blæste for meget til det, smukt Vejr men
meget koldt, især om Aftenen. Henad Efterm. kom her fremmede, mest
Mænd. Her var Kristen Larsen, Kjeldbylille, Jørgen Pedersen, Kjeldbylille (hvor Hanne skal tjene), Albrecht fra Tostrup, Jens Hansen, Peder
Jensen, Jens Jensen og Kristoffer Larsen her fra Byen, Peder Kristensen,
Hans og Farbroder, Faster og Kirsten Madse var i Kjøkkenet og snak
kede baade, mens de arbejdede og mens de hvilede. Jens Jensen kom tid
ligt men gik saa til Landsled for at kjøbe Sukkerroefrø baade til sig selv
og til Fader og saa fik han sendt sækken med Albrecht og Jørgen Peder
sen som vare kjørende herud. Mandfolkene saa nær som Fader spillede
Kort, to Selskaber i Sovekammeret og et i Dagligstuen. De talte livligt
baade mens de spillede og mens de spiste, men der var Tobaksluft, saa
jeg hørte ikke saa meget paa dem, noget talte de om Anders Kristoffer-
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sen, som nu har solgt sin Gaard i Hjertebjerg og nu flytter ud at overtage
Hans Kristoffersens Gaard som Mads Peter og Line altsaa ikke faar.
Kl. var over 2, da vi kom i Seng.«

De tre førstnævnte gæster var udensogns gårdmænd, som familien på Dal
mosegård regelmæssigt kom sammen med. Måske var de langt ude i slægt
med Didrik Nielsen. Bemærk at Helenes lillesøster Hanne skulle tjene hos
netop en af dem. Derefter følger nabogårdmændene Jens Hansen, Peder
Jensen og Jens Jensen samt Kristoffer Larsen, hvis gård lå oppe i selve
landsbyen Sdr. Vestud. Herefter nævnes svogeren Peder Kristensen, skræd
der og husmand og gift med Johanne, samt deres søn Hans, som også var
skrædder, og endelig Didriks broder Mads samt hans kone Kirsten. Faster
Johanne og Kirsten Madse, som er de eneste kvinder, der nævnes, har nok
stået for serveringen, eftersom der ikke var nogen kone på gården. Nabo
gårdmændene og den nærmestboende slægt er klart i overtal.
Selv om en visit var en privat fest, indeholdt den dog elementer af sam
menskudsgilde. Man lånte borde, bænke og dækketøj af hinanden, ligesom
konerne fra de indbudte nabogårde, nogle dage før festen skulle løbe af
stabelen, sendte deres piger eller døtre med mælk til gildesgården. Denne
aflevering af naturalier fra deltagerne, føring som den kaldes, og det til
hørende gilde for de fremmødte piger, hørte med til de funktionelle insti
tutioner, som først blev overflødiggjort fra 1880’erne ved det øgede kohold
og den deraf større mælkemængde.
Af Helenes dagbog fremgår det, hvilke forberedelser der gik forud for en
stor visit på Dalmosegård i november 1880. Hun skriver imidlertid ikke så
meget om, hvordan selve festen forløb, bortset fra at der blev serveret
aftensmad kl. 18, hvorefter der blev danset i øverstestuen til musik fra tre
»Musikkere«, hvoraf den ene, Jens Hansen, var en gårdmandssøn fra sog
net, mens de to andre vist var udensogns folk. De ældre mænd fik sig et slag
kort, mens røgen fra piberne lå tæt i de lavloftede stuer. Konerne snakkede
og dansede, mens ungdommen fortrinsvis dansede og legede i øverstestuen,
således som Helene glimtvis har beskrevet det i forbindelse med andre
fester, hun deltog i.
De praktiske forberedelser til festen, samt hvem der blev inviteret, gør
Helene derimod ret meget ud af. Didriks søster og de to svigerinder, Kir
sten Hanse og Kirsten Madse, var igen centrale skikkelser i de praktiske
forberedelser. Allerede en uge før er faster på Dalmosegård for at vaske.
Mandag forberedes gildesmaden. Faster slagter lam, og nabogårdmanden
Jens Jensen »Nøddelund« slagter kalve, et arbejde som Jens Jensen plejede
at udføre på Dalmosegård. Samme dag bryggede Helenes søster Line gildes
øllet. Tirsdag blev huset gjort rent til festen. Farbror Madses kone Kirsten
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mødte op og hjalp med at vaske gulvene i stuerne; om aftenen blev der
leveret mælk fra naboerne Niels Hansen »Gammeljord« og fra hans broder,
parcellist Jens Hansen »Lille Gammeljord«, som selv kom med mælken,
da han ikke havde nogen pige at sende den med, således som broderen.
Mælken skulle bl. a. bruges til bagningen, som foregik om onsdagen. Faster
var igen mødt frem tilligemed Didriks svigerinde Kirsten Hanse fra Hjerte
bjerg.
Helene blev onsdag og torsdag sendt rundt til naboer og familie for at
låne ekstra dækketøj og køkkengrejer. Samtidig inviterede hun disse fami
lier med til festen. Hun nævner direkte nabogårdmændene Peder Jensen og
Lars Christensen samt Jens Jensen. Sammen med »mælkeleverandørerne«
Jens Hansen og Niels Hansen bliver det samtlige nærboende gårdmænd,
bortset fra folkene på nabogården »Skalbjergård«, som familien på Dal
mosegård af en eller anden grund havde yderst ringe kontakt med. Helene
lånte også dækketøj hos slægtninge, f. eks. hos fætteren Hans, skrædder i
Nr. Vestud, og hos gårdmandsfamilien Breitenstein i Råby, som var He
lenes moster og onkel.
Mændene på Dalmosegård, som ikke deltog i de praktiske arrangemen
ter, var gildesbedere. Tjenestekarlen Christen bad »vor østre familie«, som
må være Helenes mors familie, alle gårdmænd: Jens Olsens i Ålebæk,
Peter Rasmussens i Stubberup og vel sagtens også de to morbrødre og mor
moderen i Magleby. Alle slægtninge var imidlertid ikke med. Det fremgår
af Helenes bemærkning: »Vi kunde ikke godt have flere i Stuerne, men vi
havde ellers ikke hele vor Familie.« Didrik var også ude at invitere folk.
Helene nævner, at han var i Stege »og saa bød nogen«. Da Helene imidler
tid ikke nævner nogen gæster fra selve Stege by, men derimod Andersens
og Anders Pedersens fra Rødkilde, var det nok dem, Didrik inviterede,
samtidig med at han var en tur i Stege, eftersom Rødkilde højskole ligger
så nær Stege by. Andersen var den mand, som forestod den daglige drift af
Rødkilde højskole, fordi Frede Bojsen næsten altid var optaget andetsteds i
forbindelse med sit folketingsarbejde. Anders Pedersen var bestyrer på den
gård, som hørte sammen med Rødkilde højskole. Disse to familier adskilte
sig fra de øvrige gæster på flere måder. De tilhørte ikke slægten og var
heller ikke naboer. Det, der knyttede dem til familien på Dalmosegård, var
ideologisk betinget. Andersen var som daglig leder af Rødkilde højskole en
af de mest fremstående lokale repræsentanter for den grundtvigske livs
opfattelse, og eftersom Didrik Nielsen og hans familie sluttede op om
grundtvigsk prægede aktiviteter som friskole, skyttebevægelse osv., var det
naturligt at byde »Rødkilde-folkene« med som gæster på Dalmosegård.
Noget har de nu nok skilt sig ud fra det øvrige selskab, og måske særlig
Andersen, som, selvom han var begyndt at være dus med mange, alligevel

af bønderne måtte opfattes som en fin mand, som ikke talte dialekt. For
skellen blev også markeret ved, at »Rødkilde-folkene« kom senere end de
andre gæster og kørte hjem allerede kl. 21,00, hvilket må anses for meget
tidligt i betragtning af, at sådanne gilder ofte kunne vare ved med musik og
dans til sidst på natten. Arbejdsmæssigt fortsatte »visitten« til om lørdagen,
hvor Faster, Kirsten Hanse og Kirsten Madse hjalp med til oprydning og
tilbagelevering af lånt dækketøj m. v.
Hvis man skal foretage en afvejning mellem naboer og slægt ved den her
beskrevne fest, virker det, som om der var en vis ligevægt mellem de to
grupper, dog således at slægtens kvinder ydede det største bidrag, når det
gjaldt den praktiske hjælp med rengøring og madlavning. Dette var selvføl
gelig påvirket af, at der ikke var nogen kone på Dalmosegård. Det nye, som
falder i øjnene, er tilstedeværelsen af de to Rødkilde-familier som tegn på,
at relationer nu også etableres ud fra personlige overvejelser, det være sig af
religiøs eller politisk art. Naboernes og slægtens dominans var vigende i det
ikke institutionaliserede festmønster.

Eksempler på nyere økonomiske relationer
Gårdmændene, som hidindtil havde haft oldermandsgildet og de gamles
lav som ramme om et formaliseret samvær, indgik efterhånden i adskillige
foreninger af økonomisk art. Det drejede sig bl. a. om foreninger med for
sikringsmæssige formål som brandkasse, sygekasse, hestekasse og hagl
skadeforsikring, hvor medlemmerne blev rekrutteret fra et større område
end det, der lå til grund for oldermandslavet. Også mennesker fra ens egen
by, som man ikke havde haft synderlig kontakt med før, kunne dukke op i
sådanne sammenhænge. En gårdmand fra selve Sdr. Vestud by, som fami
lien på Dalmosegård ellers ikke kom sammen med, bortset fra ved gilder
arrangeret af de gamles lav, optræder nu både i forbindelse med haglskade
forsikring og hesteforsikring. I april 1884 tegnede Didrik »sig til at være
med i en Sygekasseforening«. Det var naboen Peder Jensen, der sad i sog
nerådet, som gik rundt til folk i den anledning. Disse forsikringsordninger
gav dog ikke i sig selv anledning til megen direkte kontakt. Der er imidler
tid adskillige eksempler på, at også sådanne forsikringer fik knyttet forskel
lige festarrangementer til sig (11). Helene omtaler dog ikke sådanne for
hold.
Forbrugsforeningen, som var startet i 1875, havde mere direkte øko
nomisk betydning. Dens medlemskreds, som var af en størrelsesorden på
en 80-90 medlemmer, var sammensat af folk fra forskellige sociale kate
gorier. Der var nogle gårdmænd, men størstedelen var småkårsfolk, hvilket
afspejler sig i de skiftende formænds erhverv; i 1875 var det en gårdmand,
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i 1877 en husmand, i 1891 en maler og i 1893 en smed (12). Iøvrigt
havde forbrugsforeningeme dengang problemer med at overholde de gæl
dende bestemmelser om udsalg til andre end medlemmer bl. a. af brænde
vin (13).
Helene skriver ikke særlig meget om forbrugsforeningen; men hun næv
ner da, at hendes fader og farbror Mads indkaldes til møde, og at en for
pagter og en væver fra Nørreby opgjorde regnskabet. På et vist tidspunkt
var en af høkerne i Borre »udsælger«, hvilket kan have bevirket, at Helene
aldrig nævner, at hun har været i »Brugsen« at handle, men derimod flere
gange at hun har gjort indkøb hos en høker i Borre, bl. a. i august 1883,
hvor hun købte »Kage, Salt, sort Lærred, sort Traad, Papir, Konvolutter«.
Oprettelsen af sukkerfabrikken i Stege i 1883-84 skulle komme til at
gribe afgørende ind i det mønske landbrugs økonomi og produktion. Frede
Bojsen, Rødkilde, medvirkede til, at sukkerfabrikken blev lagt netop på
Møn (14), ligesom hans broder Peter Bojsen, Gedved, blev en drivende
kraft i forbindelse med oprettelsen af Horsens andelssvineslagteri et par år
senere (15).
På Møn blev de kommende sukkerroeavlere orienteret ved store fælles
møder, således den 21. januar 1882, hvor »Fader og Fasters Hans og jeg
[kørte] til Stege, Peder Jensen [nabogårdmand] kom til at kjøre med os. De
skulde til Sukkerroemøde i Badens Theatersal. Den var helt fuld af Mand
folk.«
Forslagene på mødet blev positivt modtaget, og præliminært begyndte de
enkelte landmænd at tegne sig for visse arealer til sukkerroedyrkning. Lør
dag, den 16. december 1882:
»Om Eftermiddagen var Hans Frederik Hansen og Anders Jensen fra
Raaby her, de gik rundt at faa tegnet Jord til Sukkerroedyrkning. Fader
havde ventet dem------ ; han blev tegnet for 1 Td. Ld.« Formelt blev af
talen sluttet følgende forår i marts, hvor »Jens Strandskov var her at faa
sluttet Kontrakt mellem Fader og Sukkerfabriksselskabet om at dyrke
Sukkerroer paa 1 V2 Td. Ld. aarlig i 10 Aar.«

Alle de her nævnte gårdmænd var grundtvigianere. Hans Frederik Hansen
kan klart henføres til en gruppe særligt aktive. Hans familie var som de
eneste sognebåndsløsere til Budstikke-Bojsen i Stege (16), og desuden var
han en af de første i Borre sogn, som gav sine børn et af de gamle nordiske
navne, som kan antyde et grundtvigsk tilhørsforhold, i dette tilfælde Val
borg (17).
Anders Jensen, som iøvrigt var Helenes mors fætter, var formand for sog
nerådet i Borre og desuden et fremtrædende medlem af kredsen omkring
Nyborre friskole. Han havde selv børn i friskolen, deltog i diskussionerne
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om undervisningens form og var en af de tre faddere ved Hakon Adelstens,
friskolelærer Jens Jørgensens ældste barns dåb.
At disse mænd var grundtvigianere betød dog ikke, at sukkerroeavl på
Møn kun blev taget op af grundtvigske kredse, men snarere at disse, udover
det religiøst-folkelige, også var yderst aktive i det landbrugsfaglige arbejde.
I virkeligheden deltog landbrugere med alle areal-størrelser i sukkerroe
dyrkningen lige fra proprietæren til husmanden, hvilket fremgår tydeligt af
følgende citat fra dagbogen, hvor arbejdet med at beså nogle af Møns første
sukkerroearealer beskrives:
»Tirsdag den 15de April [1884] om Formiddagen saaede Farbroder og
Niels [karlen] Kunstgødning paa vor Sukkerroemark. Om Eftermiddagen
var Farbroder hos Jens Jensen [naboen] at hjælpe dem at saa Sukkerroe
frø med Maskine . . . Onsdag den 16de April. Den Dag var Saamaskinen
nok hos Lars Kristensens og Anders Jensens [begge gårdmænd i Sdr.
Vestud]. Torsdag den 17de April om Formiddagen var Anders Jensens
Broder Hans Peter her ude med Saamaskinen. Han var herinde at faa
Spise og Kaffe. Lidt senere var Jens Jensen her for at spørge, om en af
dem skulde hjælpe til her at saa. Han fik ogsaa Spise og Kaffe. Om Efter
middagen var Rasmus [Jens Jensens søn], her at hjælpe til at saa. De
saaede nok hos farbroder før paa vor Mark. En Hest trak Maskinen, Far
broder gik ved Hestens Hoved for at føre den lige frem. Niels og Rasmus
styrede Maskinen og passede paa at Frøet kom rigtig i Jorden. Fader var
vist ogsaa noget med. Hanne var der oppe lidt i hans Sted, mens han var
hjemme til et sygt Faar . . . Noget før Aften bleve de færdige med at saa,
saa kjørte de strax Maskinen op til Niels Hansens [nabogårdmand]. Det
var en af de smaa Maskiner, som en Mand kunde trække, hvor der ikke
er stadige Heste. Der fulgte et Brev, en Anvisning med, det var Niels
oppe med om Aftenen. Jeg afskrev Brevet. Saaningen skulde udføres
efter den Anvisning, men Mandfolkene havde glemt at læse den, inden
de saaede, saa de gjorde nok lidt Fejl. Naar Niels Hansens havde saaet,
skulde Maskinen føres til Landsledgaard.«
De folk, som nævnes her, er stort set den samme personkreds, som er med i
det fælles avishold. Den eneste, der mangler, er gårdmand Peder Jensen,
som i sin tid var med til sukkerroemødet i Badens teatersal, men ham kan
Helene nemt have glemt. Desuden nævnes gårdmand Anders Jensen fra
selve Sdr. Vestud by. Måske var han med, fordi han et par år tidligere var
blevet gift med Helenes førnævnte »hovmodige kusine« og dermed måtte
anses for hørende til slægten. I hvert fald virker det, som om lånet af så
maskinen har været formidlet af Dalmosegård og det »nabolav«, den indgik
i. Arbejdet med at så krævede flere folk, end den enkelte landbrugsenhed

137

kunne præstere selv. Det var derfor naturligt at bygge på eksisterende
samarbejdsrelationer. Eftersom såmaskinen efter brug skulle bringes til
Landsledgård, en stor proprietærgård på vejen til Stege, er det sandsynligt,
at den var lånt der, hvor man iøvrigt også kunne købe sukkerroefrø. Ellers
var forbindelserne med Landsledgård kun få.
Med baggrund i disse eksempler på nye økonomiske sammenhænge i da
tidens landbosamfund kan man dog ikke spore væsentlige ændringer i
slægts- og naborelationernes betydning. Det virker snarere som om i hvert
fald .naborelationerne udnyttes i formidling af visse innovationer. Man
kunne eventuelt tænke sig, at samarbejdet om de nye damptærskeværker,
som blev almindelige i 90’erne, hvilede på samme vel afprøvede kon
taktnet.

Eksempler på ideologisk prægede relationer
Også i immaterielle sammenhænge blev valgmulighederne flere. Siden
1866 havde Rødkilde højskole således agiteret for et andet syn på bl. a. kri
stendom og undervisning end det, mønboerne generelt kendte fra deres
sognepræst og skolelærer. Bortset fra resultaterne af F. E. Bojsens virksom
hed i Stege havde Møn før været et i »åndelig henseende dødt område«.
Vilhelm Birkedal, den senere så bekendte valgmenighedspræst i Ryslinge,
som var født på Ålebækgård i Borre sogn i 1809, beskriver fra sin ung
domstid den åndelige tilstand på Møn som værende yderst miserabel. »I
det mindste sporede jeg aldrig, heller ikke da jeg som student kom til Møn,
noget kristeligt menighedsliv der, skønt der jo senere kom ålvorlige, kriste
lige forkyndere.« Denne udtalelse svarer ikke til Helenes beskrivelse af kir
kelivet i Borre o. 1880 og heller ikke til den kirkelige statistik, som for året
1891 for Borre sogn anfører en altergangsprocent på 63; det var den højeste
på Møn, men sammenlignet med vakte sogne på Sydsjælland som Everdrup og Udby, som samtidig havde kirkegangsprocenter på henholdsvis 80
og 103, kan den ikke betegnes som imponerende (18).
Det er spørgsmålet, om ikke Rødkildes politiske budskab interesserede
mønboerne mere end det religiøse. F. eks. var skyttebevægelsen, som blev
startet i 1862, populær på Møn, og Karlene i Borre sogn deltog med liv og
sjæl i skydeøvelserne. Der er ingen tegn blandt ungdommen på forskelle i
holdning til skyttebevægelsen. Opslutningen var absolut og i god overens
stemmelse med den dominerende politiske opfattelse blandt landbefolk
ningen på Møn.
Søndag den 1. maj 1881: var »Christen til Skydning. Han og Per Chri
stian er med til at kommandere ved Eksersitsen i Aar« skriver Helene så
ledes. Per Christian var Christens svoger, en husmandssøn fra Kobbel-
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husene i Nr. Vestud, senere selv husmand. Skytteøvelserne blev afholdt
forskellige steder og skytteballerne ligeså, men det var ikke alle, der ville
give husrum til de unge skytter. Skytterne gik imidlertid ikke forgæves til
Didrik Nielsen [sept. 1883]:
»Henimod Kl. 10 kom her 7 unge Skytter for at høre, om de maatte faa
Skyttebal her ... De havde gaaet siden Kl. 4 men ikke faaet Lov hvor de
havde været. De fik Lov her. . . . Det var Laurids, som er Broder til vor
Murmester, der bor i Niels Murmesters Hus, Laurids tjener nok i Aalebæk, Mads Vævers Peter, Hans Peter Hemmingsens Peter, som er hos
Jørgen Hansen, Borre, Anders Murmesters Peter fra Nyborre, og Hans
Peter Frandsens Rasmus fra Nørreby. De vare glade, fordi de dog tilsidst
fik Lov til at faa Bal et Sted. Ballet skal være Søndag den 7de Oktober.
De skulde skyde ved Hemming Larsens i Aalebæk, saa det bliver langt
for dem at gaa.«
Skytterne i Sdr. Vestud synes at komme fra alle sociale kategorier. Chre
sten og Per Kristian var sønner af husmænd. Af de ovennævnte syv skytter
nævnes håndværkersønner, tjenestekarle og et par gårdmandssønner.
Endnu flere skytter, deriblandt flere gårdmandssønner, nævnes i efter
følgende beskrivelse af selve skytteballets forløb:
»Løverdag den 6te Oktober 1883 om Eftermiddagen var Niels Hansens
Marie her at hjælpe Line og Hanne med at pynte lange Kranse til Væg
gen i Øverstestuen, hvor Skytternes Præmier skulde staa foran. Henad
Eftermiddagen kom Christen herud med Blomster og Grønt. Paa et Papir
havde Niels [fætter] skrevet med store Bogstaver: »Velkommen« og Ka
ren [kusine] havde pyntet en smuk Krans derom, hun havde faaet en Del
Blomster fra Præstens Have, men hun havde ikke selv Tid til at gaa
herud med dem . . . Line og Hanne og Marie [pige på Gammeljord]
havde travlt med det grønne til henad Natten. Den Dag blev min Kom
mode flyttet ind i mit Kammer. Søndag den 7de Oktober om Morgenen
blev alt Boskabet flyttet ud af Øverstestuen. Det meste fik Plads i Mel
lemstuen. Sengen der og Faders Skab blev flyttet ud paa Loen. Per Chri
stian [kusine Lenes mand] var herude inden han gik til Skydning, han
lavede vist noget ved Tærskemaskinen. Jeg gik til Kirke. Paa Bybakken
mødte jeg Fasters Niels, han skulde vist herud at lave noget i Øverste
stuen. Jeg var til Høker at kjøbe Halvskjillingstvebakker for Line. Da var
Kl. kun 9 !/2, derfor gik jeg op til Hanses [fætter] at være lidt, der var
Christen, snart efter kom Kirstine [kusine] dertil, hun var kommen til at
kjøre den meste Vej fra Stege. Vi fik Kaffe. Kirstine skulde ud hos
Fasters indtil hun skulde hos os til Bal. Jeg kom til Kirke, da de sang den
sidste Salme før Prædikenen, Christen kom, lige da Præsten gik paa
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Prædikestolen. Efter Kirketid vilde Christen nok ud at se paa Skyd
ningen. Da jeg kom hjem var her travlt med Stuerne, Stadsen var nu sat
op i Øverstestuen, smukt med flere Flag og Blomster og Sjældne udsøgte
Blade i Mængde. Niels Hansens Marie var her. Kirsten Madse var her
nede med deres Lampe, som vi skulde laane til Øverstestuen, og saa saa
hun, hvordan der var pyntet i Øverstestuen, saa gik hun igjen. Kl. var vel
omkring ved 4, da Skytterne kom hertil. Vi saa dem ikke før de vare lige
her udenfor, det havde nok ellers været værd at se dem komme marche
rende hertil med deres Flag og Bøsser. De havde ingen Musik med, det
kneb dem nok med at faa nogen til om Natten, tilsidst fik de Kristoffer
Hansens Hans Peter fra Raabylille og Smede-Skrædder-Musikanterne fra
Budsemark og Rasmus Karstensen. Henimod Middag var Fader kjø
rende ud med Madpose til Skytterne, han kom da herhjem inden Skyt
terne og han havde Præmierne med. Faster kom først noget efter Skyt
terne. Christen kom ogsaa noget efter Skytterne. Pigerne begyndte først
at komme, da det var helt Aften. Da de fleste vare komne, samledes vi
alle oppe i Øverstestuen for at se paa Præmieuddelingen, paa Bordet
hvor Præmierne laa stod en Blomstervase og brændte 2 Lys og en splin
terny Dug var der bredt paa Bordet. Musikken spillede et Stykke, der
efter gik 2 af Bestyrelsen hen til Bordet og uddelte Præmierne. For
manden Jens P. Jensen raabte Navnene op og Per Christian uddelte dem.
Af de yngre Skytter fik Niels Hansen, Aalebæk, 6 Theskeer. Hans Jen
sen, Raaby, en Lampe. Rasmus Hansen, Nørrevestud, en Pibe. Lars Pe
ter Petersen, Søndervestud, en Pung. Niels Peter Nielsen, Nørrevestud,
et Cigarfutteral, Niels Peter Petersen, Aalebæk, en Sukkerspand, ældre
Skytter: Jens P. Jensen, Aalebæk, en Pengepung, Forpagter Jørgen Han
sen, Borre, et Vejrglas og et Blækglas. Hans Hansen, Aalebæk, en kniv.
De to sidste vare ikke med til Ballet. Saa blev Præmiebordet flyttet ud af
Stuen, og de Skytter, som fik Præmie, dansede det første Stykke, en
Polka. Fasters Karen og Kirstine og Niels kom først langt hen ad Af
tenen. Her var mange, som jeg ikke kjendte, men her var jo ogsaa fra
hele Sognet, og vel ogsaa nogen Piger fra andre Sogne. Der blev ikke talt
noget rigtigt, da der blev drukket Punch. Jens P. Jensen fra Aalebæk og
Mads Carstensen fra Nørreby udbragte kun hver nogle Skaaler. Henimod
Morgenen trak [bød] pigerne op i nogle Timer, jeg bød Christen op til en
Tyrolervals . . . Det var et raskt Bal men dog dannet, ikke raat som naar
her har været Fastelavn. Alle Pigerne gik inden Dag. Ved Dagen gjorde
Karlene Regnskab, de kom til at give hver 2 Kr. 50 Øre. Faster og Line
og Hanne fik hver 2 Kr. i Drikkepenge. Fader gav mig 1 Kr. Kl. var hen
imod 10, da de sidste Skytter gik. De vare glade og raabte Hurra for os,
og da de marcherede af Sted, gik vi op i Hæsgaarden for at se dem gaa op

