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Drengeskriverier og

Det kan ofte være svært at vide, hvad der foregår i hovedet på de 

yngre generationer, så snart man selv har passeret 30. Og endnu 
sværere er det selvfølgelig at forestille sig, hvad der kan have opta
get børns tanker i fortiden. I Thomas Høvsgaards lille artikel om 
1800-tals drengen Severin og hans dagbog får vi et glimt af denne 
verden. Vi møder en rar og tænksom knægt - der både er udtryk 
for sin alder og sin tid. Det tidstypiske kommer frem i den måde 
han håndterer faderens død på. Han glæder sig til, at der skal væ
re gilde, når det nu alligevel ikke kan være anderledes. Og teen- 
agedrengen møder vi i dagbogens vidnesbyrd om den første spæ
de fascination af det modsatte køn, her i skikkelse af en køn stue- 
pige.

Griffenfeld kan vel også siges at udtrykke visse aspekter ved sin tid. 
Den opadstræbende borgerstand, og systemet med „klienttjenes
ter“, der i Sebastian Olden Jørgensens artikel beskrives som „ansvars
fuld nepotisme“. I vor tid er vi vant til at betragte nepotisme som 
noget entydigt dårligt, men helt sådan har det ikke set ud for 
1600-tallets store bureaukrat, der både lagde vægt på loyalitet og 
dygtighed hos dem han tildelte embeder.

I serien om indvandringen er vi nået til sidste kapitel, og her har 
Herik Zip Sane fra Immigrantmuseet - måske meget passende - 
valgt at fortælle om, hvordan man laver danskere. Vi får beret
ningen om Indfødretsloven fra 1776, og tager et nøjere kig på, 
hvem det egentlig var, der blev „naturaliseret“ og med hvilken be
grundelse. Historien stopper dog ikke i 1700-årene, for også efter 
Grundlovens indførelse gav spørgsmålet anledning til debat - en 
debat der er fortsat også i vor egen tid.

Dette nummer byder også på lidt af en juleartikel. Det er 1800- 
tals præsten Otto Møller, der har tegnet og arkivar Erik Nørr fra 
Landsarkivet for Sjælland, der har kigget ham over skulderen. 
Hvis man tror, at en præst fra den tid ikke havde lune og blik for 
spilopper, så tror man grueligt og grundigt fejl!

Charlotte S. H. Jensen, redaktør



Af Leon Jespersen og 
Christian Larsen

11650 blev den senere Christian den Femte udvalgt til tronføl

ger, og i 1655-56 hyldede stænderne i Danmark og Norge ham 

på landstingene. Det var det sidste tronfølgervalg i Danmark, en 

handling, der havde stor betydning i datidens politiske system. 

Men det var også et festligt skue med udsmykning, lejligheds

digte, bespisning - og endda slagsmål.

C iden middelalderen havde hyldningen været undersåtternes højtidelige tilslut- 
ning til valget af en konge eller tronfølger. Hyldningen foregik i ældre tid på 

de fem gamle landsting: Viborg (Nørrejylland), Urnehoved (Sønderjylland), 
Odense (Fyn og Lolland-Falster), Ringsted (Sjælland) og Lund (Skåne, Halland og 
Blekinge). Oprindeligt blev tronfølgeren valgt af landstingene, men senere blev det
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egentlige valg placeret hos rigsrådet (og adelen), der 
frem til 1660 traf den afgørende beslutning. Den 
højtidelige akt på landstingene blev derfor hurtigt 
en formalitet, hvor de fire stænder: adel, gejstlig
hed, borgerskab og almue mødte frem for at hylde 
tronfølgeren og aflægge troskabsed.

Tronfølgervalgets betydning

Selvom Danmark var et valgrige, var det ikke blot 
almindeligt, at den ældste søn efterfulgte faderen på 
tronen, men også at sønnen blev valgt, mens fade
ren stadig levede. I samtiden var man klar over fa
ren ved denne skik, der mindede om et arverige. 
Dette kunne underminere adelsvældens politiske 
system, hvor kongen for at blive valgt måtte under
skrive en håndfæstning, der begrænsede hans magt. 
Og derfor blev et tronfølgervalg altid betinget af, at 
tronfølgeren inden sin tronbestigelse skulle under
skrive en håndfæstning.

En trussel mod adelen?

Valget af en tronfølger under en regerende konge 
kunne ikke kun opfattes som en trussel mod adels
vældens politiske system. Det kunne også styrke 
adelsvælden. Og det synes at have været opfattelsen 
efter borgerkrigen 1534-36 (Grevens Fejde), der 
blev set som en følge af, at man efter Frederik den 
Førstes død i 1533 stod uden tronfølger. Under
stændernes oprør var en trussel mod adelsvældet, 
og efter borgerkrigen forpligtedes kongerne til at få

På mange måder har 
prins Christians hyldning 
i 1655 lignet den store 
arvehyldning i 1660, hvor 
stænderne overdrog mag
ten til kongen.
Maleri af Wolfgang 
Heimbach

valgt en tronfølger i deres regeringstid. Allerede i 1536 valgtes Christian den Tred
jes søn, den senere Frederik den Anden, til tronfølger. Frederik blev hyldet i 1542, 
men i hans regeringstid blev tronfølgen et problem.

Frederik den Anden havde siddet på tronen siden 1559. Han og dronning So
fie havde i 1575 to døtre, men ingen søn. Kongen var selvfølgelig interesseret i, at 
hans slægt forblev på tronen og foreslog derfor rigsrådet, at hvis han døde uden at 
have fået en søn, så ville rådet vælge en af døtrenes ægtemænd til konge. Rigsrå
det, der af sikkerhedsmæssige grunde var interesseret i en fastlagt tronfølge, slut
tede op om kongens forslag. Problemet løste imidlertid sig selv, da den senere 
Christian den Fjerde blev født i 1577. Han valgtes til tronfølger i 1580 og blev hyl
det i 1584.

Christian den Fjerde sørgede selv for, at hans søn, den udvalgte prins Christian, 
blev valgt til tronfølger i 1608 og hyldet på landstingene i 1610. Frederik den 
Tredjes søn Christian den Femte var som nævnt den sidste tronfølger, der gen
nemførte ritualet. I 1660 blev valgriget afskaffet og tronen gjort arvelig for Frede
rik den Tredjes efterkommere. Tronfølgervalg og hyldning var blevet overflødige 
og erstattedes af en salving.
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Kong Frederik den Tred
je. Det lå ham meget på 
sinde at få sikret tronføl
geren, så man undgik be
givenhederne fra 1648, 
hvor kongemagten var 
blevet betydeligt svæk
ket.
Maleri af Karel van 
Mander
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„Et bestandigt regimente“
Christian den Fjerdes sidste leveår var mørke. Kongen var både fysisk og psykisk 
nedslidt, statsgælden voksede, og landet var præget af armod. Til alt dette kom så 
den politiske konflikt mellem rigsråd, adel og konge om magt og indflydelse. I 
denne magtkamp var den udvalgte prins Christians død i efteråret 1647 et hårdt 
slag for den 70-årige Christian den Fjerde, for nu havde kronen ingen arving. 
Rigsrådet, der skulle vælge tronfølgeren, benyttede dødsfaldet til at presse kongen 
for politiske indrømmelser, og kongen måtte bl.a. opgive en lensreform.

I november 1647 blev der indkaldt til et stændermøde, der skulle finde sted i 
april 1648 i København. Her håbede kongen at få valgt sin næstældste søn hertug 
Frederik til tronfølger, men Christian den Fjerde døde i februar 1648, og riget stod 
nu uden konge og tronfølger. I dette interregnum (perioden mellem en konges 
død og efterfølgerens udnævnelse) overtog rigsrådet regeringsmagten i henhold til 
håndfæstningen. I foråret 1648 var kongemagten svækket, al magt lå hos rigsrådet, 
og derfor måtte hertug Frederik give vidtgående politiske indrømmelser, der be
grænsede hans handlefrihed, før han kunne hyldes som kong Frederik 3. i juli 
1648. Pga. de særlige omstændigheder blev han hyldet på stændermødet og ikke 
på landstingene.

Den nye konge var opsat på at få valgt en tronfølger inden sin død, så man und
gik problemerne fra 1648 og fik skabt „et bestandigt regimente“ nzÅ at sikre tron
følgen inden kongens død. Allerede i 1649 indkaldte Frederik 3. adelen, gejstlig
heden og borgerskabet til et stændermøde i juni 1650 for at få valgt sønnen her
tug Christian til tronfølger. Og knap to år efter kongens hyldning godkendte 
stænderne på et møde i Vor Frue kirke i København rigsrådets beslutning om at 
udvælge hertugen til „disse lovlige kongerigers herre og regent. “