140

ad Vejen. Jens Peter Jensen glemte Skyttefanen her og han havde ogsaa
nær glemt den Kurv, hvori han havde haft Præmierne.«

På det religiøse plan var meningerne mere delte end på det politiske,
selvom skillelinierne slet ikke blev trukket så stærkt op på Møn som andre
steder i landet, f. eks. på Fyn (19). Det folkelig-religiøse engagement var
kraftigst i de yngre aldersklasser og resulterede i en vis form for opdeling af
ungdommen. Først har vi selve ungdomslavet, men udover det indgik døtre
og tjenestefolk på Dalmosegård i en uformel ungdomsgruppe af
15—25-årige. Med i gruppen var tillige farbror Madses og faster Johannes
børn, dvs. en stor flok fætre og kusiner, og de voksne børn og tjenestefolk
fra nabogårdene Nøddelund og Gammeljord og en to-tre søskendeflokke
fra Ålebæk og Nr. Vestud samt væverens børn fra Nr. Vestud. Gruppens
størrelse var på en 20-30 unge mennesker af begge køn, hvoraf ca. halv
delen var husmandsbørn på et økonomisk niveau svarende til faster Jo
hanne og farbror Mads. Resten var gårdmandsbørn bortset fra væverens
Christian. Normalt optrådte gruppen ikke samlet, men dele af den indgik i
de fleste aktiviteter, som gik for sig i Borre sogn i 1880’erne. Gruppens
medlemmer var selvfølgelig med i de respektive ungdomslav i Sønderby,
Nørreby og Ålebæk og deltog derudover i arbejdsgilder og i andre af årets
mere festlige begivenheder som Hellig tre Kongers aften, hvor de udklædte
drev julen ud med alskens løjer i et af hjemmene, ofte hos faster Johanne.
De her nævnte aktiviteter havde rod i fællesskabets dage.
Interessen for Rødkilde, og hvad den stod for, var derimod af nyere dato.
Adskillige i ungdomsgruppen havde selv været på højskole, men derudover
kan man mærke opslutningen om Rødkilde ved at se på, hvem der var
medlem af højskoleforeningen og kom til møder og foredrag på Rødkilde
og i den lokale foredragsforening, som efter talerne at dømme overvejende
var grundtvigsk orienteret. I den ungdomsgruppe, som Helene indgik i, var
der fa, om nogen, som ikke havde nogle af førnævnte »højskolekarakteri 
stika«. Der var derfor intet, der tydede på, at ungdommen skulle blive
splittet på dette spørgsmål. Men det skete ikke desto mindre, da der blev
oprettet en friskole i sognet i 1880 (20).
Friskolen lå i Nyborre og blev startet af en mand ved navn Jens Jørgen
sen, selv elev og sidenhen lærer på Rødkilde, født i Nyborre som søn af
husmand Jørgen Christensen, på hvis ejendom friskolen blev opført. Hans
fader var broder til faster Johannes mand, Peder Christensen, således at
man næsten kan tale om et sammenfald af ideologiske og slægtmæssige
bånd mellem Helenes slægt og friskolen. Friskolen betød, at befolkningen i
Borre sogn fik nogle ekstra tilbud om undervisning, som de ikke før havde
haft. Forældre til skolesøgende børn kunne vælge mellem undervisningen i
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kommuneskolen (statsskolen) og den alternative undervisningsform i fri
skolen. De unge kunne vælge mellem aftenskole, sangskole, bibellæsning
og foredragsforeningens møder i Borre skole, og aftenskole og møder i fri
skolen på samme kristeligt-pædagogiske grundlag som børneundervisningen.
I de godt 20 år (1880-1902) friskolen i Nyborre virkede, var der på års
basis indmeldt en 3CM0 børn i skolen. Da det samlede antal skolepligtige
børn i Borre sogn såvel i 1880 som i 1901 var på 199 (21), og selvom vi må
regne med, at en del af eleverne kom fra andre sogne, fortrinsvis nabo
sognet Magleby, udgjorde friskolebørnene alligevel en anselig del.
For Helene og de andre unge var problemet jo ikke at vælge børneskole,
men at bestemme sig til, om de ville gå i aftenskole i friskolen eller i aften
eller sangskole i Borre skole. Desuden blev der af og til afholdt bibel
læsning i skolen i Borre, hvor læreren, sognepræsten, en nabopræst eller en
omrejsende missionær ledede mødet. Medens man uden tøven kan sige, at
aftenskoleundervisningen hos friskolelærer Jens Jørgensen byggede på det
grundtvigsk-koldske skolesyn med sang, fortælling og oplæsning som væ
sentlige elementer, kombineret med almindelig skoleundervisning i ret
skrivning og regning, er det vanskeligere at placere sangskolen og bibel
læsningen ideologisk. Bibellæsningen, som vel nu for de fleste har en klang
af Indre Mission, var ingenlunde domineret af folk fra denne kreds. Kun en
gang imellem optrådte indremissionærer som talere. Oftere var det præsten
eller førstelærer Jepsen, Borre, som ledede møderne. Den gamle præst, som
tog sin afsked i 1881, var ikke grundtvigianer som hans efterfølger,
Øllgaard. Angående førstelærer Jepsen kan man vist sige, at han med hen
syn til kirkelig holdning var indifferent, men at han i kraft af sin stilling
som lærer og kirkesanger kom til at stå i et vist modsætningsforhold til fri
skolelæreren, som han af gode grunde måtte opfatte som en slags konkur
rent. Det fremgår bl. a. af Helenes beskrivelse af Jens Jørgensens første bar
nedåb i november 1881 (hvor det direkte nævnes, at lærer Jepsen ikke var
til stede i kirken, og at han heller ikke fungerede som kirkesanger):
»Torsdag den 24de om Formiddagen var Skrædder Jens Pedersens Peder
her med en Hilsen fra Friskolelæreren Jens Jørgensen om jeg vilde
komme til Barnedaab om Fredagen og møde ved Kirken. Kl. 1 Fredag
den 25de var det rigtig godt Vejr. Jeg gik op at følges med Hans og Grete.
Karen var hos den lille Johanne. Faster var ikke bedt. Der var kuns
hvem der vilde af dem der vel kan kaldes Friskolens Medlemmer eller
Venner. Andersens og en del Kvinder fra Rødkilde var der. Stine [mode
ren] holdt selv Barnet og Jens Jørgensen stod hos. Jepsen [læreren] var
der ikke. Andersen sang for. Der blev sunget »Herren strækker ud sin
Arm«, »Her komme Jesus dine smaa« og »Enhver, dem tror og bliver
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døbt«. Præsten havde nær glemt Troen paa Gud Fader, men saa gjorde
Jens Jørgensen ham opmærksom derpaa. Den lille hedder Hakon Adel
sten. Hemming Hemmingsen, Stubberup, Anders Jensen, Raaby, og
Lars Peter Larsen, Aalebæk, stod Fadder. Der var henimod 40 Menne
sker i Kirken. Saa spadserede vi til Nyborre. Om Aftenen talte Andersen
og Jens Jørgensen lidt og bekjendte Troen og der blev sunget nogle
Sange. Der blev talt noget om at skrive en Adresse for at faa en Præst,
som vi synes om. Jakobsen [den gamle sognepræst] har faaet sin Afsked.
Kl. 9-10 gik vi fra Gilde, det Gilde syntes jeg om.«

I Helenes ungdomsgruppe var der som før nævnt opslutning om højskole
foreningen og foredragsforeningen, hvis aktiviteter var spredte og ikke
lagde beslag på bestemte aftener hver uge. Beslutningen om enten at gå til
sangskole/aftenskole i Borre skole eller til aftenskole i friskolen var der
imod vanskeligere at tage, fordi undervisningen i vintersæsonen 1880-81
og 81-82 begge steder lå på samme aftener i ugen, karlenes undervisning
om torsdagen, pigernes om lørdagen.
Det kommer ikke bag på os, at Helene foretrak aftenskoleundervisningen
i friskolen. Helenes søstre og hovedparten af ungdomsgruppen valgte der
imod sangskolen, som ifølge sin mindre klart markerede ideologiske profil
harmonerede bedre med ungdomslavets normale aktiviteter. Selvom fri
skolens pigeaftenskole fra vintersæsonen 1882-83 blev flyttet fra lørdag til
tirsdag aften, kan der dog ikke mærkes nogen ændring i ungdomsgruppens
præferencer. Helenes søstre og karlen (fætteren Niels Madsen) foretrak
stadig sangskolen fremfor friskolen. En lignende opdeling skønnes i faster
Johannes børneflok, hvor nogle (Hans) gik i aftenskole hos fætteren Jens
Jørgensen, mens andre gik i sangskole.
Hvad man lærte i sangskolen udover at synge, fortæller Helene ikke så
meget om, men den indøvning af sange og salmer, som foregik, blev bl. a.
benyttet til at støtte salmesangen i kirken om søndagen. Derudover blev
der afholdt »sangskoleballer«, som i mangt og meget minder om de baller,
som de unges lav ellers stod for. Som tidligere nævnt var det netop et sang
skolebal, ungdommen arrangerede som protest mod borgmesterens krav
om, at ungdommens julelav skulle slutte senest kl. 2 om natten, hvor man
var vant til at holde ud til den lyse morgenstund. Et sangskolebal var nem
lig formelt et lukket bal for en begrænset kreds, mens de unges lav af myn
dighederne blev opfattet som et offentligt bal. Det er spørgsmålet, om sang
skolen ikke i virkeligheden blev en slags fortsættelse af de unges lav, en
gammel institution iklædt den nye tids foreningsklæder. Hele festforløbet
og udtrykkene tyder i den retning:
»Jens Jensens Marenstine [naboens datter] . . . fortalte, at den forrige
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Aften havde der været syv Piger hos dem at bestille Sangskolebal hos
dem til 4. Juledag.« Og for den 28. december 1883 hedder det: »Fjerde
juledag havde Borre Sangforening Bal hos Jens Jensens. Jens Jensen
laante vor Hængelampe og Brædder og Stole og flere Slags. Kl. var vel 2,
da Line og Niels gik. Hanne gik, da hun havde syslet . . . Det var nok
Dag, da Lene og Hanne og Niels kom fra Bal. Det var Pigerne, der be
talte Gildet denne Gang, det kostede dem hver 3 Kr. 10 Øre.«

Dette bal svarer fuldstændigt til de unges julelav, hvor pigerne også plejede
at betale gildet, nu var det blot lagt ind i sangforeningens rammer. På den
anden side kan man også sige, at sådan foregik festerne dengang. Også
aftenskoleeleverne i Nyborre holdt bal med musik og dans, hvor pigerne
medbragte den faste fortæring, mens karlene betalte drikkevarer og musik.
Aftenskole- og modeprogrammet kunne i det hele taget for en almindelig
uge i vinterhalvåret ellers være omfattende nok. Næsten samtlige ugens
dage og aftener bød på tilbud:
Folk over
Piger
Karle
ca. 30
X
X
x
Mandag: Foredrag i friskolen
X
Tirsdag: Aftenskole for pigerne i friskolen
X
X
x
Onsdag: Møderne på Rødkilde højskole (hveranden onsdag)
X
Torsdag: Aftenskole for karlene i friskolen og
aftenskole for karlene i Borre skole
X
X
x
Fredag: Bibellæsning i Borre skole
X
X
Lørdag: Sangskole i Borre skole
X
X
x
Søndag: Formiddag: Gudstjeneste
X
X
x
Eftermiddag: Møde på friskolen
(hveranden søndag)

Oven i hele dette program kom så rækken af større eller mindre festlig
heder og tilfældige sammenkomster.
Mangfoldigheden af aktiviteter i landsbysamfundet dengang fremgår
imidlertid bedst af selve dagbogens tekst. Følgende uddrag dækker en uge i
marts måned 1883:
»Løverdag den 3die var Fader til Stege og Fasters Hans kjørende med.
Sognefogeden var her at opfordre Fader til at bidrage til en Hædersgave
til Kammerraad Rejnsholm (Fader gik vist derind nogle dage efter). Om
Aftenen gik Line og Hanne i Sangskole ... I den Uge var det ikke mere
Frost end at jeg kunde grave om Eftermiddagen, og ellers rense Træer
ud, sprede Aske og rive Løv sammen. Om Løverdagen satte jeg det
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Rosentræ, jeg i Fjor fik af Hans Hans i Raaby hen ved Hjørnet af Øver
stuen at det kan voxe op ad Væggen. Søndag den 4de Marts var Hanne
og jeg i Kirke. Der var ikke saa lidt. Prædiken om »Giv os i Dag vort
daglige Brød«. Jeg kom til at følges med nogen af Per Jensens og Lars
Christensens fra Kirke. Karen kom med Hanne herud fra Kirken, men
siden gik Hanne med derud. Fader skulde en Kjøretur, vistnok efter
Sand for Andersens i Aalebæk, han fik nogle Ribstræer med op til
Hanses. Henimod Aften var Jens Jensens Niels Jacob her med Aviser.
Der stod, at der skulde være Møde i Nyborre Kl. 3, men det var jo for
sent at komme og jeg havde da heller ikke Tid at gaa bort hele Dagen,
det var ellers et dejligt Vejr. Mandag den 5te Marts grumset Vejr, ikke
mere Frost end at jeg kunde grave. Faster var her den meste dag, hun rev
nogle Fjer og kom i Dyner. Om Eftermiddagen læste jeg noget for hende
om Kold. Line bryggede. Om Eftermiddagen var Fader kjørende for
Hanses ud til Andersens i Aalebæk. Om Aftenen var jeg til Nyborre til
Foredrag om Bondestanden, om Guldbergs Tid. Til Slutning blev sunget
»Frem, Bondemand, frem« og Stine og H. Fr. Hansens Kone sang en
Sang af Nutzhorn paa Askov. Det regnede, da vi skulde til at gaa hjem.
Det holdt da snart op, men det stormede fælt og jeg havde Modvind ud
over Bybakken saa det var strengt. Tirsdag den 6te skrev jeg paa min Stil
hele Dagen om Sukkerroerne og Jordbruget. Jens Jensens Anders var her
at faa Buxbom til Krans. Om Aftenen var jeg til Aftenskole, Hverken
Regning eller Skrivning, fordi Aftenen er saa kort, men Foredrag om
Blicher og Oplæsning om »Valdemar den store og hans Mænd«. Sang:
»Hil dig, vor Fane«, »De’ va’ ved de Helmesti’er«, »Nu skal det aabenbares« og »Al Tid frejdig, naar du gaar«. Jeg havde Møensbeskrivelsen
med til Grete igjen. Det var koldt og blæste meget, men jeg havde da
Medvind hjem. Marie og Marenstine vare ikke. Onsdag den 7de Marts
var Fader og Line og Hanne til Begravelse med Drejeren i Borre. Fro
kostgilde, der var nok mange. Snart efter at de vare komne hjem kom der
Bud fra Jens Jensens om vi vilde kjøre med paa Theater [i Stege]. Hanne
gik op at kjøre med dem og det blev bestemt at vi skulde kjøre siden. Jeg
maatte skynde mig ud at sige det til Karen. Der læste jeg Breve fra Chri
sten. Paa Hjemvejen var jeg ogsaa inde at sige til Væverens Christian om
han vilde med. Da jeg kom pyntede jeg mig. Niels havde været med Bud
til Niels Hansens Marie om hun vilde malke. Søren i Borre var her at
kjøbe Smør. Vi skulde kjørt Kl. 5, men den blev da nok 6, inden Marie,
Kristian, Karen, Fader, Line og jeg kjørte. Det sneede i Middagsstunden,
da de vare ved Kirken og lidt siden, men nu var det rent Frost. Klokken
var godt 7 da vi kom til Stege. Vi gik hen til Kirstine [kusine, tjener i
Stege] med vort tøj, hun var ved at pynte sig. Hanne var der og de gik saa
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med ned til Harmonien, hvor Theatret skulde være. Det var næsten paa
Tiden, det skulde begynde Kl. 7 ]/2 og koste 75 Øre, jeg havde da faaet
Penge af Fader. Det var Dilettanter, der spillede »Barn i Kirke« . . .
[Beskrivelsen af teaterstykkets forløb udeladt]. Midnat, da vi kom hjem.
Vi drak saa The og fik os varmet noget. Karen stod af oppe ved Lande
vejen, det maatte være drøjt for hende at gaa. Fader var ikke med paa
Theatret, men opholdt sig vel sagtens hos Larsens. Torsdag den 8de
Marts var Fader paa Auktion hos Hans Hansens Søn i Budsemark. Lidt
Snevejr. Fredag d. 9de var han ad Skov for Hans P. Svenske. Han skulde
været til Middagsgilde hos Drejerens, der gik han ned om Aftenen, men
han var nok ogsaa til Bibellæsning, saa han var ikke meget til Gildet.«

Stabilitet og forandring
Sidste halvdel af det 19. årh. er blevet opfattet som en tid, hvor man på
land og i by havde brudt med de fleste gamle traditioner, en tid præget af
foranderlighed (22). Det har imidlertid vist sig, at der har været en over
raskende stabilitet i samarbejds- og festmønstrene i Borre sogn. I stor ud
strækning har de gamle rammer faet nyt indhold, eller det gamle indhold er
enten overført til nye institutioner eller er fortsat under nye navne. Borre
sogn ligger i en del af Danmark med mange og tætliggende landsbyer, hvor
det gamle landsbyfællesskabs institutioner har haft rig mulighed for at ud
folde sig. Efter at udskiftningen og udflytningen var gennemført i begyndel
sen af det 19. årh., faldt de fleste af landsbyfællesskabets praktiske funk
tioner bort. Alligevel fortsatte oldermandsinstitutionen med at eksistere i
mere end 100 år. Loven forlangte således endnu i slutningen af forrige år
hundrede, at der skulle vælges en oldermand, som bl. a. skulle tage sig af
snerydningen (23). Ikke desto mindre er oldermandsinstitutionen for
svundet de fleste steder af mangel på funktionelt indhold. I Sdr. Vestud til
lagde bymændene oldermanden en ny funktion som indkasserer af kom
muneskatten, dvs. de kom til ham med pengene og hjalp derved med til at
bevare en form for fællesfølelse. Derudover administrerede bymændene et
stykke fællesjord, en moselod beliggende oppe i Nørre Vestud. Men det
sociale samvær mændene imellem må have været den vigtigste årsag til, at
oldermandsinstitutionen er bevaret endnu i dag. Bylavet stod sig som en
slags bymændenes l’hombre-klub, som bidrog til at vedligeholde fælles
følelsen mellem gårdmændene på de udflyttede gårde og dem, der fortsat
boede inde i landsbyen. Det samme gjorde »de gamles lav«, som altid
havde været og fortsat var en institution med selskabeligt formål.
Husholdet på Dalmosegård indgik helt normalt i såvel bylav som ung
domslav; men hvis man skal måle lavenes betydning i forhold til antallet af
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Kernefamilien på Dalmosegård havde ikke lige intense kontakter med alle
slægtninge, naboer og meningsfæller. Ovenstående »cirkeldiagram« illu
strerer, hvilke personer i de forskellige kategorier, der betød mest for
Didrik Nielsen og hans døtre. Jo tættere de er placeret diagrammets cen
trum, jo tættere stod de familien. Diagrammet er inspireret af et lignende
hos Alan Macfarlane: »The Family Life of Ralph Josselin« p. 156 (Cam
bridge 1970).

kontrakter i årets løb, var den kun ringe for de gamles lav, mens ungdoms
lavets betydning var større.
Naboerne og slægten var uden tvivl de vigtigste sociale kontaktgrupper i
1880’ernes Sdr. Vestud. Det var dem, som deltog i familiens private festlig
heder, hvor gildeslavet var ved at glide i baggrunden, undtaget måske i for
bindelse med bryllup og begravelse.
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På Dalmosegård dominerede naboer og slægt også i hverdagslivets rela
tioner, som i mangt og meget lignede hinanden for de to gruppers vedkom
mende. Det var tilfældige besøg, hjælp med kørsel, hjælp med jordens
dyrkning, arbejdsgilder, ansættelse af hinandens børn som tjenestefolk
osv.; men det virker trods alt, som om der kunne trækkes mere på slægten
end på naboerne. Det kunne give sig udslag i, at man f. eks. periodisk eller
konstant passede slægtninges børn eller gav midlertidig brugsret til mindre
dele af gårdens arealer til græsning eller dyrkning af en eller anden afgrøde.
Medens kontakterne med slægtens forskellige medlemmer varierede
meget og øjensynlig var ret uafhængig af graden af slægtskab, forekommer
»nabolavet« at være en særdeles stabil og funktionsdygtig institution, som
inden for sine rammer var i stand til at tilpasse sig nye situationer og krav.
Gode eksempler på dette er avisgildet og sukkerroedyrkningen, altså stort
set aktiviteter, som henhører til den praktiske del af tilværelsen.
Når det derimod drejer sig om forhold, som berører holdninger og tanke
verden, er der en tydelig tendens til, at holdningsskift kunne fremkalde
afspaltninger af de gamle institutioner, bylav og ungdomslav, hvis medlem
mer var sammensat efter social kategori og aldersklasse. Befolkningen i
Borre sogn sluttede i overvejende grad op om det politisk-folkelige-religiøse
budskab, som blev formidlet gennem Rødkilde højskole, så længe det ikke
berørte grundlæggende strukturer i den daglige tilværelse. Starten af fri
skolen i Nyborre tvang imidlertid folk til at tage stilling. Gik man ind for
friskolen, måtte man samtidig næsten automatisk gå imod kommune
skolen, dvs. i praksis læreren der. De fleste veg tilbage for et sådant valg,
selvom de i grunden var positivt indstillet over for højskolebevægelsen,
mens et mindretal »af dem der vel kan kaldes Friskolens Medlemmer eller
Venner« bakkede friskolelærerens folkelig-religiøse linie op, og forstyrrede
derved stabiliteten i nogle af de eksisterende institutioner, bl. a. ungdoms
lavet. Dagbogens forfatter Helene Didriksen var en af dem.
Det er blevet beskrevet, hvordan landsbyen og sognet o. 1880 var opdelt
i forskellige sociale, aldersmæssige, kulturelle og territoriale grupperinger,
som på forskellige måder overlappede hinanden. Ved hjælp af nogle cirkler
skal der gøres et forsøg på at illustrere og forhåbentlig klargøre disse over
lapninger.
A er bylavet. Medlemskab blev opnået gennem besiddelse af en af går
dene (fæstegårdene medregnet) i landsbyen.
B er ungdomslavet i landsbyen. Medlemskab blev automatisk opnået ved
konfirmationen og udløb ved giftermål.
C er de mennesker i hele sognet, som var positivt indstillet over for høj
skolebevægelsens ideer om folkeoplysning og kristendomsopfattelse.

D er de mennesker i hele sognet, som sluttede op om friskolen.
E er nabolavet med udgangspunkt i et mindre territorialt felt. En erhvervs
mæssig blandet gruppe med tætte relationer af arbejdsmæssig og social
karakter.

Noter:
I Dagbogen er ikke udgivet. Den beror i maskinskrevet kopi hos dagbogsskriverens nevø,
dr. phil. Aage H. Kampp, som velvilligt har udlånt den til mig. 2 Der henvises til den regi
strant over bondedagbøger, som løbende føres ved Institut for europæisk Folkelivsforskning,
Brede Alle 69, 2800 Lyngby. Registranten er under udgivelse i 1980. 3 Angående Dalmose
gårds drift gennem tiderne og dens placering i det mønske kulturlandskab samt landsbyen Sdr.
Vestuds historie før og efter udskiftning og udflytning henvises til en række afhandlinger, Aage
H. Kampp har skrevet om dette emne bl. a. i Aage H. Kampp og Aage Aagesen: Det danske
Kulturlandskab. København 1965. Gads Forlag, Aage H. Kampp og K. E. Frandsen: En gård
i landsbyen. Geografisk Tidsskrift 1967 og samme forfatterpar. Møns kulturlandskab. Bygd. 5.
1975, Aage H. Kampp: En mønsk udflyttergård. Historisk Samfund for Præstø Amt. Årbog
1976 og Aage H. Kampp: Sønder Vestud. Geografforlaget 1977. 4 August F. Schmidt:
Landsbygilder. København 1940, p. 48^49. 5 Holger Rasmussen: En fynsk tjenestekarl.
Fynske Minder 1966, p. 90. 6 M. P. H. Kampp: Nogle optegnelserom Landsbyen Sønder
by i Borre sogn, Stege 1923.
7 Jørgen Pedersen: Arbejdslønnen i Danmark, København
1930, p. 50 ff. 8 August F. Schmidt: Leksikon over landsbyens Gilder. København 1950, p.
35-36. 9 Margaretha Balle-Petersen: Foreningstiden. Det forsømte århundrede. Arv og Eje
1976. 10 Bodil K. Hansen: Skolen i landbosamfundet ca. 1880-1900. København 1977.
II Margaretha Balle-Petersen: Foreningstiden (se note 9).
12 Oplysninger venligst med
delt af Borre Brugsforenings uddeler. 13 Stege Byfogedarkiv, Domsprotokol 1881-88, folie
67 ff.. Landsarkivet for Sjælland. 14 Aktieselskabet De danske Sukkerfabrikker 1872-1922.
København 1922, p. 51 v. P. Drachmann og L. Estrup. 15 F. Skrubbeltrang: Dastaaren ny
Tids Bonde. København 1948, p. 110.
16 Borre Sogns Kirkebog 1879, Landsarkivet for
Sjælland. 17 Poul Hansen: Fra Vallekilde Folkehøjskole 1917 og note 19, p. 102 ff. 18 P.
Nedergaard: Dansk Præste- og Sognehistorie 2. København 1954, p. 692.
19 M. BallePetersen: Guds Folk i Danmark. Etnologisk Forum 1977. 20 P. Nedergaard: Dansk Præsteog Sognehistorie 2. København 1954, p. 693.
21 Bodil K. Hansen: Skolen i Landbo-
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samfundet ca. 1880-1900. København 1977, p. 64 ff. og 103. 22 Bjarne Stoklund: Signale
ment af en epoke, i Det forsømte århundrede, Arv og Eje 1976. 23 Håndbog for sogneråds
medlemmer, ved S. Krarup, København 1885, p. 389 ff., oldermænd.

Summary
The Farm, the Family, and the Neighbours
Social relations in a regional community in Denmark about 1880
The object of this paper is to demonstrate how, on the basis of a single diary kept by a farmer’s
daughter, it is possible to illuminate economic and social relations between people in a village
in Denmark about 1880. What did the family and the neighbours mean in the contact pattern
of the individual household?
The second half of the 19th century has been regarded as a period in time when, in the
country as well as in the cities, people has departed from most of the old traditions. It has,
however, turned out that there has been a surprising stability in the patterns of co-operation
and celebration in the parish of Borre. Toa great extent the old frameworks have acquired new
contents, or the old contents have been transferred either to new institutions or have continued
under new names. The parish of Borre is situated in a part of Denmark characterized by its
density of villages where the institutions of the common-field system have had ample oppor
tunity to flourish. After the abolition of the common-field systems of agriculture and the re
sulting decentralizing of the villages most of the practical functions of the village council were
discontinued. Nevertheless, the guild institution continued to be in existence for more than
100 years. The village council continued to function as a kind of townsmen’s ombre club,
which contributed to retaining to fellow-feelings between the farmers on the moved-out farms
and those who had remained in the villages. The same thing was true of the ‘gildeslav’ which
had always been and continued to be an institution the object of which was social gatherings.
Neighbours and relatives were undoubtedly the most important social groups of contact in
the parish of Sdr. Vestud in the 1880’s. They participated in people’s private celebrations
whereas the guilds were receding except, perhaps, in connexion with weddings and funerals.
At the farm of the diary, neighbours and relatives predominated in everyday relations. This
was a matter of occasional calls, of giving helping hands to cartage, driving, farming, of work
parties, employment of each other’s children as servants etc.; but it seems, however, that it
was possible to draw more on relatives than on neighbours. This is reflected in, for instance,
periodical or constant minding of the children of relatives, or in temporary right of use of
minor parts of the areas of the farm for grazing or cultivation of a crop.
Whereas contact with various members of the family varied much, and was apparently
independent of the degree of relationship, the ‘nabolav’, (neighbour guild), appears to be a
most stable and functional institution, within its own framework capable of adjusting to new
situations and demands. Good examples of this are the collective taking of newspapers and
help with sugar beet growing i. e. largely activities relating to the practical side of life.
It is obvious, though, that changing attitudes tend to cause splits in the old institutions:
the guilds of the »old« and the youth. The parishioners ranged themselves solidly behind the
political-popular-religious messages of the age as long as they did not touch upon any funda
mental structures in their daily lives, but if there were signs of decisive breaks most of them
held back in spite of relative agreement. The establishment of the Free School is an indication
of this. The circular figure on the last page of the paper shows the overlapping of the different
groupings: A is the farmer guild, B is the youth guild, C is parishioners interested in Folk High
Schools, D is the people supporting the alternative instruction provided by the Free School,
E is the neighbour guild to which the household of the diary belonged.
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museum. Skal vi ha’ de maskiner? NA
TIONALMUSEETS ARBEJDSMARK 1979
131-38.
VÆNGTOFT, RUTH: Etnologien som del af
uddannelsessystemet og den borgerlige
videnskab. NORD NYTT 4 (1979) 28-33.

SAMFUNDSFORHOLD, FOLKELIV,
ERINDRINGER, DAGBØGER [II]
Samfundsforhold
BLICHER, NIELS: Topographie over Virum
Præstekald. Genoptrykt efter originaludg. 1795. Herning 1978. 271 s. ill. (=
Festskrift til Povl Skadhauge i anlednin
gen af 80-årsdagen.
BRUHN, JENS: Den gamle grænse - set på
postkort. Udg. Toldhistorisk Selskab.
Kbh. 1978.71 s. ill.
CARSTENSEN, EDVARD: Hjørlunde Sogns
Historie. Genoptryk efter originaludg.
1878. Ølstykke 1979.134 s.
CHRISTMAS-MØLLER, INGEBORG: På fat
tighuset. Greve Hospital og andre fattig
huse på landet i 1700- og 1800-tallet.
Kbh. 1978. 170 s. ill.
FAABORG i billeder. Huse, personer og si
tuationer i Klokketårnets by. Tekst og
billedudv. Edvard Andersen et al. Fåborg
1979. 68 s. ill.
GREGERSEN, H. V.: Toldsted ved Hær
vejen. Arnkielernes hjemstavn. Urnehoved-egnens og oksehandelens histo
rie. Haderslev 1978. 230 s. ill.
HANSEN, KRESTEN: Langetveds historie.
Skrave sogns historie II. Vejen 1978.
264s.ill.
HOUSTED, ERIK: Fra limfabrik til bankhus,
nogle træk af Amagerbros historie. Kbh.
1978. 93 s. ill.
JAKOBSEN, EJNAR: Blade af Sæbys hi
storie. Sæby 1979. 86 s. ill.
JOHANNSEN, ARNOLD: Min barndoms
Kruså: 1900-1914. Padborg 1978. 53 s.
ill.
KØBENHAVN inden for voldene. Red. Jo
han Hvidtfeldt. Kbh. 1979. 142 s. ill.
(= Turistårbogen 1979).

MEHR, KAJ: Fattigvæsenet i Svanninge.
FYNSKE ÅRBØGER 1979 78-85.
MUMGÅRD, LARS CHR.: Den kulturelle ud
vikling i Vedsted Sogn i sidste halvdel af
1800-tallet. Udg. af Anders Mogensen.
VENDSYSSEL ÅRBOG 1979 115-24, ill.
OLSEN, OLAF: Christian IVs tugt- og bør
nehus. 2. forøgede udg. Højbjerg 1978.
126 s. ill.
OM Haarby sogns historie. Red. Poul A.
Jørgensen. Haarby 1978. 136 s. ill. (Lo
kalhistoriske Skrifter, Bd. 1 ).
SCHOU, PETER: Min barndoms Vester
gade i Skive. SKIVEBOGEN. HISTORISK
ÅRBOG FOR SKIVE OG OMEGN 70
(1979) 103-20, ill.
SKIPPER, KAREN: Åbenråminder fra 1800tallet. SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT
55(1979) 293-305, ill.
SKOUVIG, N. C.: Tidsbillede fra Ryde sogn
i første tredjedel af 1900-tallet. HARDSYSSELS ÅRBOG 2. rk. 13. bd. (1979)
27-56, ill.
SOLVANG, GUNNAR: Arbejderfamilien un
der den tidlige industrialisme. NORD
NYTT3(1979) 59-77, ill.
TOLSTRUP, INGER: Udvidelse af etnolo
giens arbejdsfelt. Studiet af arbejderkul
tur. NORD NYTT 4 (1979) 87-101, ill.
13 BIDRAG til Roskilde by og egns historie.
Red. af Frank A. Birkebæk. Roskilde
1979. 212 s. ill.
VASE, SØREN: Folk og fæ fra en jysk
hedeegn. Kbh. 1979.183 s.
VESTERGAARD, OLUF: Landsbyen Kollund og omegn. Herning 1978.103 s. ill.
ZINGLERSEN, BENT: Vesterbros Passage:
et stykke København mellem Rådhus
pladsen og Trommesalen. Kbh. 1978.
110s. ill.
AALBORGFOLK. Kendte aalborgensere og
tilflyttere, skriver om deres liv og arbejde
i Aalborg. Red. Aage Svendstorp. Aal
borg 1978.180 s. ill.
Folkeliv
BARNDOMSLANDET, tekster om børn i
Viborg amt. Samlet af Helle Denckert.
Viborg 1979. 65 s. ill.
BENNEDSEN, B.: En vestjysk by, dens
mennesker og gader. Ringkøbing 1978.
129 s. ill.
BOYE-NIELSEN, N. P.: En folkelig bevæ

gelse efter 1864. ØSTJYSK HJEM
STAVN 44 (1979) 52-61, ill.
CARLSEN, DORTE HAAHR: Da andelsbe
vægelsen kom. FRA RIBE AMT 21, bd. 2
(1979) 252-81, ill.
ERICHSEN, JOHN: Et andet København:
sociale fotografier fra århundredskiftet.
Kbh. 1978. 167 s. ill. (Diasserie: Prosti
tution i København omkring århundred
skiftet; Slum i København omkring år
hundredskiftet).
HAUGBØLL, CHARLES: Svajerne. De kø
benhavnske cykelbude og mælkedren
ges liv og virke belyst gennem samtaler.
Udg. af Henrik Ingemann. Kbh. 1979.
266 s. ill. (Danmarks Folkeminder; 84).
MØLLER, JAN: Borger i klunketidens Kø
benhavn. På Frederik den Syvendes og
Christian den Niendes tid. Kbh. 1979.
175 s. ill.
SIGSGAARD, JENS: Børnekultur, børnefolklore og kulturarv. FOLK OG KULTUR
1979 128-38, ill. Bibliografi. English
summary.
THOMSEN, SIGURD: Fra Kolt sogn. ØST
JYSK HJEMSTAVN 44 (1979) 62-80 ill.

Erindringer
ADEL og borger, præster og bønder. Red.
Margrete Spies. Kbh. 1978. 283 s. ill.
(Danske hjem i tyverne og trediverne).
BARN af Himmerland. Red. Otto Clausen.
Ranum 1978.151 s. ill.
CANING, KIRSTEN ELISABETH: Barn i
Middelfart omkring 1870. Oline Marie
Thidemann’s erindringer. FOLK OG KUL
TUR 1979 110-27, ill. English summary.
CHRISTENSEN, ANDREAS: En Sallingdrengs erindringer ca. 1870-1886. SKI
VEBOGEN. HISTORISK AARBOG FOR
SKIVE OG OMEGN 70 (1979) 68-102,
ill.
ENGHOLM PETERSEN, ROSA: De gamle
fortæller. Maribo 1979. 73 s. ill.
FENGER, RIGMOR: Jeg ser tilbage. Erin
dringer. Århus 1979.129 s.
HANSEN, UFFE: Stokholm i hundrede år
1879-1979 - en gårdmandskones beret
ning. VENDSYSSEL ÅRBOG 1979 4362, ill.
HERMAN, WLADIMIR: Fangen. Et scenisk
portræt af Ole Pedersen Kollerød. Efter
selvbiografien Min Historie. Udg. af For-
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eningen Danmarks Folkeminder. Kbh.
1979. 64 s. + [8] ill.
JEGSTRUP, J.: Barndomserindringer fra
Kokkedal. Udg. af Museumsforeningen
for Hørsholm og Omegn. Hørsholm 1978.
46 s. ill.
JENSEN, KRISTIAN: En jysk bondedrengs
erindringer fra Ribemarsken til den kgl.
staldetat som kgl. berider hos kong Chri
stian X. Kbh. 1978. 69 s. ill.
KILDEGAARD HANSEN, BJARNE: Barn
dommen - tre erindringer fra LollandFalster. Arbejdsskitse til undersøgelse
af børns kultur og historie. Maribo 1979.
32 s. ill.
KLAUSEN, VIGGO: »Sådan var det på lan
det i tyverne«. Udg. af Foreningen Dan
marks Folkeminder. Kbh. 1979. 40 s.
(Erindringsserien »Folk fortæller«; 1).
KAAG, LAURITS: Landboliv på Nordøstdjursland ca. 1848-1927. Fortalt af
gårdejer Niels Kaag - gengivet af Laurits
Kaag. ÅRHUS STIFTS ÅRBØGER 68
(1976-79) 47-70, ill.
MADSEN, VAGN: Af tørvemosens saga.
Om livet i de danske tørvemoser i årene
under og efter 2. verdenskrig. U. st.
1978. 86 s. ill.
MELCHJORSEN, KIRSTEN: »Peder Bøje«.
Udg. af Foreningen Danmarks Folkemin
der. Kbh. 1979. 59 s. ill. (Erindrings
serien »Folk fortæller«; 2).
MULD, ORLA T.: Var det nu så sjovt at
være lille? Erindringer fra min barndoms
by. Kbh. 1979.147 s. ill.
MØLLER, JOHS. P.: »Ingen billetter til him
len«. Udg. af Foreningen Danmarks Fol
keminder. Kbh. 1980. 61 s. (Erindrings
serien »Folk fortæller«; 3).
NIELSEN, ARNOLD B. W.: Nogle erindrin
ger fra min barndom og tidligste ungdom.
Kbh. 1978. 14 s.
NIELSEN, HENRY: Henry Nielsen fortæller.
Hvalsø 1978. 49 s. [8] tav.
NIELSEN, PETER: Erindringer fra Hinge
sogn. FRA VIBORG AMT 44 (1979)
23-65, ill.
NØRRELYKKE, CHRISTEN LYNGE: Kirstine
i Klitten - en beretning. VENDSYSSEL
ÅRBOG 1979 7-42, ill.
OLSEN, LEVIN: Også en tilværelse. En
landmands erindringer. Kbh. 1979. 109
s. ill.
OLSEN, OLAF: Daglejerbarn for hundrede
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år siden. Fyrbøder Peter Skovs erindrin
ger fra barndommen og de unge år
(1877-1918). ØSTJYSK HJEMSTAVN
44(1979) 19-33, ill.
PAULSEN, ASTA: Skytten på Aunsbjerg.
Baggrunden for optrinnet i Them Kro.
FRA VIBORG AMT 44 (1979) 73-88, ill.
PETERSEN, SVEND: Min lærertid på Syd
falster. Udg. af Lolland-Falsters Histori
ske Samfund. Maribo 1978. 53 s. ill.
RASMUSSEN, KRISTIAN: Gråhedebonden
fortæller. Tarm 1978. Bd. 2. 18 s. ill.
RASMUSSEN, KRISTIAN: Gråhedebondens
livserindringer. Tarm 1979. 23 s.
RINGSTED, HENRIK V.: Erindringer. Kbh.
1979. bd. 2.122 s. [12] tav.
SMED, NIELS: Niels Smed. Slægt og livs
værk. HISTORISK ÅRBOG FOR THY,
MORS OG V. HAN HERRED 1979 3349, ill.
THOMSEN, NIELS: Chr. Håkonson. Erin
dringer. FRA RIBE AMT 21, bd. 2 (1979)
326-56, ill.
USTRUP, KATHRINE: Fra »Kommuneunge«
til folkepensionist. En arbejderkvinde be
retter om sin barndom, ungdom og tilvæ
relsen som arbejder i 30’erne i Skive.
Red. af Helge Stavnsbjerg. Skive 1978.
32 s. ill.

Dagbøger
PLOVGAARD, BODIL: Dreng i Vendsyssel
1886-87. Anton Hansens dagbog. FOLK
OG KULTUR 1979 99-109. English sum
mary.

BYGNINGER OG HUSBYGNING [III]
ADRIANSEN, INGE: Havbogade i Sønder
borg. Skitser til et portræt af en gade i
udviklingens vold - fortalt i 20 billeder.
KØBSTADMUSEET »DEN GAMLE BY«
1978 35-68, ill.
BUNTZEN, PETER: Arbejderboligen på
Jagtvej. FABRIK OG BOLIG 1 (1979)
14-25, ill.
DRAGSBO, PETER: Mennesker og huse i
Aabenraa, et etnologisk studie af kvar
terudvikling i en nordslesvigsk købstad
1850-1920. Esbjerg 1978.131 s. ill.
ESBJERG. Byplanafdelingen. Historiske
huse i Esbjerg. Udarbejdet af Stadsarki
tektens byplanafdeling i samarbejde

med Nationalmuseets 2. afdeling. Es
bjerg 1979. 222 s. ill.
FORENINGEN FOR BYGNINGS- OG LAND
SKABSKULTUR I FREDERIKSVÆRK OG
OMEGN. Kommenteret gennemgang af
nogle bevaringsværdige bygninger i det
lokale bybillede. Frederiksværk 1976.
31 s. ill.
GOTFREDSEN, L: Holmegården i Vangede, en historisk-topografisk studie.
Gentofte 1978. 35 s. ill.
HISTORISKE huse i Dragør. Red. National
museets 2. afd. Kbh. 1979. 440 s. ill.
HISTORISKE huse i Nibe. Red. National
museets 2. afd. I samarbejde med Aal
borg historiske Museum. Kbh. 1979.
89 s. ill.
JERK, FLEMMING: Gamle danske præste
gårde i tekst og billeder. Kbh. 1978.
304 s. ill.
KØBENHAVNS TOLDBOD - set på grafi
ske blade. Indledning og billedtekster af
Jens Bruhn, Gunnar Jakobsen. Kbh.
1979. 24 s. ill.
LANGBERG, HARALD: Danmarks byg
ningskultur, en historisk oversigt. Udg.
af Fonden til Udgivelse af Arkitektur
værker. Århus 1978. Bd. 1-2, ill.
MADSEN, HANS HELGE: Brumlebys histo
riebog. Lægeforeningens Boliger på
Østerbro. Meddelt, fortalt og erindret
af tidligere og nuværende beboere samt
refereret af Boligernes bestyrelse. Kbh.
1979. 279 s. ill.
MICHELSEN, PETER: Bondehusets alder.
Kbh. 1979. 55 s. ill. English summary.
NIELSEN, INGRID: Topografiske problemer
i det middelalderlige Roskilde III: Bebyg
gelsen langs Algade og Skomagergade.
HISTORISK ÅRBOG FRA ROSKILDE
AMT 1979 59-77, ill.
NYROP-CHRISTENSEN, HENRIK: Sortebrødregaard. En teaterbygning i Næst
ved. HISTORISK SAMFUND FOR
PRÆSTØ AMT. ÅRBOG 1978-79 748, ill.
SCHOUBYE, SIGURD: Tønder slot. SØN
DERJYSK MÅNEDSSKRIFT 55 (1979)
445-81, ill.
STOKLUND, BJARNE: Truegården, en øst
jysk bondegård på Frilandsmuseet. 2.
udg. Kbh. 1979. 35 s. ill.
STREJFLYS over Danmarks bygningskul
tur. Festskrift til Harald Langberg. Red.

af Robert Egevang. Kbh. 1979. 308 s. ill.
TØNNESEN, ALLAN: 233 danske borger
huse. Kbh. 1979. 218s.ill.
WEIMAR, STIG: En by gennem tiderne.
Kbh. 1979.31 s. ill.
WILLERSELV, RICH.: Sådan boede vi.
Arbejdernes boligforhold i København
omkring 1880. Kbh. 1979. 144 s. ill. (In
dustrialismens bygninger og boliger).
(Publikation/lnstitut for økonomisk hi
storie ved Københavns Universitet; nr.
15).
INVENTAR (REDSKABER, INDBO,
HUSGERÅD [IV]
BRØNDEGAARD, V. J.: Lysesiv og sivlys.
FOLK OG KULTUR 1979 31-43, ill.
English summary.
FREDERIKSEN, SVEND: 1 bøge-saa = 3
mark. [Om en bestemt slags vaskebalje].
FYNSKE ÅRBØGER 1979 70-77, ill.
JANS, SVEND: Hollandske fliser. En un
dersøgelse af 6500 enkeltfliser på Ama
ger. Kbh. 1978.115 s. ill.
MEJER ANTONSEN, INGE: Safttapeter.
Et bidrag til vægbetrækkets kulturhisto
rie. NATIONALMUSEETS ARBEJDSMARK
1979 113-21, ill.
STEENSBERG, AXEL: Et urmøbel fra Bed
sted samt nogle træk af urmøblernes
historie. HISTORISK ÅRBOG FOR THY,
MORS OG V. HAN HERRED 1979
23-32, ill.