En styrket kongemagt

Samme år lod kongen udvælgelsen følge op af en forordning om en formynderre
gering for prins Christian. Forordningen, der handlede om, hvordan regeringen 
skulle føres, hvis kongen døde, inden prinsen blev myndig, blev udstedt af kongen 
og rigsrådet 9. juni 1651. Heri hed det, at „om det behager den almægtige Gud, at 
Os noget menneskeligt skulle påkomme, og Han Os fra denne tunge regerings byrde vil
le forløse og hjemkalde, førend Vor elskelig kære søn, den udvalgte prins, blev til rege
ringen myndig og fremvoksen“, skulle syv af rigsråderne „begge disse rigers regering 
forestå og forvalte (...) indtil Hans Kærlighed indtræder i sin kongelig regering udi sit 
19. alders år. “ Dermed var ikke blot tronfølgen sikret, men der var også givet ret
ningslinjer for en formynderregering, hvis det skulle blive nødvendigt.

Samtidigt med, at arvefølgen blev ordnet, fik kongen også fjernet sine stærkes
te politiske modstandere, nemlig Christian den Fjerdes svigersønner. Med Han
nibal Sehested og Corfitz Ulfeldt i spidsen havde svigersønnerne spillet en væ
sentlig rolle i dansk politik i 1640’erne, men i årene 1648-51 blev de sat ud afspil
let én efter én. I 1651 trådte Sehested tilbage som rigsråd og norsk statholder pga. 
rod i regnskaberne, og Ulfeldt flygtede ud af landet, da der blev planlagt en under
søgelse af, hvordan han havde administreret rigets finanser. Alt i alt stod konge
magten stærkere i sommeren 1651 end i foråret 1648. Tilbage var nu hyldninger
ne på landstingene.



2.300 deputerede
I 1655 skulle hyldningerne så finde sted, og 18. juni orien
terede Frederik den Tredje rigsrådet. Eftersom stænderne i 
1650 havde „kejset, kåret og tidvalgt den høj bårne fyrste og her
re, hertug Christian, arving til Norge, hertug til Slesvig og Hol
sten, Stormarn og Ditmarsken, greve i Oldenborg og Delmen
horst, Vor elskelige kåre søn, til Danmarks og Norges konge at 
vare (om Gud den Allermagtigste det således havde forset, at 
Hans Karlighed Vor død overlevendes vorder) “ skulle den 9- 
årige prins hyldes i løbet af sensommeren: 6. august i Kø
benhavn, 10. september i Odense og 20. september i Vi
borg. Hyldningen i Lund var blevet aflyst pga. pest i Skåne 
og Blekinge.

I løbet af juni og juli blev de enkelte stænder orienteret. 
Adelen, biskopperne, professorerne ved Københavns Uni
versitet og Sorø Akademi samt andre højtstående gejstlige 
skulle møde personligt. Det skulle præster, borgere og bøn
der pga. deres antal ikke. I stedet skulle de sende repræsentanter udstyret med en 
fuldmagt. Fra købstæderne borgmester(e), to rådmænd og fire andre fornemme 
borgere med byens stadssegl, fra provstierne herredsprovsten og to sognepræster og 
fra landet herredsfogeden samt otte bønder.

Igennem de næste måneder blev der såvel i by som på land udstedt fuldmagter 
i den store stil, så repræsentanterne på lovlig vis kunne deltage i hyldningen af 
Danmark-Norges tronfølger og næste konge. Fuldmagterne blev efter endt anven
delse taget med til København, hvor de 422 fuldmagter med navns nævnelse af de 
2.300 befuldmægtigede i dag opbevares i Rigsarkivet.

Frederik den Tredje som havets gud Neptun

Også i København var der travlhed, for de tre hyldninger skulle nøjes planlægges, 
bl.a. fordi der skulle indkøbes store mængder af fødevarer. Lensmændene i Ka
lundborg og Vordingborg fik ordre om at sende så mange lam, høns og gæs, som 
de kunne fremskaffe i deres len, til København, hvor cirka 950 personer skulle be
spises. Hyldningen i København 6. august blev mere storslået end hyldningerne i 
provinserne. I hovedstaden residerende de udenlandske ambassadører, og man 
havde således rig lejlighed til at vise udlandet, hvad Danmark kunne præstere. Kun 
ved den københavnske hyldning blev kronregalierne taget frem: rigsadmiral Ove 
Giedde bar rigsæblet, rigsmarsk Anders Bille sværdet, kansler Christen Thomesen 
Sehested scepteret, og til sidst kom den fornemste embedsmand, rigshofmester Jo
achim Gersdorff, med det fornemste regale: kongekronen. Dertil kom et stort og 
larmende festfyrværkeri, hvorved adskillige kom til skade. Den spanske ambassa
dør greve Bernadino de Rebolledo mente, at dette måtte varsle snarlig krig.

I anledning af hyldningen blev der forfattet flere lejlighedsdigte, bl.a. af den be
rømte digter og historiker Vitus Bering, mens professor på Sorø Akademi Hans 
Lauremberg skrev et „Musikalsk Skuespil“] seks akter som tak for kongens interes
se for Akademiet. Det operaprægede skuespil tog udgangspunkt i sagnet om den 
græske lyriker Arion (500 f.v.t.), der på en sørejse blev kastet over bord af søfolke
ne, der ville udplyndre ham. Han blev dog reddet af en delfin, der var hidlokket 
af hans spil, og som førte ham sikkert i land. I Laurembergs stykke var kunstneren

Man må forestille sig, at 
der har været travlhed i 
køkkenregionerne, når 
de mange hyldningsgæs
ter skulle bespises. Det 
var heller ikke småting, 
der medgik. I Odense 
skulle der E skaffes 7 go
de, levende okser, 175 
lam, 148 høns og kyl-
linger og 5 td. hvedemel 
- foruden en lang række 
andre madvarer.
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Selvom billedet af den ri
ge mand og hans frue 
stammer fra slutningen 
af 1500-årene, og der
med er noget ældre end 
prins Christians hyld
ning, fornemmer man 
alligevel lidt af den type 
bordopdækning, der 
krævede de mange lånte 
genstande: 2000 tintal
lerkener og 1000 fade 
måtte lensmand Mogens 
Kaas ud at fremskaffe

Der var også fisk på me
nuen ved hyldningen i 
Odense, både karper, 
gedder, karusser, brasen 
og krebs. Datiden havde 
et righoldigt sortiment af 
fiskespiser, naturligvis ik
ke mindst i konserveret 
stand: tørret, saltet eller 
røget, således som det ses 
på dette stik fra Olaus 
Magnus „Historie om de 
Nordiske Folk“, der ud
kom i 1500-årene. Men 
mon ikke det er fersk 
fisk, der har været på 
menuen for de deputere
de?

Arion en allegori for Sorø Akademi, mens Frederik den Tredje var „Neptun, havets 
store hersker og alle skabningers evige gud, som ikke vil lade Arion forgå, men redder 
ham ved hjalp af delfinen “ Lauremberg var sikker på, at kongen aldrig ville lade 
Akademiet gå under, men tværtimod holde det oppe ved fortsat interesse og finan
siel støtte.

I et andet stykke, der opførtes ved hyldningsfestlighederne, deltog selveste dron
ning Sofie Amalie. Det drejer sig om hofballetten „ Unterschiedliche Oracula“(„Ad
skillige Orakler1), som var skrevet af hofpoeten Adam Friedrich Werner. Værket, 
der står maskeraden nær, havde ikke mindre end 35 entréer af forskellige personer: 
en linedanser, en jæger, en tjenestepige, Pallas Athena, en ødeland af fornem stand, 
tre arbejdstrætte smede etc. Og alle opsøgte de det græske orakel Sibylla for at få 
gode råd. Dronningen dansede ikke mindre end fem partier, blandt andet som 
bondepige.

6

Bønderne og borgerne måtte ikke 
kysse prinsens hånd

I Odense blev der på kronens regning bygget en tribune med 
tronhimmel, et såkaldt „theatrum“. Tribunen kom til at koste 
over 170 rigsdaler ifølge den bevarede regning: der blev bl.a. 
indkøbt tømmer, 5.000 loftesøm og 600 lægtesøm, ligesom de 
15 tømrere hver skulle have 1 rigsdaler for fire dages arbejde. 
Endvidere var der lidt snedkerarbejde, og maleren skulle have 6 
rigsdaler „for det røde at anstryge“. Derefter kunne hyldningen 
finde sted.
Vi har bevaret en øjenvidneskildring fra en af de deputerede, 

nemlig Jakob Clausen, der var sognepræst i Errindlev på Lolland 
og en af repræsentanterne for Fuglse herreds gejstlighed. Han 



fortæller: lørdag den 8. september kl. „5 slet eftermiddag1 ankom prins 
Christian, dog uden sin fader, der måtte blive i København pga. di
plomatiske forhandlinger. Prinsen kørte i en herlig vogn med en 
rød fløjlshimmel og med seks skønne heste for. Omkring 
vognen gik drabanter i rød liberi, mens hele det fynske ryt
teri red foran og „borgerskabet udigevær“gik bagved vog
nen. Prinsen tog ophold på Dalum Kloster syd for 
Odense, der benyttedes som kongefamiliens residens 
under besøg i byen.