MATERIEL FOLKEKULTUR [VI]
Landbrug, jagt og fiskeri
BEGTRUP, G.: Beskrivelse over Agerdyrk
ningens Tilstand i Danmark. Faksimileudg. af originaludg. 1803-12. Kbh. 1978.
Bd. 3. XII, 332 s. (Bd. 3 = Nørre-Jylland).
BERGLUND, JOEL: Mortensdag til Kyndel
misse. [Om Marsvinefangst]. SKALK
1979, nr. 6 18-24, ill.
CHRISTIANSEN, P.: Tversted Klitplantage
II. VENDSYSSEL ÅRBOG 1979 63-86, ill.
DAMGAARD, HENRIK og Niels Erik Frede
riksen: Mark- og dyrkningsfællesskabet
i Dreslette omkring 1680. FYNSKE ÅR
BØGER 1979 14-41, ill.
JANSEN, LOTTE: Nogle aspekter af skifte
forvaltningen på landet 1759-1850 be
lyst ved hjælp af skifteregistre i Lands-
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arkivet for Fyn. Odense 1978. 27 bl.
(Arkivserien; 2).
JENSEN, ERIK V.: Forslag til havevejleder.
Have og omgivelser ved Dannemarehùset fra det vestlige Lolland, bygning
nr. 72. NATIONALMUSEETS ARBEJDS
MARK 1979 80-88, ill.
KJÆRBOE, TOVE: Kalechehat og mejetøj, høsten på Ærø i mands minde. Ærø
1978. 54 s. ill.
LANGE, JOHAN: Havebrug i Ribe indtil ca.
1800. FRA KVANGÅRD TIL HUMLEKULE.
MEDDELELSER FRA HAVEBRUGSHI
STORISK SELSKAB 1979, nr. 9 7-44, ill.
NIELSEN, SVEND: Fissemanden og andre
høsthjælpere. FOLK OG KULTUR 1979
44-68, ill. English summary.
PETERSEN, SVEN AAGE: Et dansk fiskeri
samfund. Kbh. 1979. 47 s. ill. (Lokal
studier).
RASMUSSEN, HOLGER: Dansk Bondekul
tur før 1900. Vejleder til Nationalmu
seets danske bondesamling. Kbh. 1979.
92 s. ill.
SCHOUSBOE, KAREN: Foldudbytte og
bondeøkonomi. FORTID OG NUTID 28,
hf. 1 (1979) 35-49.
SKOV, J. K.: Udskiftningen af Lille Værløse
by. AARSSKRIFT. UDGIVET AF HISTO
RISK FORENING FOR VÆRLØSE KOM
MUNE 1978 17-36, ill.
STOKLUND, BJARNE: Båndkæppeskoven.
SKALK 1979, nr. 4 18-25, ill.
WEBER, ANNA: Kvindelig gartnerelev 1914
-17. FRA KVANGÅRD TIL HUMLEKULE.
MEDDELELSER FRA HAVEBRUGSHI
STORISK SELSKAB 1979, nr. 9 4756, ill.
Håndværk og industri
FANGEL, HENRIK: Jernstøberier i Hader
slev 1841-1923. SØNDERJYSK MÅ
NEDSSKRIFT 55 (1979) 114-26, ill.
FRIISBERG, CLAUS: Byer og byerhverv i
Ribe Amt 1864-1914. FRA RIBE AMT 21,
bd. 2(1979) 282-310, ill.
HARTMANN, NILS: Pottemageriet på Rødeled.
HISTORISK
SAMFUND
FOR
PRÆSTØ AMT. ÅRBOG 1978-79 4971, ill. Også kommet som bog.
INGVERSEN, BODIL: Håndværk og handel
i Skive 1787-1801. SKIVEBOGEN. HI
STORISK AARBOG FOR SKIVE OG
OMEGN 70(1979) 121-29, ill.
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LAMPE, JENS: Urmager i Tønder amt.
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 55
(1979) 179-95, ill.
LAMPE, JENS: Urmageriet i Tønder amt.
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 55
(1979) 145-55, ill.
PEDERSEN, HENNING E.: Moler og arbej
dere. Nordmors 1810-1977. Nykøbing
Mors 1977. 80 s. ill.
STRAND A.: Skorstensfejerlærling i Ring
sted 1909-1913. HISTORISK SAMFUND
FOR SORØ AMT. ÅRBOG 66 (1979)
87-96.

Søfart, samfærdsel og handel
BELL, POUL: Maskinmestrene og dansk
emigrantfart 1880-1912. HANDELS- OG
SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG. ÅR
BOG 38 (1979) 131-46, ill. English sum
mary.
GØBEL, ERIK: Sygdom og død under hun
drede års kinafart. HANDELS- OG SØ
FARTSMUSEET PÅ KRONBORG. ÅR
BOG 38 (1979) 75-130, ill. English sum
mary.
HANSEN, SØREN MANØE: Om bjærg
ningsretten til Skallingen. FRA RIBE
AMT 21, bd. 2 (1979) 311-25, ill.
JEPPESEN, ALFRED: Rejseliv i Danmark.
Fra oldtidsvej til dampfærge. Kbh. 1978.
185 s. ill.
SLETTEN HAVN: 100 år 1878-1978. Red.
Kjeld Rask Therkilsen. Humlebæk 1979.
172 s. ill.
THOMASSEN, P.: Dampvogne og lande
vejslokomotiver. Gentofte 1978. 117 s.
ill.
Kunst, dragt, tekstil
BENZON, GORM: Kærestegaver. Kbh.
1979.191 s. ill.
DALGAARD, HANNE FRØSIG: Hedebo.
Kbh. 1979. 88 s. ill. Deutsche Zusam
menfassung.
GARDE, GARDE: Hans Sebald Beham og
de danske, silkebroderede lærredsduge
fra det 17. århundrede. ICO Iconographisk Post. 1979, nr. 4 30-34, ill.
English summary.
HENNINGSEN, HENNING: Sømandens tøj.
HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ
KRONBORG. ÅRBOG 38 (1979) 7-64,
ill. English summary.
JUUL, TORBEN: Hårfletning på maskine.

[Om hårsmykker og deres fremstilling].
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 55
(1979) 41-51, ill.
KRAGELUND, MINNA: Folkedragter. Land
boliv i fællesskabets tid. Kbh. 1978.
96 s. ill.
LORENZEN, ERNA: Et sønderjysk senge
omhæng. KØBSTADMUSEET »DEN
GAMLE BY« 1978 95-108, ill.
MADSEN, ALLAN: Tekstilproduktionens hi
storie under overgangen fra feudalisme
til kapitalisme. 1. bidrag til tekstil- og be
klædningsproduktionens historie i Dan
mark 1600-1850. Kbh. 1978. (Småskrif
ter fra Københavns Universitet, Institut
for Kultursociologi; hefte 7).
SCHOUBYE, SIGURD: Hovedvandsæg fra
Vestslesvig, (Tønder og omegn). Tønder
1978. 64 s. ill. (Tønder Museums skrifter;
3:1 ). Deutsche Zusammenfassung.
STRØMSTAD, POUL: Om Københavns
Universitets doktorhatte. NATIONALMU
SEETS ARBEJDSMARK 1979 56-60, ill.
SØLLERØD på raderede blade. En billed
bog. 32 raderinger gengivet som en
vandring fra Furesøen gennem det gamle
Søllerød til Strandmøllen. Ved Erik Sin
ding. Herning 1978. 38 s. ill.

BEFOLKNING [VII]
Befolkningsgrupper, minoriteter
KRISTENSEN, EYVIND: Gøglere, kæltrin
ger og rejsende. Kbh. 1979. 72 s. ill.
(Centrum serien; 23).

HUSHOLDNING, MAD OG DRIKKE [VIII]
ADRIANSEN, INGE: Kaffebordet - Sønder
jydernes tredie sakramente. FOLK OG
KULTUR 1979 5-30, ill. English sum
mary.
BOYHUS, ELSE-MARIE: Steg og is. Høj
bjerg 1979. 78 s. [8] tav. ill. (Historisk
kogebog).

SKIK OG BRUG, FESTER OG HØJTIDER,
LEG OG SPIL [IX]
Skik og brug
ABRAHAMSEN, POVL: Træ og fest. Kbh.
1979. 48 s. ill.

BRO-JØRGENSEN, MARIANNE: Som man
reder så ligger man. Viborg 1979. 20 s.
ill.
HØJRUP, OLE: Sidste nyt i lysrenæssansen. NATIONALMUSEETS ARBEJDS
MARK 1979 47-55, ill.
RASMUSSEN, HOLGER: Om hattens rette
brug. SKALK 1979, nr. 5 18-26, ill.
Fester og højtider
ALHO, OLLI: Att förklara eller att forstå
festen - en sammenfatning. UNIFOL.
ÅRSBERETNING 1978 (1979) 153-59.
English summary.
BRINGEUS, NILS-ARVID: »Uppvaktning
undanbedes«. Om fest som trauma.
UNIFOL. ÅRSBERETNING 1978 (1979)
59-73. Bibliografi. Deutsche Zusammen
fassung.
ESPELAND, WIGDIS: Socialt samspel i eit
lokalmiljö med kjömeisteren som dome.
UNIFOL. ÅRSBERETNING 1978 (1979)
139-51. English summary.
GUSTAVSSON, ANDERS: Vad är fest och
varför firas fester. UNIFOL. ÅRSBERET
NING 1978 (1979) 11-27. Bibliografi.
Deutsche Zusammenfassung.
HEMMERSAM, FLEMMING: 1. maj demon
stration 1976 i København. UNIFOL.
ÅRSBERETNING 1978 (1979) 75-87.
English summary.
KJELLMAN, GUNILLA: Festen - en spegel
för kulturella värderingar och samhälls
förändringar. UNIFOL. ÅRSBERETNING
1978 (1979) 89-104. English summary.
SARMELA MATTI: Bröllopet som sam
hälleligt skådespel. UNIFOL. ÅRSBE
RETNING 1978 (1979) 121-37. Biblio
grafi. English summary.
SWANG, ANNE: Ungdommens festbruk.
Nattefrieriet. UNIFOL. ÅRSBERETNING
1978 (1979) 105-19. Bibliografi. English
summary.

Leg, spil og sport
BRUHN, VERNER: Plint og talerstol, træk
af gymnastik- og ungdomsforeningernes
historie i Ribe amt. Ribe 1978.184 s. ill.

FOLKETRO [XIII]
BRØNDEGAARD, V. J.: Traditioner om
træer. SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT
55 (1979) 321-48, ill.
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CARLSEN, SØREN SLOTH: Godser og
genfærd på Djursland. HISTORISK AARBOG FRA RANDERS AMT 73 (1979)
34-45, ill.
CLAUSEN, JENS: Den lede heks i Uggelhuse. HISTORISK AARBOG FRA RAN
DERS AMT 73 (1979) 46-50.
FEILBERG, H. F.: Nissens historie. Illustre
ret af Herman Stilling. Delvis fotografisk
genoptryk efter originaludg. 1919. Kbh.
1979. 135 s. ill. (Danmarks Folkeminder;
18).
HAINING, PETER: Hekse. Heksetro og
heksejagt. Dansk tekst ved Karin Lützen.
Kbh. 1979.117 s. ill.
HENNINGSEN, GUSTAV: Hver by sin heks.
SKALK 1979, nr. 3 21-30, ill.
HENNINGSEN, HENNING: Skibet i folke
troen. NORD NYTT 5 (1979) 75-83, ill.
HOLBEK, BENGT: Fabeldyr og sagnfolk. Af
Bengt Holbek og lørn Piø. 2. udg. Kbh.
1979.447 s. ill.
MEJNECKE, KARL: Den sorte hund gen
nem Randers. HISTORISK AARBOG FRA
RANDERS AMT 73 (1979) 9-23, ill.
9 gamle forsikringer. Fra middelalderen til
nutiden. Udvalgt, bearbejdet og kom
menteret af lørn Piø. Illustreret af Sigurd
Christensen. Ballerup 1978. 24 s. ill.
Også på engelsk.
PROCESSERNE 1577-1610 mod den i
Ribe for trolddom og hekseri udlagte og
dømte Ingeborg Harchis. Bearbejdet og
omskrevet efter: Davis Grønlund: Histo
risk Efterretning om de i Ribe Bye for
Hexerie forfulgte og brændte Menne
sker. Ribe 1978. 28 bl. ill.
RASMUSSEN, PALLE SCHØDT: Djævlene
i Marie Magdalene. HISTORISK AAR
BOG FRA RANDERS AMT 73 (1979)
24-33, ill.
RØRBYE, BIRGITTE: Folketroen som be
greb og forskningsfelt. NORVEG 21
(1978) 305-17. Bibliografi. English sum
mary.

KLOGE FOLK, FOLKEMEDICIN,
FOLKELIG VIDENSKAB [XIV]
DET FARLIGE LIV. Sygdom, samfund og
lægekunst. Red. af Gustav Henningsen
og George Nellemann. Udg. af National
museet. Kbh. 1978. 170 s. ill. Litteratur
henvisninger.
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DONNER, JENS ERLAND: Om du vil være
frisk og sund. HISTORISK AARBOG FRA
RANDERS AMT 73 (1979) 51-60, ill.
HOVESEN, EJNAR: En klog mand og hans
ildstål. HISTORISK AARBOG FRA RAN
DERS AMT 73 (1979) 84-89, ill.
JOHANSEN, EJNAR THUESEN: Den kloge
mand i Auning. HISTORISK SAMFUND
FRA RANDERS AMT 73 (1979) 74-83, ill.
SVANE, SIEGFRED: 100 danske helligkil
der og deres historie i korte træk. Kbh.
1979. 96 s. ill.
SVANE, SIEGFRED: Hvem husker noget
om helligkilder? FOLK OG KULTUR
1979 69-79, ill. English summary.

FOLKEDIGTNING [XV]
Viser og folkesang
ANDREASSEN, EYDUN: Dansens og ar
bejdets vise - samme vise med forskellig
form? SUMLEN 1979 39-50. English
summary.
BARNES, MICHAEL: Grammatical instabi
lity in Faroese ballads and written faroese. NORVEG 21 (1978) 209-35.
Bibliografi.
DAL, ERIK: Francis James Child and Den
mark after the death of Svend Grundtvig
1883. NORVEG 21 (1978) 183-96.
DANSKE VISER fra Adelsvisebøger og fly
veblade 1530-1630. Udg. af H. GrünerNielsen. Med ordbog af Marius Kristen
sen. [Ny udgave]. Nye tillæg af Nils
Schiørring og lørn Piø. Kbh. 1978-79.
7 bd.
GISSEL, SVEND: Revolution og landmå
ling. Omkring en visebog fra ca. 1800.
MEDDELELSER FRA RIGSBIBLIOTEKA
REN 30, nr. 1 (1979)8-15, ill.
JENSEN, RUDOLF J.: Den onde og den
gode lykke - Germand Gladensvend og
et par »folkeeventyr«. Af J. Jensen og
Niels Ingwersen. MEDDELELSER FRA
DANSKLÆRERFORENINGEN 1979, nr. 2
129—45.
MORTENSEN, KLAUS P.: Adelens viser.
KRITIK 48 (1979) 25-45.
NIELSEN, SVEND: Når visen får brod. Om
nidviser, smædeviser, drilleviser og pro
testsange. Et våben for de svage i sam
fundet. Århus 1979. 26 s. ill. noder. (Tid
ligere trykt som artikel i Modspil nr. 3).
NIELSEN, SVEND: Om udgivelsesprincip-

perne for DgF XI - et svar [til Margareta
Jersild]. SUMLEN 1979 171-74.
NOLSØE, MORTAN: Den bakvendte visa i
færøysk tradisjon. NORVEG 21 (1978)
197-208. English summary.
PIØ, IØRN: Perspektiver i studiet af Dan
ske Viser fra Adelsvisebøger og Flyve
blade 1530-1630. Kbh. 1979. S. 323
-342. (DSLs præsentationshæfte; nr. 6).
(Særtr. Danske Viser fra Adelsvisebøger
og Flyveblade 1530-1630).

Eventyr og sagn
RIIS, J. H.: Sagn, Overtro og gamle Fortæl
linger fra Løjt Sogn, Åbenrå 1977. 126 s.
TANG KRISTENSEN, EVALD: Gamle dan
ske dyrefabler. Tillempet til nutidsdansk
af Anna Louise Berntsen. Fremdraget
fra: Danske Dyrefabler og Kæderemser,
1896. Kbh., Århus 1978. 61 s. ill.
KAAS NIELSEN, ERIK: Gæt en gåde. 404
gåder og sjove spørgsmål. III. med børnetegninger. 2. udg. Kbh. 1979.84 s. ill.

MUSIK OG DANS, SPILLEMÆND,
MUSIKINSTRUMENTER [XVI]
BINDSLEV, NIELS EBBE: Selskabslege og
Les Lanciers. Kbh. 1979. 89 s. ill.
DEMUTH, KAREN MARIE: Mandø, trin
danse, bryllupsskikke, sange, danse.
Ribe, Seem gamle skole 1979. 84 bl. ill.
JØRGENSEN, CLAUS: Ska’ vi danse, dan
ske folkedanse. Kbh. 1979. Bind 1.
32 s. ill.

LORENZEN, ERNA: Dansen den går så let
gennem lunden. ØSTJYSK HJEMSTAVN
44(1979) 81-87, ill.

DISCOGRAFI 1975-1980
DER LYSER EN STJERNE I ØSTERLAND og andre danske og svenske viser.
Sunget af Maria Stenz. Udvalgt og kom
menteret af lørn Piø. De svenske viser er
gendigtet af Eske K. Mathiesen. Melp
606. Kbh. 1979.
GLIMT AF DANSK FOLKEMUSIK. Redi
gering og kommentar ved Svend Nielsen.
Pladen er fremstillet i samarbejde mel
lem Dansk Folkemindesamling og Kra
gen. Pladenr.: DFS 1. Kassettenr.: DFS
K 1. Kbh. 1977. Med kommentarhefte.
NÅR VISEN FÅR BROD. Redigering og
kommentar ved Svend Nielsen. Pladen
er fremstillet i samarbejde mellem Dansk
Folkemindesamling og Kragen. Fås kun
som kassette: DFS K 101. Kbh. 1979.
Med kommentarhefte.
SPILLEMANDEN EVALD THOMSEN. Op
taget af Thorkild Knudsen og Anelise
Nørgård. Indsamlet af Dansk Folkemin
desamling i samarbejde med Danmarks
Radio. Kragen: DFS 454. Kbh. 1976.
TRO, HÅB OG KÆRLIGHED. Sunget af
Thomas Jensen. Produceret af Niels
Hausgaard. STUK 419. Kbh. 1977.
VISER FRA DIN OLDEFARS TID. Sunget af
Trille. Kommentar af lørn Piø. ABC 104.
Kbh. 1976. (Viserne stammer fra bogen
»Viser fra din oldefars tid«. Kbh. 1974.
(Strandbergs Kulturhistoriske Bibliotek)).
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Anmeldelser

Erling Bjøl: Vor tids kulturhistorie 1-3
(1978-1979)
Bd. 1 Den tabte tid, bd. 2 De onde år, bd. 3
Vore dage.
Den utroligt flittige og produktive professor
Erling Bjøl har løst en ny stor opgave for
Politikens forlag: at skrive den nyeste tids
kulturhistorie. I indledningen til første bind
definerer han begrebet kultur bredt. Det er
»den måde, folk lever på, indretter sig på.
Hvad de tror på, hvad de anser for rigtigt
og forkert, for smukt og grimt. Hvordan de
opdrager deres børn. Hvem de ser op til og
prøver at efterligne. Hvordan de meddeler
sig til hinanden og kommer fra sted til
sted«. Og han siger videre: »Det er proces
ser, kulturhistorien handler om, ikke begi
venheder«.
Bogens tema er det moderne industri
samfund, og dens optakt er en af de vig
tigste processer i nyere tids historie:
industrialiseringen i Vesteuropa. Allerede
her i de indledende afsnit bliver man op
mærksom på én af bogens svagheder. Af
iver for at få så meget som muligt med, har
forfatteren spækket bogens sider med
data: nye maskiner, nye produkter, navne
på opfindere og fabrikanter. I afsnittene,
som behandler kunst, litteratur og musik
dynges på samme måde navne op. 5-10
nye navne pr. side er ingen sjældenhed, og
der bliver på den måde ikke plads til
mange oplysninger om den enkelte person.
Den velbevandrede læser kan måske have
fornøjelsen af at nikke genkendende til
navnene. Andre må købe tillægsbindet
med de 3000 biografier og slå dem op dér.
Men ingen af parterne får sammenhæng i
det læste, får øje på de processer, som
skulle være hovedsagen. Når det kan knibe
at se skoven for bare træer, så hænger det
dog sikkert også sammen med, at for
fatteren viger tilbage fra at tage nogen
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bestemt forklaringsmodel i anvendelse ved
behandlingen af periodens økonomiske,
sociale og kulturelle ændringer.
Bedst er værkets målsætning vistnok
lykkedes i det første bind, som behandler
tiden frem til første verdenskrig. Her kom
mer man i hvert fald tættest til et billede af
hverdagslivet hos de brede befolkningslag
i de første årtier, efter at industrialiserin
gen havde omformet deres tilværelse. Men
der kunne til dette afsnit have været hentet
inspiration hos forskere, der som E. P.
Thompson og Rudolf Braun har søgt at
analysere, hvad det egentlig er, der sker
med menneskers dagligliv og livsopfattelse
i dette tidehverv.
Erling Bjøl er politisk historiker, og i vær
kets andet bind, som behandler tiden fra
verdenskrig til verdenskrig, stikker hoven
tydeligt frem. Krige, revolutioner og poli
tiske systemskifter tager megen plads op,
og de kulturelle afsnit minder om dem, der
også i traditionel historieskrivning bryder
det kronologiske forløb, selvom de har fået
lov til at brede sig lidt mere.
I sidste bind, som behandler tiden fra
1945 til idag, er de politiske begivenheder
påny trængt i baggrunden. Bindet har imid
lertid en noget flimrende og kalejdoskopisk
karakter. Strømninger af mange slags, tek
niske og andre nyheder og fremtrædende
kulturpersonligheder behandles på samme
niveau, og det er her endnu sværere end i
første bind at få øje på hovedlinjerne, pro
cesserne bag de mange forskellige enkelt
heder. Det hænger vel nok sammen med,
at perspektivet er kortere, og at der ikke
har været mange social- og kulturhisto
riske undersøgelser at øse af.
I forordet understreger Erling Bjøl, at vor
tids kultur ikke blot er et europæisk fæno
men, men af den øvrige verden bliver kun
Nordamerika lukket inden for i varmen. I
det behandlede tidsrum sker der jo imidler-

tid også det, at den vestlige verdens kultur
sender sine fangarme ud over resten af
kloden. Er dette gigantiske kultursammen
stød og dets følger ikke én af periodens
vigtigste socio-kulturelle processer? Og er
dette ikke kulturhistorie i alleregentligste
forstand? Hvis perspektivet havde været
udvidet på den led, ville der have været
meget at øse af, takket være den sidste
menneskealders etnografiske udforskning
af dette store kulturmøde og dets følger.
Er anmelderen således ikke helt enig
med forfatteren med hensyn til, hvorledes
den nyere tids kulturhistorie bør forstås og
afgrænses, så skal det på den anden side
understreges, at »Vor tids Kulturhistorie«
er skrevet ud fra en uhyre omfattende læs
ning og viden. Den er endvidere meget vel
skrevet og letlæst; journalisten Bjøl for
nægter sig ikke. Et kapitel for sig er illu
strationsmaterialet: nyt, utraditionelt og
ofte overraskende.
Bjarne Stoklund.