Om søndagen var der gudstjeneste i Skt. Hans 
kirke med biskop Laurids Jakobsen Hindsholm 
som præst. Bagefter blev gejstligheden orienteret 
om, at prinsens titel herefter skulle være: Hans 
Kgl. Højhed i stedet for den sædvanlige: Hans 
Fyrstelige Nåde „og det af den årsag, at andre 
fyrster med slige og andre titler sig ophøjer, hvilke 
vor nådigste høje øvrighed ej har fornøden at give 
afkald på“. På samme måde begyndte kongen 
at kalde sine døtre for prinsesser i stedet for frø
kener, hvilket understregede deres kongelige 
byrd.

Mandag den 10. september oprandt så den 
store dag. På torvet var der opsat en tribune med 
en tronhimmel over, og alt var beklædt med rødt 
klæde. Øverst på tribunen stod „en herlig rød baldy
ret (broderet) fløjlsstor'. Nedenfor var der tre rækker 
skamler ved hver side, som de deputerede skulle knæ
le på, når de aflagde ed. Kl. 14 ankom prins Christian i 
en karet, omgivet af rigsrådet og den fynske adel til fods. 
Til vogns var tillige „nogle gode gamle rigens mænd, som foral
der ikke kunne gå“, bl.a. to af rigsrådets ældste medlemmer: den 
65-årige kansler Christen Thomesen Sehested og den 79-årige
Mogens Kaas. Da prinsen steg ud, stod seks adelsmænd parat med „en 
herlig baldyret rødfløj Is himmel“, som de holdt over prinsen under hele hyld I forbindelse med hyld
ningen.

Prinsen tog så plads på tronstolen, hvorefter kansleren holdt tale til de cirka 400 
fremmødte fuldmægtige om „denne hyldnings nytte og nødvendighed“. Derpå fulg
te edsaflæggelsen, hvor de deputerede gik frem i afdelinger. Først 39 adelsmænd 
fra gamle fynske adelsslægter som Urne, Brockenhuus, Bille, Friis og Ulfeldt, der
næst biskoppen og lærerstaben ved Odense latinskole, så præsterne og til sidst 
borgmestre og rådmænd. Alle disse gik efter eden op og kyssede prinsens hånd. 
Endelig kom det menige borgerskab og bønderne, der udgjorde over halvdelen af 
de fremmødte, men „der blev vinket ad dem, at de for tidens skyld skulle undlade at 
opstige til at kysse prinsens hånd, dog en del af borgerskabet ville ikke lade sig aftrænge.,, 
Når man nu var kommet til Odense, så ville man også kysse tronfølgerens hånd!

Efter hyldningen var der offentlig bespisning af de deputerede - efter rang og 
stand. Og det var ikke småting, der var blevet købt ind. Før hyldningen blev Mo
gens Kaas, lensmand på Odensegård, pålagt at skaffe bl.a. 7 gode, levende okser, 
175 lam, 148 høns og kyllinger, 5 td. hvedemel, 20 td. sigtet rugmel samt karper, 

ningen i København blev 
der opført en ballet, hvor 
flere af hoffets personer 
deltog. Dronning Sofie 
Amalie dansede hele fem 
partier, bl.a. som bonde
pige.
Maleri af Wolfgang 
Heimbach.
Foto: Rosenborg
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gedder, karusser, brasen og krebs. Desuden skulle der købes hvidkål, æbler, pærer, 
peberrod, ærter, persillerødder, hvide rødder (sikkert selleri) og løg. Maden skulle 
skylles ned med 6 læster øl. Det giver også et indtryk af arrangementets størrelse, 
når der blev lejet 1.000 tinfade og 2.000 tintallerkener foruden 100 lysestager. At 
det virkelig lykkedes Mogens Kaas at opfylde mange af ønskerne, ses af regnskabet 
fra Odensegård, hvoraf der fremgår, at han havde lagt 638 rigsdaler ud i forbin
delse med hyldningen.

Menuen har nok ikke været hverdagskost for en bonde som f.eks. Laurids Han
sen fra Longelse, der gav møde for Sydlangelands bønder. Der var skueretter, kon
fekt, rhinskvin, rostockerøl, og til alle skåler affyrede kanonerne salutter, som iføl
ge Jakob Clausen lod sig „isar skrække ligen høre. “Gildet varede „noget ud på nat
ten. “ Imens var tronstolen og himmelen blevet pillet ned, for de skulle genbruges 
i Viborg, men selve tribunen blev overladt til tilskuerne, der i deres iver kom op at 
slås. Enkelte blev såret „ogen a leneste slet slagen til døden, som var hr. Iver Vinds søns 
tjener. “ Der er tale om tjeneren hos Christen Vind, søn af rigsråd Iver Vind, der 
var lensmand på Dalum Kloster.