Gunnar Viby Mogensen, H. Mørkeberg og
J. Sundby: Småbyer i Landdistrikter
Socialforskningsinstituttet, publikation nr.
86 1979. 424 sider. I kommission hos Tek
nisk Forlag. Pris 102 kr.
Socialforskningsinstituttet har udgivet en
større afhandling om danske landsbyer småbyer, som de kaldes i bogen. Hoved
formålet har ifølge de tre forfattere været at
afdække de seneste års ændringer i be
folkningsudviklingen i de danske småbyer,
at søge efter nogle af de væsentligste år
sager til ændringerne og navnlig at belyse
virkningerne på småbyernes miljø, når
deres folketal er steget, stagneret eller
faldet.
Undersøgelsens væsentligste materiale
er besvarelser af et standardiseret spørge
skema, som er anvendt i en interview
undersøgelse i 10 landsbyer i regioner
med forskellig udviklingsgrad. De udvalgte
lokaliteter ligger parvis i 5 forskellige kom
muner. Desuden har forfatterne anvendt
publiceret materiale og data fra Danmarks
Statistik.
De tre forfattere viser, at den flytte
strøm, vi i de senere år har oplevet fra by til
land, allerede i visse områder begyndte at

sætte ind omkring 1960, omend det æn
drede flyttemønster er blevet stadig mere
tydeligt i årene efter 1970. At mange folk
ikke længere flygter fra landet, men tvært
imod nu netop ønsker at bo i landlige omgi
velser har naturligt nok - i de landsbyer,
som er blevet udbygget - resulteret i en
lokal befolkningsudvikling. Ofte er det
landsbyer i nærheden af større byer og
deres arbejdspladser, som viser den stør
ste stigning i folketal. Undersøgelsen do
kumenterer, at der blandt de nye familier i
landsbyen er mange funktionærer og
mange, som kommer fra større byer. Det
ville imidlertid også være interessant at
vide, i hvor høj grad det også er såkaldte
byfolk, der nu flytter på landet. Funktio
nærer, der kommer fra større byer, kan
udmærket være unge fra landsbyer, som
afvandrede i 1950’erne, enten fordi de ikke
kunne få arbejde lokalt, eller fordi de i
uddannelsesøjemed søgte til en købstad
og derefter blev hængende der. Flere fak
torer peger forøvrigt på, at byfolk, som flyt
ter permanent på landet, ofte foretrækker
at bo i ældre huse i de helt små landsbyer,
men Socialforskningsinstituttet har des
værre ikke inddraget nogle af disse karak
teristiske danske lokaliteter i undersø
gelsen.
Hvad angår baggrunden for hele den
ændrede befolkningsudvikling i landsby
erne, eller nærmere bestemt for den for
andrede mobilitet, henviser forfatterne til
privatbilismens almene udbredelse i
1960’eme og delvis til de billigere priser på
grunde og huse på landet. P. g. a. vel
standsstigningen har folk fået råd til at
købe bil, og dette har igen forårsaget, at de
er villige til at acceptere en større afstand
mellem bolig og arbejdsplads.
Det ændrede flyttemønster fra by til land
er dog ikke noget specielt dansk fænomen,
men et forhold, som vi efter 1970 kan
spore i de fleste andre vesteuropæiske
lande. Det kan forekomme noget ambitiøst
at prøve at forklare sådanne omstændig
heder med privatbilismen og en prisforskel
på fast ejendom i byen og på landet, en
forskel, som faktisk altid har eksisteret.
Den gamle barriere by/land er ikke kun af
transportmæssig karakter, men i endnu
højere grad et spørgsmål om holdning - om
kulturel norm. Og det er i disse holdninger,
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der er sket en ændring. Bilen og billige
byggegrunde er ikke årsagerne, men der
imod midlerne, hvorigennem det er muligt
at realisere ønskerne i den givne sam
fundsstruktur.
Det tredie væsentlige punkt i afhand
lingen er undersøgelsen af virkningerne på
landsbyernes miljø, når deres indbyggertal
er steget, stagneret eller faldet. Det har
dog på baggrund af de udvalgte studie
områder stort set kun været muligt at
undersøge det første punkt. Forfatterne
kan konstatere, at leveforholdene, defi
neret som gennemsnitsindkomst og forhol
det mellem bedst og dårligst stillede, efter
hånden er blevet ret ens for by- og land
befolkningen. Dog finder man, at en del
natural-økonomi har formået at overleve
på landet. Generelt konkluderer de dog, at
landsbyernes leveforhold har indrettet sig
efter tilflytterne og det omgivende sam
fund.
Interessant nok har Socialforsknings
instituttet også fundet, at den medmenne
skelige kontakt (hilsekontakt, nabohjælp,
besøg og venskabsforhold) er betydelig
større i landsbyerne end i byernes for
stadsbebyggelser. En del af forklaringen
finder man i, at der i landsbyerne skulle fin
des et normsystem, som påbyder beboerne
en høj grad af kontakt. Ligemeget hvad
man mener om denne forklaring, kan man
fristes til at tro, at forfatterne kun har set
toppen af isbjerget. Spørgeskemaerne har
på et enkelt punkt været i stand til at fange
en flig af det mangfoldige og særegne liv,
som netop karakteriserer landsbyen, og
som er af en fundamental anderledes karak
ter end hvad vi normalt forstår ved storby
liv. Desværre har denne opdagelse ikke
fået forfatterne til at tvivle på deres oplæg
ning af undersøgelsen og på deres tolk
ning af de indkomne data.
Når man læser Socialforskningsinstitut
tets rapport kan man spørge sig selv, om
det overhovedet var nødvendigt at ned
sætte en landsbykommission i 1978. I
landsbyerne går det åbenbart godt, og til
flytningen skaber ikke de store problemer.
Landsbyboerne bliver som tilflytterne, til
flytterne får lidt mere natural-økonomi, og
alle har et udbygget lokalt kontaktnet. Men
er det lige meget, hvor hurtigt tilflytterne
kommer, og hvor de stammer fra, og hvor
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meget liv der fandtes i landsbyen før tilflyt
ningen til nybyggede kvarterer? Hvad med
de landsbyer, der langsomt har mistet
deres forretninger, deres håndværkere og
deres foreninger m. v.? Hvad sker der, når
der kommer nye beboere i sådanne lokali
teter? Er der virkelig ikke problemer af
integrationsmæssig karakter i landsbyer
med mange tilflyttere? Der er sikkert
mange, som gerne ville have svar på blot
nogle af disse spørgsmål, som er af stor
vigtighed for landsbyboerne selv, for plan
læggerne og for politikerne.
Palle O. Christiansen.

Holger Rasmussen:
Dansk Museumshistorie
De kulturhistoriske Museer. DKM 1979.
226 sider, ill. Kr. 118,00.

Dansk Kulturhistorisk Museumsforening
har i anledning af sin 50-års dag ladet
udarbejde et jubilæumsskrift, der i tidens
ånd for jubilæumsskrifter overskrider
grænserne for sådanne ved ikke blot at
berette jubilarens historie i snævrere for
stand, men ved at søge et videre per
spektiv.
En enkelt anmelder (i Museumsmagasi
net) har allerede gjort gældende, at per
spektivet ikke er blevet vidt nok i kraft af
undertitlens indsnævring - og han kan
have ret i, at en »Dansk Museumshistorie«
uden kunstmuseerne er en halv museums
historie, men at det måtte blive sådan er jo
netop en del af historien.
Det betyder ikke, at undertegnede ikke
finder det værdifuldt, at kunstmuseerne og
de kulturhistoriske museer fornyligt blev
genforenede gennem en fælles tilskuds
lovgivning, der på længere sigt forhåbentlig
vil mere end blot føre os i stue sammen.
Men der har faktisk været tale om vidt for
skellige udviklinger, der sprogligt og kultu
relt har ført de to museumstypers trofaste
langt fra hinanden.
En bog som den foreliggende er et vigtigt
bidrag til kortlægningen af en af de ud
stukne kurser - og det må hilses med
glæde, at DKM’s styrelse har valgt at betro
opgaven til sin forhenværende og veltjente
årbogsredaktør Holger Rasmussen, der
her har fået lejlighed til at sammenfatte

mange års studier og mange års medleven
i et bind, der i kraft af anledningen, bil
lederne og formen vil nå ud til en bred
læserskare.
Det er nemlig vigtigt - og nærliggende? at anvende de kulturhistoriske museers
eget hovedperspektiv - det kulturhistori
ske - på museerne selv. Både for profes
sionen og for publikum. At forstå museer
nes væsen, og derigennem det museums
væsen vi har i dag - lader sig nemlig kun
gøre historisk.
Hertil bidrager for mig først og fremmest
den rigdom af citater, der fylder bogen.
Hvad med f. eks. brygger Jacobsens hen
sigtserklæring omkring
Frederiksborg
Museet (p. 68), der skulle blive »et Hjem
for Folkets historiske Minder«, fordi »Et
Samliv med Fortidens Minder vækker og
uddanner Folkets historiske Sans og
styrker dets Bevidsthed om, at det har
haft sin Andel i Menneskehedens alminde
lige Kulturudvikling, og dermed dets Erkjendelse af de Pligter, som denne Arv fra
Forfædrene paalægger de nulevende og de
kommende Slægter, og en saadan Be
vidsthed og Erkjendelse vil ikke undlade at
styrke Folkets Selvfølelse og moralske
Kraft, hvortil et lille Folk som vort i høj Grad
trænger«. Og han mente det!
Eller hvad med H. P. Hansens museale
tømmermænd når han fortæller om J. A.
Trøstrup, der var »mindst lige saa glad ved
Hvedekorn, der »siges« at stamme fra de
ægyptiske Pyramider, eller ved en Flinteknold der paafaldende mindede om en
Luffevante, som ved reelle Antikviteter«.
Holger Rasmussens bog er sprængfyldt
af sådanne vurderinger fra museumshisto
riens medvirken i en fremstilling, der
undervejs måske nok forskyder vægten fra
den almene museumshistorie til det orga
nisatoriske, museumspolitiske og kultur
politiske, men hele tiden med vægt på at
lade deltagerne i processerne komme til
orde.
Objektiv i sin form - næppe i sine valg kommer Holger Rasmussen derved til at
åbne for en række af de væsentligste pro
blemstillinger omkring de kulturhistoriske
museers situation i dag - og berettiger der
ved sit i forordet udtrykte håb om, at bogen
også kan finde anvendelse ved undervis
ningen af kommende museumsmedarbej

dere - ikke som et debatindlæg, men som
et oplæg.
Torben Witt.

Charles Haugbøll: Svajerne
Skriftrækken Danmarks Folkeminder nr.
84. Pris kr. 97,00, for medlemmer kr. 67,00.
ISBN 87-980426-6-6.
Den, der interesserer sig for, hvad man
med et etnografisk fagudtryk kalder for
dansk subkultur, kommer ikke uden om
Charles Haugbølls to bøger: Børster (1955
og 1965) og Svajerne (1979), begge ud
kommet i skriftrækken Danmarks Folke
minder med redaktionens blå stempel som
garanti for god kvalitet. Børster blev revet
væk og er i dag uopdrivelig, og jeg spår, at
det samme vil ske med Svajerne.
Charles Haugbøll var foregangsmand på
sit felt. Han havde tidligt blik for, at der var
flere lag i den danske befolkning, og at der
var hele grupper under den smukt polerede
overflade, der aldrig var kommet til orde på
egne præmisser, men højst var blevet
brugt som afskrækkende eksempler for
andre eller som motiv i vittighedstegninger.
Det var der måske også andre, der
havde bemærket, men Charles Haugbøll
gjorde noget ved det. Han bevæbnede sig i
begyndelsen med en notesblok og blyant
og gik så ellers i gang med at kulegrave
emnerne og indsamle oplysninger 117 for
skellige steder som baggrundsviden. Men
det egentlige stof fandt han hovedsagelig
blandt de mennesker, han ville fortælle om.
Senere udstyrede teknikken ham med en
båndoptager, og det lettede ham naturlig
vis i arbejdet samtidig med, at de enkelte
beretninger blev mere umiddelbare og
levende.
Charles Haugbøll tumlede lidt sent i
tilværelsen med en drøm om engang at
skrive budfagets historie helt tilbage fra
oldtidens dage. Emnet var fascinerende,
men som den nøgterne mand han også var,
startede han med at se sig omkring og gav
sig i snak med dem, der kunne fortælle om,
hvad de selv havde oplevet som bude. Og
det var et lykkeligt valg.
På den måde kom han i kontakt med en
mængde mennesker, der på deres krop
havde følt, hvad det ville sige at knokle
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som bud fra tidlig morgen til sen aften for
en ussel betaling. Det er nu over tyve år
siden, Charles Haugbøll begyndte at ind
samle materialet, og allerede dengang var
de ældste af dem, der havde oplevet be
gyndelsen på cykelbudsepoken, borte.
Men Haugbøll fandt frem til andre gamle,
der havde oplevet de barske vilkår. Og
efterhånden fik han så mange personlige
kontakter i den forhenværende budverden,
at der begyndte at tegne sig et klart billede
af miljøerne hos de vidt forskellige grupper
af bude i København i tidsrummet fra midt i
halvfemserne til 1968, da forfatteren talte
med de sidste fire bydrenge.
Hvis man skal være pindehugger, kan
man jo altid finde et og andet at brokke sig
over i en bog som denne med så megen
tekst. Noget der flere gange faldt mig i øj
nene var tal i forbindelse med priser og
lønninger. I begyndelsen af århundredet
forekommer de mikroskopiske småbeløb
helt barokke, og tallene siger vist ikke
nutidsmennesker ret meget. Jeg greb mig
f. eks. i at more mig lidt over, at en moral
prædikant så sent som i 1942 bebrejdede
en svajer, at han tillod sig at ryge en hel
pakke cigaretter om dagen til den svim
lende sum af 80 øre.
Jeg kan naturligvis godt se, at tallene
skal med, men jeg ved ærlig talt ikke, hvor
dan en trofast formidler af en bunden tekst
skal håndtere den slags oplysninger. Nå,
det er et alment problem, jeg her drager
frem og ingen bebrejdelse mod Charles
Haugbøll, der kun havde et at gøre: loyalt
at referere, hvad folk berettede og ellers
lade teksten tale for sig selv.
Bogen fortæller sagligt, til tider pudsigt,
levende og oprørende om alle former for
københavnske cykelbude. Lige fra de mere
fornemme post- og telegrafbude, ind over
private forretningsdrivendes cykelbude til
budcentralernes meget specielle miljø,
hvor budene sandt at sige kom ud for lidt af
hvert.
Vi hører om, hvordan mælkedrengene for
op og ned ad trapper fra tidlig morgen og
hele formiddagen. Over middag skulle de i
skole, og her klaskede de sammen som en
klud, og med eller uden lærerens tilladelse
snorksov de den næste times tid eller to.
Budene var praktiske folk, og man får
sære ting at vide. Et citat: Mors dag og
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juleaften clearedes blomster på Kultorvet.
Clearingen er opstået hos avisbudene,
hver avis havde jo sine bude, så mødtes de
på et gadehjørne og byttede aviser - deraf
opstod Bladkompagniet.
Ja, sådan er der så meget.
Svajerne er en god bog. Læs den selv.
Anders Enevig.

Dan Hemming: Guldhornenes tale
Danmarks riges ældste historie fra jætten
Find til Svend Estridsen. Dansk Historisk
Håndbogsforlag. Kbh. 1979. 304 s. + 48 s.
illustr. 148 kr. hft., 175 kr. indb.

Der skal nok læses Dan - Hemming - osv.
I forbindelse med hoved- og undertitel
markeres da perioderne fra urtiden (jæt
ten) via guldhornene, sagnkongerne (Dan)
og de mere historiske konger (Hemming
810-12) op til 1076. Vi får en rask tur hen
over hele den problemfyldte begyndelse til
vor kultur og vort folk med en professionel
guide ligesom hos Spies og Tjæreborg.
Overskriften lader os ane, at det er en
mand. Vi kunne måske kalde ham -r, for at
blive i alfabetisk rækkefølge. Han kan have
sine grunde til at holde sig anonym, så han
mere frit kan udfolde sit helhedssyn, som
det her kommer an på. Han synes at være
arkæologisk engageret, men beskæftiger
sig her ikke med småpilleri. Sten og skær
ver og høje og jernskrammel flyver vi rask
henover, frem mod de trestjernede sevær
digheder.
Nu og da dumper vi ned i et lufthul, men
farten holdes. Udsigten over hele vort
grønne land kan vel generes af enkelte
skyer, mens vi flyver højt oppe i det blå.
Bagagen med noter og lærde bøger ser vi
intet til, de er stuvet helt væk. Men tag ikke
fejl. Vor anonyme fører er måske nok lidt af
en filur og vil ikke frem foran sin mikrofon,
men hans viden er enorm, og han forstår at
oplyse om meget mere end blot det, vi kan
se. Han antyder vor kulturs sammenhæng
vidt omkring, langt bagud i tiden og helt op
til her og nu. Antyder er mildt sagt, han
postulerer, halvt i spøg og halvt i alvor, vil
hellere chokere end kede; ind imellem
længere udredninger oplives vi med vers

og historier. Vi rives med, for han kan
skrive pokkers godt.
Især hvor han fortæller efter sine gamle
bøger. Om kimbrernes tog. Om et besøg
hos hunnerkongen Attila. Om dramaet 451
på de katalauniske marker. Om aseguderne. Om vore sagnkonger. Om Poppo og
den gamle ræv Harald Blåtand. Om Svend
Estridsen der »tabte alle slag og vandt
alles hjerter«.
Han kan finde kontinuitet fra den fjer
neste tid op til os selv, vore ord, vore sted
navne, vore institutioner, vore børns lege.
»Bro, bro, brille« er en direkte fortsættelse
siden kimbrertiden, dokumenteret ved bil
ledet på Gundestrupkedlen (fundet 1891).
Kirker og domkirker står over helligsteder
og kilder, hvor der har været kult siden
sten- og bronzealderen, og hvor den tids
sprog bevares i stednavneelementer som
Vi-borg, Ring-sted, Lund, sol-, hjul-, -mose.
Datidens husguder trives stadig som
uundværlige julenisser.
I Lund får vi endog en frejdig linie helt
bagud til rensdyrjægerne. I krypten står en
figur (fra 11OO-tallet). Siden 1590erne
omtales den som jætten Find, der for
gæves ville styrte St. Laurentius’ bygning.
Ligesom Fin- i Finderup (otte landsbyer
med det navn), Findal, Finshøj minder det
vor fører om tundratidens finsk-lappiske
urbefolkning, der ikke brød sig om alt det
nye rak, der kom til landet, og derfor for
trak som troldtøj til høje og moser eller til
vildmarker som Finveden lige nordenfor
Skåne.
I Kivik på Skånes østkyst ser vi hellerist
ningernes kultiske symboler på vor første
rigtig kongelige grav. Et andet sted i Skåne
vises Kong Arilds høj, så »vi ved, at der
engang i Skaane har regeret en konge ved
navn Arild ... Vi kender ogsaa den gamle
talemaade: fra Arilds tid, og endnu er jo
personnavnet Arild eller Arendt ikke gaaet
af brug« (s. 38) ... Den gamle hærvejs
passage gennem Dannevirke kaldes i
1016 for Wiglesdor, »det er Vigleiks port«;
allerede Amleths modstander har altså
opført en vold her, og hans virke fortsattes
senere af Thyra Danebod og hendes far
(s. 181,184, 209,217-18).
Det er blot et par af skuddene mod vor
børnelærdom og vore opslagsbøger, der
ellers påstår, at det gammeldanske ord »af

arældæ« blot betyder »fra gammel tid«, og
mod Hugo Matthiessen, der forklarer por
tens navn som »kampskarens port«.
Arkæologens respekt for lokaliteter, der
indeholder gamle jordfaste ting, omfatter
også de stedsangivelser, vi finder i konge
sagnene hos Saxo og i sagaerne; har an
dre tekster andre angivelser, forties det,
eller de kombineres. At drøfte variant
problemer er ikke vor førers livret. Histo
rikeres skepsis og filologers hovedpiner
kommer vi let over.
Lejre beholder sine Skjoldunger fra Half
dan til Rolf Krake. Roskilde beholder kong
Ro/Roar, Sigersted kong Sigar og hans
Siklingeslægt, Ammelhede sin Amleth.
Hollingsted får kong Hugleik; Højer får
kong Høder; 40 km østligere finder vi Bal
ders Bolderslev; guldhornenes ejer Læ
gæst, Niebelungenliedskong Liutgast resi
derer i Møgeltønder.
De er alle gode danske, evt. jyske mænd,
solidt rodfæstet på dansk jord, som andre
jordfaste oldtidsfund. Moserne fortæller om
kampe dengang, om bofaste og nyan
komne. Disse kongers tid præciseres til
375-520. Og det var dem, der var de nyan
komne. Hvordan de så kunne være dan
ske? Let, svarer vor fører, med henvisning
til ideerne fra Peter Groves bog Danmarks
Daab (1961): Det var danerne der ankom.
Halfdan etablerede sig i Lejre, andre daner
i Sydjylland.
Hvor kom de fra, og hvorfor? De pres
sedes herop af hunnerne. Hunnerstormen
knuste goterkongen Ermanarics herre
dømme o. 375 og splittede hans storriges
mange folk. Et af disse folk skal så have
været danerne, selv om deres navne ikke
nævnes i den tids kilder. Men Saxo har
ham som danernes konge Jarmerik, og
sagaerne om dem begynder med Dan og
Danpr, dvs. ved floderne Don og Dnepr. Så
det skal da nok passe! Vor lærde fører vil
endda spore deres navn i de egne endnu
længere tilbage, i Homers Danaer i de græ
ske lande, i den bibelske stamme Dan i
Israel og Ægypten, ja endog i /Ethiopiens
stamme Danakil (s. 154). Her dumper vi
vist ned i et særlig dybt lufthul; kunne den
manøvre ikke være undgået?
Attilas hunnervælde, der splittede Ro
merriget, omfattede også øerne i Oceanet.
»Som i forbigående, og uden at tænke
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derpå, har han grundet det danske rige«
(s. 135). I sagaerne og krønikerne huskes
han som den svenske Adils, der indsatte
en hund som underkonge i Danmark, dvs.
en af hunnerne, og fra den tid har vi sted
navnene på Hun-, Hund-. Han havde krigs
guden Mars’ sværd, og har præget vore
nordiske forestillinger om Odin og hans
aser fra Asien.
Indvandrerne kom østfra; med dem fulgte
deres myter og forestillinger (s. 158). Vor
fører tænker her ikke på kongesagnene,
men på asemyterne. Dem vil han ligesom
Worsaae (1881) finde illustreret på guld
hornene, som dermed skal proklamere den
nye epoke i vor historie.
På hornene ses en bueskytte. Det skal
så være Høder, en af aserne. Han sigter på
et hoved der svæver over et bjørneskind,
samt på en hjort og på en hind med kid. Vor
fører vil have os til at indse, at skyttens to
første mål skal forestille Balder, og det
tredje den lille søn Forsete hos sin mor.
Stakkels Nanna.
Det er ikke til at se det, hvis man ikke
lige ved det...
løvrigt er bogen nydelig i enhver hen
seende, planchernes billeder står skarpt
(undtagen det ved s. 81 ), og omslaget med
guldhornene er et godt blikfang.
Niels Lukman.

Minna Kragelund: FolkedragterLandboliv i fællesskabets tid
Forord af overinspektør, dr. phil. Holger
Rasmussen. Illustreret i farver af Beth
Beyerholm. 96 sider i formatet 21,5x30 cm.
Indbundet 148 kr.
Bogen falder i to store afsnit. Det første fra
side 6 til side 32 handler om Landboliv i
fællesskabets tid. Fra side 24-30 bringer
forfatteren nogle almene betragtninger
vedrørende dragt og dragtbrug, som dan
ner overgang til det følgende afsnit side
34-96 om Danske folkedragter fra år
1750-1900. I dette gennemgår forfatteren
bevarede dragter og dragtdele i National
museets samling fra forskellige egne af
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Danmark i nært samspil med Beth Beyer
holms særdeles anskuelige og meget
smukke illustrationer. Hver enkelt dragt
afbildning ledsages af en specifikation, der
redegør for, hvorledes man til brug for
bogens dragtfremstillinger er nået frem til
de enkelte dragtsammensætninger: drejer
det sig om hele, bevarede dragter, eller er
de sammensat af enkeltdele fra forskellige
personer. Endvidere tager forfatteren ud
gangspunkt i de enkelte dragtafbildninger
og fortæller, alt efter hvad de repræsen
terer, om foreteelser i forbindelse med
dragt og dragtbrug: »På Læssø var det
kvinden, der bestemte«, »Hvor dragten
fulgte årstidens farver«, »Huen, den gifte
kvindes værdighedstegn«.
Fremgangsmåden er redelig, bogen let
læst og vel tilrettelagt, og illustrationerne
så smukke, at de næsten overgår dagens
virkelighed, idet fotografier af bevarede
dragtdele nødvendigvis gengiver den til
stand, hvori disse er os overleveret. Man
kan indvende, at de anførte specifikationer
er for få, men vi ved jo, hvor få oplysninger
der er videregivet til eftertiden sammen
med de bevarede dragtdele. Der tiltrænges
i høj grad supplerende undersøgelser. Man
ville gerne vide noget mere om de behand
lede dragters sociale tilhørsforhold og om
fra hvor stort et område geografisk og so
cialt de sammensatte dragter er sammen
bragt. Man kan ligeledes indvende, at så
danne udvalgte afbildninger af sammen
satte dragter er med til hos læseren at
fastslå en opfattelse af, at der har eksi
steret en fast dragtskik langt udover, hvad
der på grundlag af nyere dragtundersøgel
ser i begrænsede geografiske områder er
grundlag for at antage.
Når bogen anmeldes i denne sammen
hæng, må man fastslå, at den ikke under
søger og dokumenterer dragters og dragt
brugs nære tilknytning til det enkelte
individ og samfundet. Titlen kunne nemlig
godt forlede en til at tro det. Den frem
lægger heller ikke noget materiale eller
nogen viden om emnet, som ikke allerede
er fremlagt. Men bogen fremlægger stoffet
på en meget attraktiv og overskuelig måde,
som efter min mening er et fortrinligt, ja
måske nødvendigt supplement til de alle
rede foreliggende afhandlinger om dragter.
Ulla Thyrring.

Laura Halkjær:
Holbeinsyning. Dobbelte forsting
Hamlet, Kbh. 1979. 50. s. ill. Kr. 35,75 incl.
moms.