„Faldt ned og blev død, det første eden var oplæst../'

Sidst på turen var hyldningen i Viborg 20. september, hvor hen ved 1.300 perso
ner var mødt frem foruden byens egne borgere. Pga. det store antal deputerede var 
der også købt stort ind, men menuen var den samme som i Odense. Også her hav-

Salutter med både gevær og kanon hører na
turligvis til en begivenhed som tronfølgerhyld
ning. Desværre var det ikke alle skytterne, der 
var lige ædru ved hyldningen i Viborg, for bag
efter måtte glarmesteren sætte 108 nye blyind
fattede ruder i domkirken og bispegården.
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de lensmanden lejet tinfade, tintallerkener, lysestager og andet køkkentøj i stor stil.
Til den jyske hyldning havde levebrødspoeten Anders Bording forfattet et lej

lighedsdigt: „Jyllands lykønskende frydes krig over den høj bårne fyrste og herre hertug 
af de deputerede skulle hyldningen blev det sidste, han kom til at opleve. Randers 
var bl.a. repræsenteret af den 68-årige borgmester Peder Ankersen, og begivenhe
derne må åbenbart have taget hårdt på ham: „Samme dag, der prinsen blev hyldet, 
faldt borgmester i Randers Peder Ankersen ned og blev død, det første eden var oplast, 
ved stedet, som han stod“, skrev rigsråd Jørgen Brahe i sin dagbog. Foruden at falde 
død om faldt den stakkels borgmester også ned fra tribunen, så det har utvivlsomt 
vakt megen opmærksomhed og nok været samtalestof længe derefter.

Ligesom i Odense blev der under hyldningen affyret en del geværsalutter, men 
nogle af skytterne må have været berusede, for bagefter måtte glarmesteren sætte 
108 nye blyindfattede ruder i domkirken og bispegården, ligesom murermesteren 
måtte reparere murværket flere steder!

Afslutning

Det har utvivlsomt været 
et fornemt skue, da den 
9-årige prins Christian 
blev hyldet som tronføl
ger i 1655. Men det har 
ikke været mindre pom
pøst, da han adskillige år 
efter blev kronet og sal
vet i Frederiksborg Slots
kirke. Her var der - efter 
billedet at dømme - også 
„herlige“ og „baldyrede“ 
baldakiner, tronhimmel, 
og alt hvad der hører til 
en sådan ceremoni.

Få år senere, efter en uheldig krig og deraf følgende forarmelse af landet, blev stæn
derne igen indkaldt, denne gang for at skaffe penge til genrejsning af riget og af- 



betaling af den store statsgæld. Som bekendt endte det med, at Frederik den Tred
jes håndfæstning blev kasseret og valgriget afskaffet ved Arvehyldningen 18. okto
ber 1660. Men selvom den Tredje var blevet arvekonge, ville han have en traditio
nel hyldning med alle fire stænders troskabsaflæggelse for at legitimere statsom
væltningen. Derfor blev adelen, præsterne, borgerne og bønderne indkaldt til 
hyldning, der skulle foregå i København den 15. november. Ligesom i 1655 skul
le understænderne sende deputerede, gejstligheden således herredsprovsten og to 
præster. Og præsteskabet i Fuglse herred blev atter repræsenteret af Jakob Clausen, 
øjenvidnet fra hyldningen i Odense.

Leon Jespersen og Christian Larsen er historikere
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Som så mange andre 
drenge kunne den lille 

Severin have svært ved at 
holde interessen fanget 

ved lektielæsningen. 
For de penge han havde 
tjent ved at regne skole
kammeraternes opgaver, 

købte han papir, der blev 
syet sammen til dagbog.

Det er 
ALLEREDE 

GODT AF MIN 

ALDER...