Bogen Holbeinsyning henvender sig i før
ste række til dem, der vil igang med at sy
selv enten broderi til dragten eller til
stuens udsmykning. Imidlertid er teknikken
gammel og meget udbredt, og bogen gør i
langt højere grad end hobbybøger i almin
delighed rede for den historiske baggrund,
så den med udbytte kan benyttes uden
sigte på praktisk udfoldelse.
Forfatteren har søgt sine mønsterforlæg
i mange museer både i hjemlandet og
andetsteds, blandt andet i Victoria and
Albert Museum i London med dets umåde
lige samlinger af kunstindustri. Der ligger
således et meget bredt kendskab til grund
for udvælgelsen af de enkelte modeller.
Såvel i indledningskapitlet som i den led
sagende tekst til modellerne hver især
bemærkes
forfatterens forståelse for
holbeinsyningens sammenhæng med an
dre syteknikker. Dette er alment i den
folkelige sykunst; i nutidens håndarbejder
er det et generelt træk, at et arbejde udfø
res i en enkelt teknik, hvilket kan give det
et stift præg i modsætning til de ældre
arbejder, der er blevet til uden trykte forlæg
og med djærv sammenstilling af flere
stingarter.
Bogen sluttes med en fyldig fortegnelse
over tekstillitteratur af både teknisk og
kulturhistorisk indhold, som kan give an
ledning til dybere studium.
Sproget genspejler den begejstring og
indlevelsesevne, som har kendetegnet
håndarbejdsundervisningen ved vore høj
skoler, og som er et særkende for vort
land. Laura Halkjær har selv stået i cen
trum af denne udvikling igennem en år
række, og hendes erfaring i formidlingen
fremgår klart.
Hanne Frøsig Dalgaard.

Sognefoged i Stavnsholt Lars Nielsens
dagbog (1771) 1789-1794
Udgivet af Landbohistorisk Selskab ved
Jørgen Dieckmann Rasmussen. Under til
syn af Claus Bjørn. Kbh. 1978. 87 s. Kr.
66,40. ISBN 87-7526-077-1.

Sognefoged Lars Nielsens dagbog er num
mer to i den række af bondedagbøger, som
Landbohistorisk Selskab agter at udgive.
Der har tidligere været interesse for den,
idet en af Lars Nielsens efterkommere,
Højrepolitikeren Peder Hansen, allerede
1879-81 besørgede den udgivet under
titlen: Familieminder og Erindringer fra
Farum og Omegn.
Jørgen Dieckmann Rasmussen skriver,
at blot ved sin eksistens har dagbogen
betydning, idet den udgør et supplement til
de i forvejen få og spredte skriftlige over
leveringer, vi har efter danske bønder fra
1700-tallet. Men udover blot at gengive
dagbogsteksten ord- og bogstavret bringer
udgiveren en udførlig indledning, der udgør
30 sider. I den introduceres sognefoged
Lars Nielsen og hans nærmeste familie for
læseren, og der gøres rede for de fysiske
rammer, landsby, sogn m. m., som Lars
Nielsen agerede indenfor. Dette arbejde
har krævet grundige arkivundersøgelser.
Både indledningen og dagbogsdelen er
forsynet med udførlige noter. Desuden fin
des et person- og et stedregister, som
begge henviser til udgivelsens sidetal.
Måske havde det været hurtigere at orien
tere sig, hvis der henvistes til originalens
sidetal.
Stavnsholt, som ligger ca. 25 km nord for
København, var krongods og hørte med til
det københavnske rytterdistrikt, som blev
udskiftet i 1775, så det er netop tiden om
kring landboreformerne, der afspejles i
dagbogen. Desværre er der en lakune i
dagbogen for selve udskiftningsåret. Lars
Nielsen var taxeringsmand i Københavns
og Frederiksborg amter, og honorarerne
herfor udgjorde en væsentlig del af hans
indtægter. Desuden var han lægdsmand og
sognefoged i Stavnsholt 1775-1817. Dis
se offentlige hverv har især haft udgive
rens interesse, og han bringer i indled
ningen en gennemgang af sognefoged
institutionens udvikling, som også kan
have interesse uden for bondedagbogs
læsernes kreds.
Om indholdet skriver Lars Nielsen selv
således: »Lars Nielsen i Stavnsholt haver
hær optegnet noget af hans levnesløb -Saasom ændre i hukommelsen [I] som
ikke tages i pænnen lætteli glemmes og er
det ofte baade skade og skam«. De begi-
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venheder og emner, Lars Nielsen på den
måde har ønsket at huske, er yderst for
skelligartede. Ud over de allerede nævnte
oplysninger om hans offentlige hverv kan
nævnes, at Lars Nielsen vedrørende driften
af landbruget har nedskrevet mange af
sine overvejelser af forholdet mellem hans
egne erfaringer og almindelig skik og brug,
og ligeledes virkningerne af de vejlednin
ger i at forbedre landbruget, som netop
udsendtes i de år. Til oplysningerne om
landbrugsdriften knytter sig et godt pris
historisk materiale. Læseren får indblik i en
københavnsbondes markedsrettede øko
nomi med produktion af typiske special
varer som f. eks. svin, kartofler og kirse
bær. Netop det store antal frugttræer var
almindeligt i de kongelige amter, og kirse
bærrene var en særdeles vigtig indtægts
kilde for Lars Nielsen. Denne økonomi
medførte talrige rejser til København, hvor
store dele af indtægterne blev brugt til
luxusindkøb af f. eks. sølvgenstande, og
man mærker Lars Nielsens utilfredshed,
når vejene havde været ufremkommelige
på grund af vejret. I det hele taget er Lars
Nielsens indkøb af indbo, køkkentøj og
andre forbrugsvarer meget oplysende, ikke
mindst de indkøb af madvarer, der fore
tages i anledning af hans børns bryllupper.
Jørgen Dieckmann Rasmussen skriver,
at Lars Nielsen fremstår som en selv
bevidst bonde, der både var selvstændig i
handling, og som kunne ræsonnere og
endda skrive dagbog, men at han må be
tragtes som atypisk, da disse egenskaber
ikke fandtes blandt 1700-tallets bønder
efter gængs historieopfattelse. Men det er
netop de egenskaber, som kendetegner
københavnsbønderne. Af dagbogsnotater
ne kan man se, at Lars Nielsens børn alle
rede fra 6-års alderen var med til at handle
i København og allerede da havde lært en
vis form for selvstændighed. Det vil sige, at
det var færdigheder, der vurderedes højt,
og som opøvedes fra tidlig alder.
Jørgen Dieckmann Rasmussen mener at
kunne se, at Lars Nielsen har stået isoleret
både socialt og økonomisk i forhold til de
andre bønder, mens man hos en anden
dagbogsskriver, Chr. Andersen i Nørre Tulstrup, ligeledes udgivet af Landbohistorisk
Selskab, får indblik i, at der samarbej
dedes. For det første var de to bønders
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produktionsform forskellig og deres inter
essesfærer og dermed emnebehandling så
forskelligartede, at de kun vanskeligt lader
sig sammenligne, selv om de begge drev
handel. For det andet er det en af de store
vanskeligheder ved at arbejde med dag
bogsmateriale, at man ikke ud fra de em
ner, der nævnes i en dagbog, kan slutte
modsætningsvis, at hvad der ikke nævnes,
det er heller ikke gået for sig. Det kan det
meget vel have været, og faktisk kan man
fornemme, at Lars Nielsen samarbejdede
med de andre bønder, - ikke på produk
tionssiden i landbruget, men med hensyn
til afsætning af varerne. F. eks. fremgår
det, at Lars Nielsen havde stadeplads i Kø
benhavn i fællesskab med andre bønder.
Men som Jørgen Dieckmann Rasmussen
påpeger, skal man vare sig mod at tegne et
alt for stereotypt og unuanceret billede af
»den danske bonde«, hans vilkår og mulig
heder på stavnsbåndets tid. Denne udgi
velse, der opererer på mikroplan, er et vig
tigt bidrag til at belyse en bestemt egn, og
sammenholdt med andre kilder fra samme
egn er den med til at nuancere tidligere
tiders forgrovede generaliseringer.
Lisbet Holtse.

Uffe Hansen:
Bakkefolk og Bakkeminder
Forlaget Hamlet, 1977. 207 sider, ill. Pris:
kr. 255. ISBN 87-7321-035-8.
Det er en meget forelsket skildring af Dyre
havsbakkens historie, skrevet af Uffe Han
sen, der i en årrække har været ansat ved
dette gamle, folkelige forlystelsescenter.
Fortælleglæden og iveren efter at få alt
med er så stor og så varm, at man virkelig
kommer til at holde af dette værk, selvom
det ret beset nok havde været en god idé,
om en eller anden havde løbet manuskrip
tet igennem for at bistå den debuterende
kulturhistoriker med at administrere det
vældige stof, han har haft til sin rådighed. I
visse kapitler snubler anekdotiske beret
ninger, lange citater og forfatterens egne
kommentarer næsten over hinanden, men
man overgiver sig, imponeret som man bli
ver over alt det, Uffe Hansen selv har sam
let og som han har læst sig frem til i både
gamle og nye kilder.

Mest nyt kommer der nok frem i hans
skildring
af
Christian
Nielsen
(1915-1973), landskendt som professor
Tribini. Han debuterede som tryllekunst
ner, da afholdslogen »Arbejdernes Lykke«
i 1931 holdt juletræsfest i selskabsloka
lerne »Concordia« på Nordre Fasanvej i
København. Allerede 1935 debuterede han
på Bakken. Det var som klovn i varieté
»Alkazar«, og 1948 fik han sin første bevil
ling som selvstændig teltholder på Bakken,
som han skuffet og træt forlod efter sæ
sonen 1971. Som Uffe Hansen skriver:
»Tribini’s varieté var den sidste gøgler
forretning på en Dyrehavsbakke, der nu er
domineret af spillehaller og restauranter«.
Billederne i værket er mange. Der er ca.
380, hvoraf kun godt 10 er i farver - og de
sort/hvide desværre gennemgående er
blevet lidt mere sorte end godt er. Adskil
lige af billederne har ikke tidligere været
publiceret. Uffe Hansen har fundet dem
frem i private samlinger og offentlige arki
ver og biblioteker. Og det er værd at be
mærke, at alle billederne - uden undta
gelse - er forsynet med udførlige kilde
angivelser og naturligvis også med fyldige
og beskedgivende billedtekster.
Uffe Hansen har ydet et fortjenstfuldt
bidrag til Bakkens historie.
lørn Piø.

Inge Adriansen:
Juleskikke på Als og Sundeved
III. af Peter Nielsen. Andreas Clausens
Boghandel, Sønderborg. 1980. 107 sider.
Pris: kr. 40. ISBN 87-87379-10-4.

Det er en yderst elskværdig og net bog,
Inge Adriansen har skrevet og samlet. Hun
har først og fremmest taget sit udgangs
punkt i det materiale, der findes på Museet
på Sønderborg slot, hvor hun selv er mu
seumspædagog, men hun har suppleret
det med trykt erindringsstof og med opteg
nelser indsendt til Dansk Folkemindesam
ling i København. Og hun ikke bare beskri
ver og fremlægger de alsiske og sundevedske traditioner. Hun sætter dem også
ind i en kulturhistorisk sammenhæng.
En kyndig og let læselig fremstillingsform
har altid været Inge Adriansens store
force. Det er derfor også en fryd at læse

sig igennem denne bog, hvis sidste halvdel
iøvrigt består af 8 juleerindringer skrevet af
8 nulevende kvinder og mænd. De er ud
valgt sådan, at man får noget at vide om
julen i forskellige miljøer, og det er naturlig
vis et yderligere plus ved bogen. Det er det
også, at hun har givet meget udførlige op
skrifter på julemad og julebag og gode
anvisninger på, hvordan man legede de
forskellige julelege.
løvrigt ser anmelderen til sin store over
raskelse, at den nu afdøde Mogens Lebech
i 1966 skal have skrevet en bog om Jule
messen. Og det må vel siges at være en
fornøjelig trykfejl for Julenissen.
lørn Piø.

Jens Anker Jørgensen:
Jorden og slægten
En indføring i folkevisens univers. Tabula/
Fremad 1976. 144 sider. Pris: kr. 12,75.
ISBN 87-557-0745-9.
Erik Dals bog Nordisk folkeviseforskning
siden 1800 (1956) blev anmeldt af Villy
Sørensen i tidsskriftet Vindrosen, hvor han
skriver, at hvis man nu kan sige, at forsø
get på at se folkevisen som en historisk
genre er gjort, så kan det være en opgave
for »vor tid, der dog måske har en lidt mere
nuanceret forståelse af digterisk symbolik,
at påvise hvor meget de fortæller om men
nesket, ikke blot i middelalderen«. Og det
gjorde Villy Sørensen så selv i sin bog Dig
tere og Dæmoner (1959) i kapitlet Folke
viser og forlovelser. Heri ser han viserne
som almene udsagn om mennesket, og fortsætter Jens Anker Jørgensen - »han
har derved givet dem fornyet aktualitet,
men man kan nok mene, at han ser bort fra
nogle historisk betingede fænomener, der
kunne have forenklet en række af tolknin
gerne«.
Det er dét Jens Anker Jørgensen nu vil
råde bod på med sin bog. Villy Sørensen er
»ubekymret om den samfundsorden, som
viserne hører til i og beskriver«, og det er
hans svaghed.
Men Jens Anker Jørgensens svaghed er,
at han end ikke orker at have en mening
om, i hvilke(t) af de middelalderlige år
hundreder viserne er opstået, og han tager
heller ikke stilling til de forskere, der me-
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ner, »at viserne ikke er ret meget ældre
end de første sikre tegn på deres tilstede
værelse«, altså i 1500-tallet. Han skriver:
»Man har argumenteret med stor energi og
opfindsomhed om disse spørgsmål, men
ingen bevisførelse har været stærk nok til
at slå de andre af marken«.
At netop Jens Anker Jørgensen giver
helt op over for disse kronologiske speku
lationer må imidlertid undre, for for ham er
det af afgørende betydning for hans ræ
sonnementer, at visernes »ideologiske
univers« skal forstås på baggrund af den
samfundsorden, der var herskende på
visernes »opståelsestid«. Men er det
1100-tallet, 1200-tallet eller 1300-tallet?
Man kan nu engang ikke bare slå ud med
armene og tale om den middelalderlige
samfundsorden.
Men i middelalderen lever altså middel
aldermennesker, og det gør der også i
1800-tallet: »Mental tid går langsommere
end historisk tid. Det varer meget længe,
før alle grupper i en kulturkreds har forladt
et en gang etableret bevidsthedstrin, og
selv når det er sket, vil det givne niveau
altid eksistere som en etage i bevidst
heden, der kan blive aktuel igen ved mere
eller mindre omfattende tilbageslag. Det er
en slags bevidsthedsarkæologisk ekspe
dition, man kan komme med på i denne
bog; men ekspeditionens formål er først og
fremmest at orientere sig i folkevisernes
ideologiske rum, ikke at finde de nøjagtige
tidspunkter for, hvornår det er blevet befol
ket og forladt. Når der undertiden ind
drages historisk stof, lovtekster o. lign, i
fremstillingen, er det derfor ikke så meget
for at forankre viserne i en historisk virke
lighed, som for at uddybe forståelsen af de
tænke- og handlemåder, man møder i vi
serne«.
Og det er jo ganske fiffigt formuleret.
Hermed har han sagt: Kære venner, I er
bare en flok pedanter, hvis I vil fange mig i
historiske og kronologiske vildfarelser.
Folkevisen er og bliver en middelalderlig
genre - og »genren er med sine strenge
stofmæssige og stilistiske love en måde at
se verden på, på en gang briller og sky
klapper - eller rettere, en given bevidst
hedsudvikling finder sit udtryk i bestemte
genrer, som sprænges eller forlades, når
der sker skred i bevidstheden«.
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Indtil begyndelsen af vort århundrede var
folkeviserne levende, men så kom »skre
det i bevidstheden«: »Folkevisen er i dag
ikke mere en levende genre. Selv om man
indtil de allerseneste år har kunnet finde
visesangere, der havde middelalderlige
viser i tilsyneladende ubrudt folkelig tradi
tion på deres repertoire, så er det så svage
rester, at det er uden betydning«. Uden
betydning for hvem? For sangerne har de
betydning.
Det er Jens Anker Jørgensens erklæ
rede mål at ville skildre folkevisens univers
som et produkt af den middelalderlige
samfundsorden, og han understreger, at
»folkevisen ikke er en samfundsgruppe,
men en litterær genre«, men »genren ... er
en måde at se verden på«. Derfor mener
han rent faktisk, at man kan bruge de
siden Renæssancen og indtil begyndelsen
af vort århundrede overleverede folkeviser
som ret så autoritative kildeskrifter, der
kan belyse middelaldermenneskets uni
vers, ikke bare de middelaldermennesker,
der lever i vore oldeforældres mentale
underetage, men også de rigtige middel
aldermennesker i den rigtige middelalder.
På en måde virker Jens Anker Jørgen
sens bog som en pedantisk socialhistorisk
videreførelse af det langt mere litterærtvisionære synspunkt, som Villy Sørensen
gav udtryk for: at beskæftige sig med hvad
folkeviserne fortæller om mennesket - ikke
blot i middelalderen.
Villy Sørensen sidder godt og sikkert på
én stol - spørgsmålet er blot, om man kan
lide møblementet. Jens Anker Jørgensen
har sat sig mellem to stole. Han vil som
bevidsthedsarkæolog afdække den men
tale middelalder i mennesket. Og det er
naturligvis en ærlig og regulær sag, men da
denne mentale middelalder er skabt under
en konkret middelalderlig samfundsorden,
må han samtidig lege middelalderhistori
ker. Han vil nemlig også sige noget konkret
om samfundsforholdene i den konkrete
middelalder. Hans udgangspunkt er stadig
folkeviserne selv, men hvad de har at sige
herom, søger han at dokumentere ved
hjælp af lovtekster og andre middelalder
kilder.
Som bevidsthedsforsker er han kun in
teresseret i den mentale middelalder, men
som bevidsthedsarkæolog skitserer han

trods alt også menneskets univers i den
historiske middelalder. Det første er en god
idé - og det var vel trods alt også den, Villy
Sørensen havde - den anden er der al
mulig grund til at sætte et stort spørgs
målstegn ved, for folkeviserne er ikke så
pålidelige middelalderkilder, som man
skulle tro - men det er et forhold, som Jens
Anker Jørgensen ikke vil tage stilling til.
Han er til syvende og sidst bevidstheds
forsker.
lørn Piø.

Erik Dal: Samlet og spredt om folkeviser
Fagmandens, bibliografens og samlerens
efterskrift til Nordisk folkeviseforskning si
den 1800 (1956). Odense universitetsfor
lag, 1976. 59 sider, ill. (= C. C. RafnForelæsning Nr. 4). ISBN 87-7492-188-6.

Det er vel aldrig hændt før, at en forsker i
sin bedste alder forlader et af sine spe
cialeområder så effektivt, at han ikke blot
sælger alle sine fagbøger inden for emnet,
men også udgiver en bog, hvori han over
for den »dannede almenhed« tager afsked
med det, der engang var næsten halvdelen
af hans liv.
En sådan forsker er Erik Dal. I 1976
solgte han hele sin meget fine samling af
folkeviselitteratur til Odense universitets
bibliotek, der var særligt interesseret, idet
man stod over for oprettelsen af det i dag
særdeles aktive Laboratorium for folke
sproglig middelalderlitteratur ved Odense
universitet.
1976 blev så at sige Erik Dals skæbneår:
afslutningen af 12-bindsværket Danmarks
gamle Folkeviser betragter han selv som
sin sidste opgave inden for viseforskningen. Hans sidste indsats bestod i at
administrere færdiggørelsen af register- og
melodibindene. Samme år inviterede
Odense universitet ham til at holde en
festforelæsning i forbindelse med et inter
nationalt symposium. Emnet var Oversæt
telser af nordiske folkeviser. Forelæsnin
gen er trykt i den foreliggende bog. Det er
et ægte Dal-bidrag til viseforskningen:
udfra et stort overblik og med en enorm
detaljeviden præsterer han et elegant
essay - han kalder det selv en »improvi

sation« som »måtte skrives, mens bøgerne
endnu var i huset«.
Bogen indeholder også hans »Egen
visebibliografi 1950-1978« - at der kan
stå 1978 i en bibliografi fra 1976 skyldes,
at han havde en lille forskningshistorisk
afhandling liggende i manuskript. »Det kan
endnu ikke siges, hvor dette bidrag skal
fremkomme«, skriver den omhyggelige Dal.
Det kan nu oplyses, at afhandlingen, Fran
cis James Child and Denmark after the
death of Svend Grundtvig 1883, blev Dals
bidrag til Tradisjon og samfunn. Festskrift
til professor Olav Bø. Oslo-Bergen-Tromsø
1978.
Dal afslutter sin bog med et »privat
essay« om, hvordan hans samling af folke
viselitteratur er blevet til.
Alt taget i betragtning er det en usæd
vanlig bog. Et utraditionelt farvel til folke
viserne, skrevet af en 54-årig forsker, der
nu er administrator ved Det danske Sprogog Litteraturselskab. Og der har han i
1978-79 besørget et fotografisk genoptryk
af den anden store videnskabelige viseudgave herhjemme, H. Grüner-Nielsen:
Danske Viser fra Adelsvisebøger og Flyve
blade 1530-1630, l-VII (1912-31 ).
Joh, Erik Dal er stadig en nyttig mand for
viseforskningen.
lørn Piø.
The Types of the Scandinavian
Medieval Ballad
A descriptive catalogue. In collaboration
with Mortan Nolsøe and W. Edson Rich
mond edited by Bengt R. Jonsson, Svale
Solheim and Eva Danielson. Svenskt vis
arkiv, Stockholm & Universitetsforlaget,
Oslo-Bergen-Tromsø. 1978. 329 sider.
(= Skrifter utg. av Svenskt visarkiv 5, også
= Institutet for sammenlignende kultur
forskning, Oslo, Serie B: Skrifter LIX).
Pris: Nkr. 85. ISBN 82-00-01654-4.
For første gang i den nordiske folkevise
forsknings historie er det nu blevet muligt
og bekvemt at få et fuldstændigt overblik
over og indblik i den samlede balladetradi
tion i Norden. Indholdet af de enkelte visetyper refereres, og der gøres rede for
større variationer mellem de enkelte lan
des tradition. Det er et imponerende ar-
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bejde. 838 visetyper, som tilsammen teg
ner sig for et sted mellem 15.000 og
20.000 visenedskrifter, er blevet nøje gen
nemgået og stillet op i følgende system: A.
Trylleviser (75 typer), B. Legendeviser
(37), C. Historiske viser (41), D. Ridder
viser (441), E. Kæmpeviser (167) og F.
Skæmteviser (77).
Udgiverne har altså foretrukket den tra
ditionelle inddeling, som vi herhjemme
kender fra den af Svend Grundtvig påbe
gyndte udgave Danmarks gamle Folke
viser I—XII (1843-1976), der dog ikke med
tager skæmteviser. De er til gengæld ud
givet af H. Grüner-Nielsen i Danske
Skæmteviser (Folkeviser og litterær Ef
terklang) efter Visehaandskrifter fra
16.-18. Aarh. og Flyveblade (1927-28) og
af E. Tang Kristensen i Et hundrede gamle
skjæmteviser efter nutidssang (1903).
Typekatalogen er naturligvis forsynet
med mangfoldige indgange. Man kan tyde
ligt mærke, at det er trænede arkivfor
skere, der har udtænkt dette værk, hvis ud
givelse iøvrigt er blevet støttet af Norges
almenvitenskapelige forskningsråd.
Netop fordi det er så praktisk tilrettelagt,
slår det én, at udgiverne har udeladt nogle
få viser i DGF, fordi de er efter-middelalderlige. Hvis dette kriterium blev gen
nemført konsekvent, ville det have betydet
at langt flere af DGF-viserne burde have
været udeladt, f. eks. Agnete og Hav
manden (DGF 38), som formentlig er digtet
i slutningen af 1700-tallet, og den er med i
katalogen. Når udgiverne har lagt så me
gen vægt på, at dette værk også skal være
en konkordans til de eksisterende viden
skabelige udgaver, havde det nok været
mere rimeligt at medtage alle viserne i DGF
- uden diskussion. Denne indvending ved
rører dog ikke den kendsgerning, at kata
logen er et uundværligt hjælpemiddel for
enhver folkeviseforsker. Der gøres nemlig
omhyggeligt rede for, hvilke viser man har
udeladt.
Hovedudgiveren Bengt R. Jonsson håber
i sit forord, at vi i Norden kan stå sammen
om at bruge de nye typebetegnelser. Han
foreslår forkortelsen TSB, men burde nok
snarere have foreslået TSMB. Ordet Mid
delalder er altså faldet ud. Det vil dog
dukke op igen, når de svenske og norske
paralleludgaver til DGF udkommer. De vil
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blive forkortet hhv. SMB og NMB. Det frem
går af forkortelseslisten i TSB!
lørn Piø.

Modspil
Tidsskrift for musik, politik, kritiske musik
studier, kritisk musikpædagogik, nr. 3.
Publimus 1978. 96 sider. Kr. 32. ISSN
0105-9238.
Modspil nr. 3 er et temanummer, der ud
over anmeldelser, debat og kommentarer
rummer to store artikler om ‘folkelig og po
litisk visesang i dansk historie’. Svend
Nielsen lægger ud med ‘Når visen får brod.
Om nidviser, smædeviser, drilleviser og
protestsange: Et våben for de svage i sam
fundet'. Dernæst følger Jens Henrik Koudals ‘Klassekamp på vers: Politisk vise
sang omkring feudalismens krise i Dan
mark i første halvdel af 1500-tallet’.
Svend Nielsen bevæger sig ubesværet
og veloplagt mellem 1586 og Berlingskekonflikten i 1977 i sin skildring af visen
som et ofte politisk våben for udbyttede og
undertrykte befolkningslag som omflak
kende landarbejdere, menige søfolk og nu
tidens industriarbejdere. Afsnittet om den
såkaldte ‘individuelle kritikvise’, vendt mod
medlemmer af de undertryktes egne ræk
ker - i forbindelse med f. eks. ulykkelige
kærlighedsforhold - hører selvsagt med til
billedet af de udbyttedes dagligdag. Allige
vel havde artiklen nok stået stærkere, hvis
den udelukkende havde koncentreret sig
om det punkt, hvor den lægger de fleste af
sine kræfter: disse befolkningsgruppers
versificerede protest, når den var/er vendt
mod autoriteter og magthavere. Artiklen er
ikke desto mindre et virkelig vellykket
bidrag til et ellers så forsømt område som
historien om den folkelige protest og dens
udtryksformer i Danmark.
løvrigt er denne artikel i 1979 blevet
udgivet særskilt på forlaget ‘Kragen’ i følge
med et kassettebånd, hvorpå findes 18 ori
ginaloptagelser af de ialt 23 viser med
noder, som artiklen behandler.
Jens Henrik Koudal præsenterer-ved at
gå til det overleverede visestof fra datiden
- en ny og uprøvet indfaldsvinkel på de
ellers flittigt behandlede og behandlingsmættede forløb omkring ‘Grevens Fejde’,
omkring Skipper Klement og hans bonde-

hær og omkring den uudgrundelige kong
Christiern 2. Jens Henrik Koudal lader den
historiske baggrundsskildring for sin ana
lyse af den politiske visesang fra starten af
1500-tallet fremstå ret så entydig og
uproblematisk: Der var de og de samfunds
grupperinger; de besad den og den magt;
de udkæmpede en klassekamp på livet,
fordi det feudale samfund på daværende
tidspunkt var inde i en dyb krise. Det er
meget muligt, at det var sådan. Men vi ved
ikke så forfærdelig meget om disse
spørgsmål (endnu). Imidlertid argumen
teres der overbevisende for, at der på
dette punkt i Danmarkshistorien opstod en
helt ny type af politisk visesang, og artiklen
er i det hele taget et godt eksempel på,
hvorledes der kan skrives både letlæst og
vedkommende historie udfra en marxistisk
grundholdning. Der er ingen begrebsgym
nastik. Fagjargon er luget væk. Ydermere
er artiklen i sjælden grad veldokumenteret.
Modspil nr. 3 er spændende læsning ...
Henrik Stevnsborg.
Jutta Bojsen-Møller og Annette
Rosenlund: Ole Kollerød - forbryder
og oprører
Samleren 1979. 265 sider. Pris: kr. 59,50.

Jutta Bojsen-Møller og Annette Rosenlund
har skrevet speciale i faget dansk ved Kø
benhavns Universitet om mølleren, tyven
og morderen Ole Pedersen Kollerød, som
blev henrettet i 1840. At de har valgt sig
dette emne skyldes, at de i Kollerøds
bevarede selvbiografi finder ‘et enestå
ende vidnesbyrd om underklassens liv og
bevidsthedsformer i begyndelsen af
1800-tallet’. Som led i disse års ‘Ole Kollerød-bølge’ har Samlerens forlag nu udgi
vet dette speciale i en bearbejdet form.
‘Kun’ ca. en trediedel af bogen er afsat
til det forskningsfelt, der er forfatternes
egentlige, d. v. s. det danskfaglige. Her er
de tydeligvis på hjemmebane. Gennem
gangen af Kollerøds levnedsskildring samt
af hans billedproduktion præsenterer sig
som en kompetent og indsigtsfuld vejviser
til Kollerød-biografien, ligesom navnlig
analysen af skillingsviserne om Ole Kolle
rød synes et vellykket afsnit.
Langt hovedparten af den øvrige frem

stilling er derimod tæt knyttet til det speci
fikt historiske forskningsområde. Sådanne
tværfaglige studier er en god ting - under
den udtrykkelige forudsætning, at der i sid
ste ende surres en holdbar tråd om alle de
berørte fagområder. Dét er desværre ikke
tilfældet med denne bog om Ole Kollerød
som forbryder og oprører. Det helt centrale
afsnit om karakteren af det danske sam
fund i 1800-tallets første halvdel er, præcis
som bogens kapitel om det datidige rets
væsen, blevet til på basis af .‘traditionelle’
borgerlige fremstillinger, som dernæst er
‘frisket op’ med et marxistisk begrebs
apparat. Metoden er praktiseret før, hvilket
dog ikke gør den mere acceptabel. For
konsekvensen bliver meget nemt - som i
dette tilfælde - at postulat føjes til postulat,
alt imens der tegnes et meningsløst forgrovet billede af en kompliceret virkelig
hed.
Som et højst iøjnefaldende eksempel på,
at bogen end ikke ud fra sine egne
marxistiske præmisser er på sikker grund,
kan nævnes dens holdning til spørgsmålet
om overgangen fra feudalisme til kapita
lisme. Om dette spørgsmål har der blot
inden for det sidste tiår foregået en yderst
kompliceret forskningsdebat i såvel østsom vesteuropæiske fagtidsskrifter og lit
teratur iøvrigt. Debatten er umulig at resu
mere her, men det kan fastslås, at denne
problematik, og i det hele taget periodiseringsproblemet inden for marxistisk hi
storieskrivning, på langt nær er afklaret.
Bogens kategoriske begrebsanvendelse
på dette punkt må derfor ikke blot for
undre, men også vække til mistillid. Så me
get mere som litteraturlisten ikke lader for
mode, at der er gjort et seriøst forsøg på at
opnå overblik over denne problemstilling,
som forfatterne ydermere selv har trukket
påfaldende frem i deres bog.
Ligeledes er det trist, at et begreb som
‘merkantilisme’ anvendes uden hensyn
tagen til, at der også på dette punkt har
løbet en efterhånden 50-årig international
forskningsdebat; en debat der ikke til dato
har tilvejebragt en entydig definition af
begrebet.
Hyppigt bydes man på en noget ufor
døjelig grovkost, når forfattere inden for de
humanistiske videnskaber skriver ud fra en
marxistisk indfaldsvinkel. På denne bag-
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grund er den sproglige formulering i Jutta
Bojsen-Møller og Annette Rosenlunds Ole
Kollerød-bog opmuntrende god, men hver
mands læsning bliver det nu under ingen
omstændigheder.
Iøvrigt er bogens undertitel lidt over
raskende. Omend usædvanlig velformu
leret og højtbegavet var Ole Kollerød uden
ringeste tvivl ‘forbryder’. Men ‘oprører’?
Hans selvbiografi er ikke noget politisk
manifest; ejheller var han selv en Robin
Hood-skikkelse, som stjal fra de rige og
gav til de fattige og som sigtede mod en
omfordeling af samfundets goder.
John Christensen og Henrik Stevnsborg.

Ingeborg Christmas-Møller:
På fattighuset
Greve Hospital og andre fattighuse på lan
det i 1700- og 1800-tallet. Nationalmuseet
1978. Kr. 58,50. ISBN 87-480-0180-5.
Fattig i Danmark
En beretning om 50 års forsorg og fattig
dom i Danmark. Af Knud Vilby i samarbejde
med Kjeld Sørensen. Gyldendal 1978. 426
sider. Kr. 92,00. ISBN 87-01-66521-9-01-1.

Den ydre anledning til fattigdomsforskning
i Danmark set i historisk belysning har hid
til i temmelig høj grad været præget af til
fældighedernes spil.
Harald Jørgensen nævner i sit hoved
værk »Det offentlige fattigvæsens histori
ske udvikling i Danmark«, at han fik over
draget opgaven i 1931, idet bestyrelsen for
det nyoprettede institut for historie og
samfundsøkonomi ønskede at tilvejebringe
en række undersøgelser over arbejder
klassens sociale og økonomiske forhold i
sidste halvdel af 1800-tallet. Resultatet
blev en solid oversigt over lovgivning, cen
tral- og lokaladministration, samt udvalgte
- såkaldt typiske - eksempler på, hvordan
den fungerede i praksis på land og i by.
Efter en længere pause er der i de sene
ste år udgivet en række mindre oversigter
og afhandlinger, der tager deres udgangs
punkt i lokale arkivalier, gamle bygninger,
udstillinger og lignende. Som eksempler
nævnes »Fattiggården. Træk af fattig
forsorgens historie i Svendborg«, der knyt
ter an til det lokale museum, og »Fattig
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væsenet i Sønderjylland«, der er et katalog
udarbejdet i forbindelse med en udstilling
på landsarkivet i Åbenrå. Begge er fra
1976.
Der er også ydre anledninger til de to
nye større undersøgelser omkring fattig
dom, der skal anmeldes her. Ingeborg
Christmas-Møller (ICM) har skrevet en
bog, der tager sit udgangspunkt i en af Fri
landsmuseets dengang kommende byg
ninger: Greve Hospital. ICM har dog givet
meget mere end en vejledning for museets
gæster.
Forfatteren har i sit forord formuleret en
meget træffende beskrivelse af indholdet.
Hun nævner, at bogen nærmest skal be
tragtes som en række essays med oplys
ninger, overvejelser og ikke mindst spørgs
mål, der ikke altid umiddelbart kan besva
res. Måske mangler der forskning og ind
samling, eller måske skyldes det, at sam
fundet har ønsket at sløre svarene.
Jeg synes, at ICM har lavet en meget
inspirerende og spændende indføring til et
problemområde, som optager mange. ICM
håber, at bogen vil finde anvendelse i
undervisningssammenhænge, og det kan
jeg kun anbefale. Pædagogisk set hæver
den sig højt over flertallet af populære
folkloristiske og etnologiske værker. Det er
en bog, jeg kan lære noget af. Den er for
holdsvis nem at finde rundt i, begreberne
beskrives, opsætningen er afvekslende
med tekst, billeder, skemaer, tegninger og
oversigter imellem hinanden. Desuden en
forbilledlig kommenteret litteraturliste, der
også medtager skøn- og børnelitteratur, en
oversigt over kilder, relevante museer og
AV-midler. Illustrationerne fortjener en
særlig kommentar og berømmelse, fordi
det desværre endnu ikke er så almindeligt
at møde værker, hvor kildekritik og faglig
holdning også omfatter billederne og ikke
blot de skrevne kilder.
Selv om bogen måske især sigter på de
ældre skoleklasser og kulturhistorisk inter
esserede uden specielle forudsætninger,
vil jeg fremhæve, at den i høj grad også vil
kunne bruges inden for forsker- og ind
samlerkredse, hvadenten det drejer sig om
folk med tilknytning til arkiver, museer eller
universiteter.
Det vil være »urealistisk at mene, at vi
kan forstå den forgangne tid helt på dens

egne præmisser«, skriver ICM. Hun søger
dog ligesom Harald Jørgensen at lægge
vægt på de dominerende træk, det gene
relle og typiske i udviklingen gennem
1700- og 1800-tallet. Læseren opfordres
så til selv at sammenholde de skildrede til
stande med lignende forhold i dag.
Her tager journalisten Knud Vilby et
andet udgangspunkt i den bog, han har
skrevet i samarbejde med historikeren
Kjeld Sørensen. Han efterlyser et hoved
værk, og ikke blot enkeltundersøgelser og
enkeltberetninger, »som kan være med til
at skabe forståelse for den situation, vi
står i i dag i det danske samfund«. De ser
altså fortiden som et redskab til at forstå
og gribe ind i nutiden, for derved at skabe
en bedre fremtid.
Den ydre anledning var i dette tilfælde
Kofoeds skole, der havde eksisteret i 50 år
i 1978, og dette afspejler sig nok i, at de
private sociale institutioners arbejde gives
mere plads og anerkendelse end helt rime
ligt er.
Som kampmiddel, der vil skabe offentlig
opinion og pression, sigter bogen vel på at
blive anvendt af bl. a. journalister, poli
tikere, socialarbejdere, institutioner, væl
gerforeninger og andre grupperinger, der
aktivt beskæftiger sig med sociale proble
mer. Derimod er dens primære læsere
næppe heller de kulturhistorisk interes
serede, og, hvad der måske er nok så be
mærkelsesværdigt, heller ikke de sociale
tabere selv.
Det ville være en let sag at kritisere
bogen for at være uvidenskabelig i gam
meldags forstand, men det ville være et
forfejlet bedømmelsesgrundlag efter min
opfattelse. Bogen er, som alle andre publi
kationer, et redskab, den udtrykker det blot
eksplicit. Spørgsmålet er så, om redskabet
også er vellykket, og her er jeg skeptisk.
Den kan ikke fungere som håndbog. Dertil
er den alt for omfattende (426 sider) og
uoverskuelig, uden registre og med littera
turhenvisninger, der kan være svære at
verificere. Der er tale om fremlæggelsen af
en stor materialemængde og et temmelig
indforstået begrebsapparat, der vil være
besværligt for mange aktive socialarbej
dere og ikke mindst udelukker de sociale
tabere selv. Selve ideen med at sammen
stille en overordnet historisk-økonomisk

fremstilling med nogle folkelige beretnin
ger synes jeg i princippet kan være både
inspirerende og spændende også fagligt
set. Men fremstillingen skæmmes af alt for
mange pegefingre og unuancerede konklu
sioner. Her overlades ingen tolkninger til
læseren selv.
Også i denne bog er billederne interes
sante, men hvor kunne forfatterne dog
lære meget af ICM! Alene et årstal på alle
fotografierne ville have været en god start.
Jeg vil gætte på, at »Fattig i Danmark«
snarest vil blive læst af borgerlige mellem
lag og her især akademikere, der på for
hånd er vant til denne form for debatlittera
tur. Ad denne indirekte vej kan forfatterne
naturligvis også nå frem med deres ønske
om at aktivere, men der er en stor fare for,
at de først og fremmest kommer til at be
kræfte allerede eksisterende indignation.
Det er synd for de mange levende og
vedkommende beretninger fortalt af folk,
der har følt på deres krop, hvordan 50 års
forsorg og fattigdom i Danmark har kunnet
komme til udtryk. Disse erfaringer taler til
et stort publikum.
Efter alle de nævnte forfatteres mening
er der naturligvis mange undersøgelses
muligheder, der ligger og venter på interes
serede indsamlere og forskere. Studiet af
fattigdom nyder godt af, at emnet opleves
som et problem, der kan engagere mange
kredse. For mig at se er der heller ikke
nogen tvivl om, at vi her står over for et af
80’emes populære arbejdsområder. Til
syneladende har forskerne forladt den
traditionelle og snævre opfattelse af fattig
dom som økonomisk og materiel knaphed.
I stedet er kommet en relativ definition, der
betoner begrænsningen af muligheder og
indflydelse, og fremhæver mindreværd og
ydmygelse. Med min egen formulering vil
jeg betegne den som fattig, der har, får og
opfattes som mindre end andre i et sam
fund. Netop ud fra disse relativistiske op
fattelser af fattigdom forekommer det mig
bemærkelsesværdigt, hvor lidt forfatterne
hidtil har overvejet de etiske problemer
omkring temaet. Det er som om målet hel
liger midlet. Dette bør nok diskuteres
alvorligt i faglige kredse. Ved at oppriori
tere studiet af fattigdomskultur skaber vi
viden og bedre beslutningsgrundlag, men
vi udleverer også mennesker, tolker deres
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verden på vore vilkår og skaber afstand, ja
måske endog ny fattigdom. Der ligger en
fare i, at mellemlagene og de etablerede
forsøger at skabe en slags indirekte tryg
hed på tabernes bekostning. Fattigdoms
kultur kan bruges som et skræmmebillede,
men den kan også fremstilles som noget
eksotisk.
Birgitte Rørbye.

Hekse, heksetro og heksejagt
Dansk tekst ved Karin Lützen. Lademann
1979. Kr. 84,00. ISBN 87-15-08295-4.
Interessen for fænomenet »hekse« har vel
aldrig siden de store hekseforfølgelsers tid
i det 16. og 17. århundrede været større
end i dette årti. I 1972 holdtes en stor,
ikonografisk udstilling i Paris om hekse,
og i begyndelsen af 1979 fulgte Ham
burgischen Museum für Völkerkunde efter
med en særudstilling »Hexen«. Et dansk
forlag har også ment, at der var basis for at
sende et værk om hekse på markedet, og
resultatet er blevet »Hekse, heksetro og
heksejagt«. Det er en gennemgribende
omarbejdelse ved Karin Lützen (herefter
KL) af en engelsk bog »An Illustrated
History of Witchcraft« af Peter Haining.
Det skal siges med det samme, at tek
sten har vundet ved at blive omarbejdet.
Hvis den engelske originaltekst blot var
blevet oversat og sendt på det danske
marked, ville det have været en skændsel.
KL har gjort et stort arbejde ved faktisk at
skrive hele bogen om; selv titlen er blevet
ændret, men det var måske det eneste,
man ikke skulle have gjort. For det er en
billedbog om hekseri og trolddom. På bo
gens 119 sider findes omkring 140 illustra
tioner, flere over dobbeltsider, og dertil en
række oversættelser af dokumenter til for
ståelse af hekseforfølgelsernes udvikling,
som f. eks. en del af Canon episcopi, borg
mester i Bamberg Johannes Junius’ gri
bende brev til sin datter og vidneudsagn
fra processerne i Salem, Massachusetts.
Med den danske titel loves der mere, end
der er dækning for i teksten. Det er billed
materialet, der er det væsentligste i denne
bog, og det er en gevinst for den danske
udgave, at omkring en fjerdedel af illustra
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tionerne fra den engelske udgave er blevet
udskiftet med andre og mere interessante.
Som en introduktion til emnet vil jeg
hævde, at bogen fungerer rimeligt godt.
Der er en klar disposition: heksefigurer før
heksejagtens tid; kætterforfølgelser; fra
kætterforfølgelse til heksejagt; heksesab
bat; heksejagt i Europa og U.S.A.; hekse
jagt i Danmark; vort århundrede (med et
afsnit om forskernes teorier); kloge folk og
en efterskrift. Det er i detaljerne og sam
menfatningerne, at bogen desværre gør et
noget ubearbejdet og uovervejet indtryk.
I KL’s udmærkede gennemgang af en
kelte forskeres teorier omtaler hun også
den engelske ægyptolog (ikke antropolog
som KL skriver) Margaret A. Murrays teori
om, at heksene var dyrkere af en hedensk
frugtbarhedskult, som blev forfulgt af den
kristne religions udøvere. Hun skriver
(p. 94), at »skal Murrays teori betragtes fra
et historisk synspunkt, kan den afvises
med et skuldertræk, for hendes bevis
førelse er unægtelig noget spinkel«. Allige
vel får KL puttet Murrays teori halvvejs ind i
bogen, når hun p. 41 hævder, at »Man
mente, at heksesektens medlemmer var
inddelt i roder på 12 plus en leder«. Det er
korrekt, at man f. eks. i det danske mate
riale kan finde udsagn om, at heksene var i
roder, men at de var 12, er en af Murrays
teorier.
I afsnittet om Danmark bruges det meste
af pladsen på et referat af en af de kendte
ste hekseprocesser i Vilhelm Bangs gengi
velse fra 1896, nemlig den mod Maren
Splids fra Ribe. KL veksler mellem at kalde
hende Maren Splids og Maren Splid;
Maren var gift med Laurits Sørensen Splid,
og efter datidens skik benævnes hun med
genetiv af mandens navn og hed rettelig
Maren Splids. Det må undre, at netop
denne sag bliver fremdraget, da den er
atypisk på 2 væsentlige punkter. For det
første går sagen til øverste instans,
kongens retterting. Kun 1 % af de jyske
processer fra 1610 til 1690 kom til rettertinget (fra enevældens indførelse var det
Højesteret, der var øverste instans), ellers
blev de afgjort ved landstinget, hvortil der
var tvungen appel siden 1576. For det
andet fordi processen udspillede sig i en
by. Kun 15 % af alle hekseprocesser i Jyl
land i det anførte tidsrum foregik i byer;

hekseforfølgelserne var et fænomen, der
havde sit udspring i landsbyerne. Desuden
bringer KL ganske roligt alle myterne om
denne sag videre: at Maren Splids blev
underkastet tortur, før hun blev dømt, og at
hun blev udsat for vandprøven. Om det sid
ste er der i materialet ikke den mindste
antydning, og om det første skal man tolke
Herredagsdombogen meget tendensiøst,
hvis man skal komme til det resultat. Men
det er en konsekvens af, at KL benytter et
arbejde fra 1896, og ikke er gået til den
nyeste fremstilling af processen mod
Maren Splids i »Dagligliv i Danmark i det
17. og 18. århundrede« fra 1969.
At processen er atypisk, kunne KL have
overbevist sig om, hvis hun havde konsul
teret de mange artikler i de lokalhistoriske
årbøger, hvor amatørhistorikere med stor
flid har afskrevet en meget stor del af de
hekseprocesser, der var for landstinget i
Viborg; i stedet for at opføre nogle af disse
værker i litteraturlisten anfører KL Evald
Tang Kristensens værk om »Danske
sagn«, afdelingen om Djævlekunster og
hekseri. Et storartet værk, men ikke brug
bart, når man skal diskutere heksejagt.
Sagnene er nedskrevet ca. 200 år efter
hekseforfølgelsernes tid og ligner meget
lidt de vidneudsagn, der blev afgivet
under hekseprocesserne. Det får uheldige
følger i afsnittet om heksesabbat, hvor KL
p. 45 om stedet for heksesabbaten skriver,
at »visse bjergtoppe blev anset for at være
heksenes foretrukne udflugtssted: Hekla
(= Hekkenfeldt på Island), Brocken (=
Bloksbjerg i Harzen) og Blockula i Sverige,
for at nævne de nordeuropæiske tinder«.
Det, KL refererer, er en senere folketro og
ikke udsagn fra hekseprocesserne. Der
mødtes heksene på »Bierge lie« (en an
melderen ukendt lokalitet, sikkert i Jylland)
og ved Troms kirke. Også det kunne være
fundet i de lokalhistoriske årbøger.
KL’s opfattelse af den katolske kirke er
præget af visse fordomme. Man kan
komme til at tænke på Shu-bi-duas kendte
linie »de varme lande er noget lort«, som
med den nødvendige omskrivning meget
godt synes at kunne dække KL’s mening
om katolicismen, p. 22: »Den organiserede
og effektive kætterjagt havde til følge, at
albigenserne og valdenserne blev totalt
udryddet, og således kvalte kirken på kort

tid nogle tanker, som kunne have bibragt
den kristne lære en værdifuld og tiltrængt
fornyelse«, og p. 58: »Heksetroen ... blev
grebet af mange, selv af dem, der burde
vide bedre. De to store reformatorer Luther
og Calvin troede på hekses eksistens og
prædikede mod dem, de var således ikke
stort bedre end katolikkerne«. Til det sid
ste må jeg spørge: hvorfor skulle reforma
torerne være bedre end katolikkerne. I det
16. og 17. århundrede troede ligeså mange
på heksenes eksistens, som mange i be
gyndelsen af 1960’erne troede på stadig
økonomisk vækst. Til albigensernes værdi
fulde fornyelse af den kristne lære må jeg
mene, idet jeg helt tilslutter mig KL’s for
behold m. h. t. viden om deres lære, at hun
aldrig havde fået skrevet denne bog, hvis
albigenserne havde sejret, idet den yder
ste konsekvens af denne var menneske
hedens forsvinden fra jorden. Kun Gud til
hørte det gode, alt materielt var af det
onde, deriblandt også den menneskelige
forplantning. (Se Arno Borst: Die Katharer,
Stuttgart 1953). Hvis man læser teksten til
illustrationen p. 21 fra Samuel Clarks
»Martyrology« (1651), får man at vide, at
det er »Inkvisitionens mange torturformer,
som blev brugt mod kætterne og senere
hen mod heksene«. Torturmetoden på det
nederste billede, hvor en mand sønderslides mellem 4 heste, som man kender
det fra afbildningen af Ravaillacs død, den
person der myrdede den franske konge
Henrik IV, blev kun brugt af verdslige myn
digheder i højforræderi-processer. Men KL
har ønsket at gennemføre sin holdning til
den katolske kirke uden at konferere med
nyere værker om Inkvisitionen. I en artikel i
»Jordens folk« fra 1973 kunne KL med
held fra en forsker, der i mange år har be
skæftiget sig med inkvisitionen, have fået
ajourført sin viden og rokket ved nogle af
sine fordomme. Gustav Henningsen skriver
p. 70: »Den spanske inkvisition var ret til
bageholdende med tortur som »bevismid
del«, og den holdt sig til få og anerkendte
metoder, som ophejsning med bagbundne
hænder og rebtortur«.
I sin efterskrift skriver KL p. 118: »og det
er herskerne, godsejerne, der drager for
delen af heksetroen. Ved at billige, at de
res undersåtter vendte deres harme ned
ad, fik de afværget ethvert (anm. udhæ-
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velse) oprør vendt mod dem selv«. Det er
ikke korrekt. KL fremstiller sin opfattelse
som en teori om hekseprocesser i Europa,
og selvom det er rigtigt, at der ikke var
bondeoprør i Danmark, så gik det ofte for
sig ude omkring i Europa. Der var næsten
kontinuerligt bondeoprør i Østrig fra 1525
til 1648; der var Jacquerier i Frankrig i
1560-61; Croquants-oprør i Frankrig
1593-95 og 1636 og Nu-Pieds-oprøret i
Normandiet i 1639-40, og i England ledede
en »Captain Pouch« et bondeoprør i
begyndelsen af det 17. århundrede. Så rej
ser spørgsmålet sig, hvad KL mener med
»ethvert oprør«? Klassekamp gik for sig
dagligt over hele Europa; i Danmark kan
man læse om arbejdsvægrelser fra bøn
dernes side f. eks. i Benito Scocozzas bog
»Feudalismen«, som KL har opført i litte
raturlisten.
KL’s bog veksler mellem uovervejede
betragtninger og fine iagttagelser. Det er
befriende at få slået fast p. 111-113, at
»det er derfor en stor misforståelse at tro,
at det var de kloge folk, der blev henrettet
som hekse. Snarere tværtimod kunne man
sige, for de kloge folk var på deres måde
lige så ivrige efter at komme af med
heksene«.
Den fremførte detail-kritik skal ikke over
skygge, at det på en lang række områder
er en bog, man tager frem med glæde og
kigger i. Jeg har fremhævet billedmate
rialet, men også i sin vurdering af forsker
nes teorier udviser KL en nøgternhed, der
netop på dette område, hvor der er skrevet
så utroligt meget sludder, er god at få for
stand af.
Jens Chr. V. Johansen.
Danske Domme 1375-1662. De private
domssamlinger
Ved Erik Reitzel-Nielsen under medvirken
af Ole Fenger. I: 1375-1553; II: 15541569; III: 1570-1581. Det danske Sprogog Litteraturselskab, I kommission hos
C. A. Reitzels Boghandel A/S. København
1978 -79. Henholdsvis 390, 359 og 424 s.
Hvert bind koster kr. 402,60. ISBN
87-87504-76-6.