Håndværkersønnen 

Severin Veiersøes dagbog 

1824-29

af Thomas Høvsgaard

Det er allerede godt af min Alder; jeg er først i 
mit 10de Aar, og jeg kan dog skrive Sammen
skrift og er ved „Brøken“ i Regnebogen. Jens Son

dergaard, der er lige gammel med mig, har endnu 
ikke lært de fire Specier. Jeg skrev ogsaa et Brev 
igaar til min Morbroder ved Ryde Kirke, hvori jeg 
fortalte ham det. (p.l 1) Således indleder hånd
værkersønnen Severin Veiersøe sin dagbog. Han 
skrev den, fra han var ni år og boede i barn
domshjemmet i Trabjerg nær Holstebro, til han 
som enogtyveårig var færdiguddannet på semi
nariet i Lyngby på Djursland. En sådan kilde til 
en drengs tankeverden i begyndelsen af det 19. 
århundrede er, så vidt jeg ved, unik i Danmark 
og Severins meget intelligente og klare sprog, 
kombineret med en skarp iagttagelsesevne, gør 
hans dagbog meget interessant. Især hvad angår 
den første del, der handler om barndomsårene i 
Trabjerg. Det er dem, der er emnet for denne ar
tikel.

Severin Jensen Veiersøe blev født 11. septem
ber 1814 i Trabjerg som søn af landsbyhåndvær
keren Jens Olesen Veiersøe og hans kone Maren. 
Han var efternøler og havde fire søskende, hvor
af den ældste var sytten år ældre end ham selv. 
Faderen kunne læse og skrive og havde i det he
le taget boglige og musikalske interesser. Det var
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hans optagethed af det skrevne ord, der smittede 
af på sønnen. Severin var ikke alene dygtig i sko
len, men interesserede sig også for det boglige i 
sin fritid - hvilket dagbogen er det bedste bevis 
på.

Severins dagbog

Severin havde selv lavet sin dagbog: Foldet nog
le ark papir, lagt kraftigere omslag om og ende
lig syet den i ryggen, så den kunne holde. Hans 
fader havde selv en dagbog, men faderen måtte 
ikke få at vide, at Severin havde fulgt hans ek
sempel for saa siger han jeg spilder Papiret, (p. 11)

Severins forhold til faderen var i det hele taget 
et af omdrejningspunkterne for optegnelserne 
fra barndomsårene. Severin beundrede sin faders 
boglige evner og forsøgte i alle måder at efterlig
ne ham. Men faderen var ofte utilfreds med 
drengen; han mente, at Severin kunne gøre det 
meget bedre: Jegfaaer tidt Utak for min Skrift af 
min Fader. Degnen han siger aldrig et ondt Ord til 
migfp.\ 8) Det er tydeligt, at faderen havde am
bitioner i boglig retning på drengens vegne. Det 
kunne der også være grund til: Severin var lille af 
statur og derfor ikke egnet til det hårde fysiske 
arbejde. Han klagede ofte over, at han ikke kun
ne overkomme arbejdet på grund af sin klein- 
hed. Først da drengen var tretten år, kunne han 
for eksempel hjælpe sin fader med at trække den 
store rammesav i snedkerværkstedet: Min Moder 
har før trukket i den store Sauge (...) men nu da jeg 
er bleven saa stor, skal jeg gjøre det af for hende. 
(p.26) Det går igen i flere kilder fra den periode, 
at var drengebørn små, svagelige eller handicap
pede, og havde de anlæg for det boglige, ja så var 
der en livsmulighed for dem i at blive lærere, 
degne; eller hvis pengene rakte til det; præster. 
Severin var selv inde på det i sin dagbog. Den 
25.august 1824 skrev han: Den anden Dag (...) 
sagde min Moder, at min Søster Ane Cathrine, som 
for 2 Aar siden blev gift, og fik Jens Noes i Meirup, 
havde faaet et Barn, der havde kun een Haand. 
Hun grad, da hun fortalte det. Det er en pige, det 
er det varste, for den kan hverken spinde eller saa- 
dan noget; havde det endda varet en Dreng, saa 
kunde den have lart at skrive og komme paa et 
Contoir. (p.16) Men Severins mangel på fysisk 
styrke fredede ham til gengæld noget i det dagli