Bindene er smukke; typografien elegant og
velovervejet; noteapparatet er helt ekscep-
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tionelt grundigt. Der er virkelig kælet for
dette store projekt, som skal rumme en
systematisk og bogstavret gengivelse af
de henved 900 danske domme fra 1300- til
1600-tallet, der er bevaret i de private
domssamlinger (til forskel fra dommene i
de officielle retsarkiver), og som er plan
lagt til at skulle omfatte 6 à 7 bind.
Blandt argumenterne for at udgive disse
domme hæfter man sig navnlig ved to: For
det første hidrører dommene fra en tid,
hvor de konkrete afgørelser fra først og
fremmest de overordnede domstole i Dan
mark som retterting og landsting var en
retsskabende faktor på lige fod med lov
givningen. Domstolene administrerede ik
ke blot det eksisterende lovstof. De bidrog
også selv til at skabe retsregler, som
trådte i stedet for eller udfyldte huller i lov
stoffet. De private domssamlinger er anlagt
og anvendt af folk, der i sin tid har haft brug
for disse domstolsskabte retsregler som
en rettesnor i deres daglige virke som
dommere, embedsmænd etc. Herved bliver
de private domssamlinger samtidens eget
udvalg blandt domstolenes vigtige og præ
cedensskabende domme.
Netop dette, at der er tale om et udvalg,
leder over i det andet argument for udgivel
sen. At gøre Danmarks officielle retsarki
ver tilgængelige gennem en udgivelse er
på grund af opgavens blotte omfang et
sandt sisyfosarbejde, et arbejde af så
danne dimensioner, at det med garanti
ikke bringes til afslutning i løbet af det 20.
århundrede. Ole Fenger pointerer yder
mere i det præsentationshæfte, som
Sprog- og Litteraturselskabet har udgivet i
forbindelse med Danske Domme, at der
alene er én acceptabel måde at gå til dette
sisyfosarbejde på, nemlig gennem en kom
promisløs, systematisk publicering af
samtlige eksisterende domme fra en given
retsinstans. Det nytter ikke at foretage en
udvælgelse på basis af udgiverens subjek
tive, og tidsbundne, overvejelser over,
hvilke domme der må karakteriseres som
vigtige og hvilke, der kan affejes som lige
gyldige. Ejheller er det en metodisk farbar
vej at udgive forkortede gengivelser af
dommene, de såkaldte ‘regester’ (Ole
Fenger, Landslov og retsbrug. Danske
Domme 1375-1662 og andre domsudgaver,
København 1979 = Det danske Sprog- og

Litteraturselskab, Præsentationshæfte nr.
5). Her kommer de ca. 900 domme i de pri
vate domssamlinger imidlertid ind i billedet.
De er - relativt - overskuelige i deres om
fang. At udgive dem in extenso og meto
disk forsvarligt ligger derfor inden for det
mulige.
Det er sikkert utopi, om et så sprogligt
kompliceret værk som Danske Domme var
helt uden lyder og fejl i gengivelsen af de
originale forlæg. Alligevel virker det nu lidet
betryggende, at der sågar i præsentations
hæftet, hvor omslagets side 2 og 3 er hel
liget først gengivelsen af en original dom
fra samlingerne og dernæst Danske Dom
mes ‘version’, findes uoverensstemmelser,
som selv den ikke-gotisk skriftkyndige kan
påvise. I dommens overskrift er bogstaver
faldet ud, mens et andet er fejllæst.
At den påberåbte bogstavtro gengivelse
måske ikke er så bogstavtro endda får dog
være. Vigtigere er det mere principielle
spørgsmål om det berettigede i et udgivel
sesprojekt af denne type. Hvad kan de 6-7
bind egentlig bruges til? Det er svært
(umuligt?) at forestille sig, at noget men
neske læser værket igennem fra ende til
anden. Følgelig bliver registrene et meget
centralt punkt. Naturligvis kan det disku
teres. Men på trods af det i sandhed impo
nerende og lærde noteapparat og på trods
af, at værket endnu ikke er fuldstændigt, vil
jeg vove den påstand, at man kunne have
nøjedes med at udgive registrene. Hertil
kunne føjes en redegørelse for de private
domssamlingers særlige karakter og for de
metodiske problemer, som anvendelsen af
dem rejser. Endelig kunne man tænke sig
et index til, hvor samlingerne skal findes.
Det skal ingenlunde bestrides, at dom
mene i de private domssamlinger er væ
sentlige for vores forståelse af dansk rets
pleje i 14.-17. århundrede. At den fuld
stændige, bogstavrette gengivelse af dom
efter dom skulle være den eneste metode
til at gøre disse domme tilgængelige og
anvendelige for en videre kreds er på den
anden side nok en sandhed med modifika
tioner. I Fortid og Nutid vol. 28 (1979),
s. 240-70, har Gustav Henningsen, Jens
Chr. V. Johansen og Ditlev Tamm lagt et
højst konkret alternativ på bordet. Mulig
hederne i deres såkaldte ‘sagstypologiske
metode’ og deres visioner om en totalregi

strering af de danske retsarkivers indhold
med et sagtype-index var måske en over
vejelse værd, før der planlægges flere ud
givelser af samme art som Danske Domme.
Hvem går iøvrigt hen og investerer mel
lem 2 og 3000 kr. i en retshistorisk doms
samling???
Henrik Stevnsborg.

Bibliografisk supplement til Oluf Friis:
Den danske Litteraturs Historie
Bind I, udarbejdet af Thorkil Damsgaard
Olsen, Niels Lund, lørn Piø, Anne E. Jensen
og Kr. Peder Moesgaard. G. E. C. Gads
Forlag, 1977. 36 s.
lørn Piø: Perspektiver i studiet af
Danske Viser fra Adelsvisebøger og
Flyveblade 1530-1630
Danske Viser 1530-1630, 7 1979, s. 323
-42. Også trykt som Meddelanden från
Svenskt Visarkiv 41, 1979 = Det danske
Sprog- og Litteraturselskab, Præsenta
tionshæfte 6, februar 1979.
lørn Piø: On reading orally-performed
ballads:
The medieval ballads of Denmark. Oral
Tradition Literary Tradition. A Symposium.
Odense University Press, 1977, s. 69-82.

lørn Piø har i sine seneste tre arbejder
markeret sig som en viseforsker, der på
den ene side viderefører og formidler en
traditionel lærdom og på den anden side
forsøger at omdefinere og nytænke folklo
ristens særlige indfaldsvinkel.
I det bibliografiske supplement til Oluf
Friis’ danske litteraturhistorie (fra 1945,
fot. genoptryk 1975) er de publicerede
resultater fra de seneste 30-40 års forsk
ning i middelalderballaderne systemati
seret og kommenteret, og lørn Piø udnytter
sin brede viden på feltet til også at ind
drage nordiske og øvrige europæiske pu
blikationer, for så vidt de har relationer til
den danske middelalderballade.
Den særdeles omfattende og overskue
ligt inddelte bibliografi afspejler en højt
specialiseret forskningsgren, der ikke
mindst har været dyrket af litteraturhisto-
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rikere og tekstfortolkere. Samtidig kan
også aflæses en bred og vedvarende in
teresse for balladerne som digtning gen
nem de mange - og efterhånden tekst
kritisk anlagte - populære antologier til
undervisnings- og studiebrug.
Middelalderballaden er som genre et
overordentligt komplekst fænomen, der
berører historieforskning, samfundsliv, fol
ketro, kilde- og tekstkritik, sprogviden
skab, æstetik og fortolkning, musik- og
danseforskning, traditionsvidenskab og
»performance«-studier, sociologi og so
cialpsykologi m. m. Bemærkelsesværdigt
er det, at de mange videnskabsgrene, som
beskæftiger sig med aspekter i balladerne,
aldrig har fundet sammen i tværfaglige pro
jekter - bortset fra udgivelsen af Danmarks
gamle Folkeviser (DgF), og her kun som
specialister uden megen indbyrdes kon
takt eller koordinering ud over den fælles
ramme - og at melodi- og danseforsknin
gen stadigvæk indtager en så relativ be
skeden plads i det samlede billede.

Som en del af bind 7 af H. Grüner-Nielsens
Danske Viser fra Adelsvisebøger og Flyve
blade
1530-1630
(fot.
genoptryk
1978-79) har Iørn Piø på 16 sider klart og
instruktivt redegjort for forskningen om
kring de såkaldte Efterklangsviser, og han
gennemgår her væsentlige teorier og
forskningsresultater fra H. Grüner-Niel
sens, Nils Schiørrings, Ernst Frandsens,
Otto Holzapfels, Karl-lvar Hildemanns,
Bengt R. Jonssons, Hans Rittes og Kaare
Vintens arbejder.
Viseteksternes alder, oprindelse og
vandring har udgjort kerneproblemerne i
forskningen sammen med spørgsmål om
melodifællesskab med andre, både verds
lige og åndelige, sange af dansk eller
tysk oprindelse. Meddeler/miljø/»performance«-studier ses ikke at have påkaldt
sig forskernes interesse, og på baggrund
af Piøs fremstilling må man nok konklu
dere, at denne gren af viseforskningen
forekommer særdeles traditionel i emne
valg og arbejdsmetode.
Så meget desto mere påskønnelsesvær
digt og perspektivrigt er det derfor, at Iørn
Piø i et symposiumindlæg, On reading
orally-performed ballads: The medieval
ballads of Denmark (14 s.), tager forsk
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ningsvinkel og forskningsmål op til kon
struktiv revision og nyformulering.
Det grundlæggende problem er, hvordan
man overhovedet læser disse ballader, der
først og fremmest er blevet mundtligt frem
ført - som sungne »historiefortællinger«.
Og den velkendte kendsgerning præci
seres, at vi ikke har overleveret en eneste
hel nedskrift af en balladetekst fra selve
middelalderen.
Efter en kort redegørelse for tekstover
leveringsforhold går Piø over til en diskus
sion af, hvad der skulle være kendetegnet
for folkloristens arbejdsmetode: her er
nøgleordet feltarbejde, dvs. at man sam
taler med sangerne og oplever dem i hele
deres sociale og kulturelle kontekst. Disse
erfaringer fra nutidens feltarbejde mener
Piø at kunne anvende også på de ældre
balladetekster, som de er nedskrevet i
1500- og 1600-tallet. - »Balladetekster er
en del af en tradition, der har en funktion i
en række situationer i forskellige sociale
og kulturelle miljøer.« - Man skal således
»prøve at forstå balladesangen på dens
egne betingelser og ikke på sine egne
akademiske, ideologiske eller æstetiske
betingelser. Som folklorist, der har sine
erfaringer fra feltarbejde, prøver man at
forstå en tekst i hele den sociale og kul
turelle situation, teksten er en del af herunder også den situation nedskriveren
af teksten har været i - hans motiv til at
nedskrive teksten.«
Dette »folkloristisk-sociologiske grund
syn« mener Piø vil åbne nye veje for for
ståelsen af den danske ballade. Den bør
studeres som folkesang og ikke som mid
delalderpoesi.
Herved er sangerne kommet nærmere
centrum for undersøgelserne, hvilket rejser
en anden art kildekritiske problemer, når
det gælder de ældre tekster. Nærmeste
figurer er her optegnerne/nedskriverne,
som Piø i høj grad også opfatter som san
gere med et bestemt repertoire og dermed
aflæseligt »verdensbillede«. Flere optegnere/nedskrivere nævnes, bl. a. Jens Bille,
som eksempler på personer, der tilhørte et
visebegejstret miljø i renæssancetiden.
Men i denne programlignende fremstilling
kommer vi konkret ikke meget tættere på
den unge adelsmand, Jens Bille, og hans
miljø.

Konkretisering og eksemplificering vil
sikkert fremgå af kommende studier fra
lørn Piøs hånd. Han har i øjeblikket delvis
frigjort sig fra sit arbejde ved Dansk Folke
mindesamling for i en periode at kunne
koncentrere sig om nye perspektiver i middelalderballadeforskningen.
Væsentlige
tyngdepunkter er allerede antydet, og for
fuldstændighedens skyld skal det også
nævnes, at Piø i sit symposieindlæg med
grundig motivering udskiller 16 ballader ud
af de 62 typer, som Sv. Grundtvig i DgF
kalder trylleviser for herigennem at be
gynde på en aftegning af et muligt middel
alderligt jysk »balladelandskab«.
Kommende studier bør imødeses med
interesse. Den første del af en farbar vej
synes nu vel afstukket.
Karsten Biering.

Silke Göttsch: Beiträge zum Gesinde
wesen in Schleswig-Holstein
zwischen 1740 und 1840
(Studien zur Volkskunde und Kulturge
schichte Schleswig-Holsteins. 3). Karl
Wachholtz Verlag, Neumünster 1978. 136
sider. Pris DM 15,00. ISBN 3-529-02452 X.

Dette er en dokumentarisk skildring af
pigers og karles vilkår på en bondegård
(ikke på de store godser som behandles af
forfatterens akademiske lærer, prof. K.-S.
Kramer i Kiel) i Slesvig og Holsten i det 18.
og tidlige 19. årh., og den er forfattet uden
idealiseret familiesyn og idylliserende bon
destandstanker. Den er så realistisk, som
den kan være, idet den støtter sig til rets
lige kilder og en nærlæsning og vurdering
af fx. Christian VI »Gesinde-Verordnung«
fra 1740, som er trykt som bilag. Det er den
ældste mere udførlige, og perioden afslut
tes af en lignende lov fra 1840, som lige
ledes aftrykkes som bilag. Det er de lokale
tjenestemænd, der indberetter til centrale
myndigheder, som derefter reglementerer
de uprivilegeredes leveomstændigheder.
Derfor skildres især områder, hvor der er
opstået konflikter: for høj løn, skiften af
arbejdsplads i utide, modstand mod para
grafferne osv. - det er kilder, der for det
meste gør sig til talsmand for bonden, går
dens herre. De, vi ville kalde for husassi
stenter i dag, havde ingen sagfører på

deres side. Da stavnsbåndet - i Danmark
gennemført med hård hånd i 1733 - ende
lig skulle ophæves, krævede det tilsyne
ladende en ny ordning for at holde styr på
det oprørske personale i midten af det 19.
årh. Nu hersker familien som en udhulet
ideologi, der kun overfladisk beskytter
piger og karle.
Det er et udmærket arbejde, der analy
serer lignende kildemateriale, som det i
Norden er sket gennem fx. A. E. Imhof
(»Der Arbeitszwang ...,« Zeitschrift f.
Agrargesch. u. Agrarsoziologie, 22, 1974)
og J. O. Björkman (Bonde och tjänstehjon,
1974). Hovedpunkterne i fremstillingen her
er blandt andet folkemarkedet (i Ribe),
hvor man handlede med arbejdskapaciteten, børnearbejde, lønrammer, såkaldt
fritid - også skillingsviser er nævnt som
årsag for utugt og dårlige vaner - og straf
og bøder. Et lille kapitel er skrevet om
vandrearbejderne fra Jylland. Hele bogen
er ikke særlig tyk, men den rummer eksplo
sivt stof til eftertanke. Kan man være stolt
af, at »alt« har forandret sig og er blevet
bedre? Eller er der ting og sager, som duk
ker op påny under en mere moderne etiket:
fremmedarbejdernes isolering, bureaukra
tiets ligegyldighed, menigmands fordom
me. - Småfolks lidt ældre børn på landet i
det forrige århundrede havde ikke mange
andre muligheder end at søge arbejde på
en gård i naboskabet og acceptere de
vante vilkår. Denne årbogs læsere kan
huskes på Marianne Therkildsens udmær
kede artikel om »Bondens børn« fra 1974.
Hun kaldte det for »kulturel indlæring«. I
foreliggende studie belyses på et bestemt
område noget af sagens skyggeside.
Otto Holzapfel.

Carl Erik Andresen, Jørgen Burchardt
og Flemming Mikkelsen:
Arbejdererindringer
Metode, kildekritik, indsamling, benyttelse.
Udg. af Erhvervsarkivet. 239 sider. Kr.
48,10. ISBN 87-504-0431-8.

Der har været perioder i videnskabshisto
rien, hvor man mærkede skribentens iver
efter at udmønte sine tanker i et klart
sprog. Tænk på 1700-tallets naturhisto-
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riske og ræsonnerende skribenter, som
ikke ringeagtede sproget, men gjorde sig
umage for at skrive levende og overbevi
sende. De ønskede, at deres tanker skulle
indgå i den offentlige debat. De mente, at
samfundet kunne udvikles til det bedre
derved.
Uklar stil, der kendetegnes ved uover
skuelige perioder, forkert henførende led,
overdreven brug af fremmedord og pynte
citater, spreder mystik omkring sig. Hvad
er det, forfatteren mener? - Det er muligt,
at Flemming Mikkelsens nære fagfæller
forstår udredningerne i hans afhandling
»Metodiske og kildekritiske retningslinjer
ved indsamlingen af arbejdererindringer«.
Jeg forstår ikke afhandlingen. Dvs. enkelte
ord forstår jeg, og enkelte ræsonnementer,
men de hænger ikke sammen. Derfor må
min opfattelse af forfatterens hensigt
tages med forbehold. Jeg tror, den går ud
på at konstruere et teoretisk skelet, som
gives navnet »arbejderkultur«. Det gøres
ved sindrige konstruktioner, ved brug af
»aggregationsniveauer«,
»mikro-makroplaner«, »institutionelle normkilder« og
andre interessante ting. Erindringerne,
som han vil have arbejderne til at skrive,
skal bruges til at sætte lidt kød på Mikkel
sens teoretiske skelet.
Dog har han ikke stor tillid til, at det kan
lykkes, for han er betænkelig ved disse
erindringers formentlige »lave abstrak
tionsniveau«. Han mener ikke, at arbejdere
på skrift kan overskue deres liv og dets
sammenhæng med samfundets liv. Mikkel
sen er skeptisk overfor erindringsskriben
ternes evne til at leve op til hans teoretiske
skelet. Det er ikke nemt at være viden
skabsmand.
Resten af bogen, der er skrevet af Carl
Erik Andresen og Jørgen Burchardt, er
mere lagt an på praktiske diskussioner om
indsamling, interviews og ordning af mate
riale. Desuden vurderes nogle indsamlin
ger i henseende til kildeværdi, bl. a. Natio
nalmuseets samling af tømrererindringer.
En række betydningsfulde arbejdererin
dringer gennemgås. Så er der en omfat
tende bibliografi over arbejdererindringer,
ikke blot nordiske, men også angelsaksi
ske og tyske. I den kan hentes meget godt.
En forudsætning for videnskabelig be
nyttelse af erindringer - her tænker jeg på
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alle slags erindringer, skrevet af professio
nelle og mindre professionelle skribenter
til alle tider - er, at der foreligger beskrivel
ser af de træk, hvorved erindringen frem
træder som en særlig udtryksform. Littera
turfolk har beskæftiget sig med sådanne
beskrivelser, og kan kulturhistorikere ikke
lære andet af dem, så dog måske dette, at
se erindringen som et helt, et sluttet
udtryk. Ikke blot som en tilfældig tekst, der
kan trækkes oplysninger ud af efter behov,
men som en tekst med en egen indre sam
menhæng, der må tages i agt. Beskrivelse
af erindringernes former, traditioner og
hensigter er forudsætninger for tilrette
lægningen af en mere følsom kildekritik,
der, uden at gøre kål på de sprøde værdier
som erindringer vrimler med, også kan
uddrage oplysninger, som endog statistisk
indrettede kulturhistorikere kan bruge.
Vi er i nabolaget af digtekunsten, når det
gælder erindringer. Der glemmes og hu
skes, der lyves og konstrueres, der til
passes, akkurat som når det gælder skøn
litteratur. Det rejser derfor også problemet
om skønlitteraturen som historisk kilde.
Digtekunsten og erindringskunsten er sø
skende.
Hvad der slår én, når man læser mange
erindringer skrevet af såkaldt almindelige
mennesker, er den opfindsomhed, den
glæde ved at bruge sprog, den fine evne til
at beskrive selv indviklede arbejdsproces
ser, man møder. Også billedrigdommen,
helt fra dengang verden var ny for barnet,
da tørvestakkene var mystiske mænd og
pindsvinet en mærkelig plante, som plud
selig blev levende. Ofte er sproget tale
sprogspræget, billede følger billede, op
levelse føjes til oplevelse, syntaksen er
levende og udtryksfuld; samtalesproget
mærkes hele tiden i stilen. Og så forskel
lige erindringerne er! Nogle har sammen
fattet et helt liv i et brev, for et gammelt
menneske blev mindet om barndommens
fisketure hovedsagen, andre lader deres
liv vokse til en roman.
Man må håbe, at flere og flere erindrin
ger bliver skrevet og udgivet. De kan være
med til at understrege den opfattelse, at
historie først og fremmest er folks egen
historie, ikke en vanskelig gennemskuelig
exercits for akademikere.
Eske K. Mathiesen.
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