ge arbejde, og han brugte meget energi på diver
se indendørs aktiviteter. For eksempel lånte deg
nen ham en Bog med 107 Dyr i. (p. 17) Og da 
han havde tjent 8 skilling ved at lave klassekam
meraternes regnestykker, så kjøbte jeg 8 Ark godt 
Papiir, syede en Bog af dem og vilde deri tegne Dyr 
efter Naturhistorien.^.18) Han tegnede kun, når 
forældrene var i kirke, for han ville ikke have, at 
faderen skulle se hans bog og gemte den derfor 
bagest på boghylden. Men hans far fandt den al
ligevel: Jeg blev bange; men jeg fik hverken Hug el
ler Utak; han var ret godt fornøiet med dem jeg 
havde tegnet; hjalp mig til at faa alleslags Blak, og 
jeg maa tegne saa meget jeg vil, naarjeg blot kun
de gjøre ham det tilmaade. (p. 18) Severin kom så 
godt efter tegneriet, at han begyndte at lære fra 
sig: Paaskes Søn over i Kjeldsmarkhuse har jeg lart 
at tegne; men han lovede mig først, at ingen anden 
maatte vide det; thi det er ikke enhver der kan for- 
staa hvordan det gaaer til, at man kan faae Blom
sterne paa hvert Stykke Papiir ligedan. Degnen 
laante mig en Bog og den stod det i. Man skal tage 
et Stykke rent Papiir og hefte ovenpaa det, man teg
ner efter; derpaa satte det paa en Vinduesrude, og 
ridse rundt omkring med en Blyantspen, hvor man 
kan see Blomsterne skinne igjennem. Frederik 
Paaskesen gav mig kuns 10 Sk. for at lare det; jeg 
vilde have haft 1 Mark; det havde slet ikke varet 
formeget. (p.34)

Faderens boglige egenskaber inkluderede også 
en evne til at rime; til at lave vers. Han øvede det 
nogle gange med Severin, men drengen havde 
svært ved at lure faderen kunsten af, selvom han 
meget gerne ville: Jegfaaer stor Lyst til at lare at 
digte; dersom jeg blot kunde, saa vilde jeg rigtig 
nok digte en Vise, (p.21)

Selv om Severin havde skjult sin dagbog, 
fandt faderen også den. Severin var bange for at 
få skældud, men det fik han ikke. Derimod af
æskede faderen ham et løfte: Ikke at skrive noget 
som Andre ikke maatte vide; del lovede jeg ham og- 
saa. (p.26) Det er åbenlyst, at faderen i Severins 
forskellige boglige sysler ser kimen til, at dreng
en kan få en uddannelse. Severin tror, at han må 
skjule sine aktiviteter for faderen, for han er vant 
til strenghed fra ham i andre af dagligdagens for
hold. Men når faderen ser Severins forskellige 
bøger med tegninger og optegnelser, genkender 
han sig selv. Han kan se sin egen interesse for dis-
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Døden kunne være me
get nærværende i bonde
samfundet, og det var ik
ke ualmindeligt, at døen
de lagde vægt på at sige 
et ordentligt farvel til de 
efterlevende. Som den 
syge mand på denne teg
ning fra 1868 tog også 
Severins far afsked med 
sin familie. Han rakte 
Severins mor hånden, 
hvorpå han sagde „Far
vel og takF

se emner i sønnens arbejde og så formildes han - 
til Severins store overraskelse.

Da Severin blev henne

En lille episode som Severin omtaler, da han er 
tretten år gammel, er meget beskrivende for for
holdet mellem forældre og børn i perioden. Det 
var juli og meget varmt og Severin skulle hjælpe 
sin far med den store sav, hvilket han var træt af. 
Som afkøling i det hårde arbejde, og fordi han 
gerne ville lære at svømme trakker jeg næsten hver 
Dag af mine Klæder om Middagen og valter mig 
herude i vor Dam rundtenom i Vandet. Min Fader 
kom en Middag og saae det, saa sagde han, jeg 
skulde for Alting passe paa, jeg kom ikke for nar til 
det Dybe. Han vidste nok, hvor sorgfuld han var 
dengang han gik en heel Eftermiddag i Dammen 
lige til hans Hals og fiskede eller ledte efier mig, da 
jeg var lille, og jeg var bleven henne, og de ingen

steds kunde finde mig. Min Moder har ogsaa tidt 
fortalt, hvor angest hun var dengang; men de bleve 
ogsaa glade, da de fandte mig heroppe i Bygraden 
om Aftenen, der havde jeggaaet op og ligget og so
vet den hele Eftermiddag, og de troede aldrig, de 
skidde have fundet mig mere. Jeg var nok imellem 
2 og 3 Aar dengang. Nu kan jeg aldrig huske det 
Mindste om det. Det er ellers underligt nok saadan 
at glemme det reent ud. Men jeg var da heller ikke 
ret stor dengang. Jeg faar det tidt at høre, for at jeg 
skal skjønne paa, hvormegen Omsorg mine Foral
dre have haft for mig. (p.27) For os kan det synes 
underligt, at en dreng på tretten år skal påskøn
ne, at hans forældre har været nervøse og ledt ef
ter ham, fordi han som treårig er blevet væk. 
Men i datiden var egentlig omsorg og opmærk
somhed overfor sine børn, endnu il<ke alminde
ligt; at Severins fader var sorgfuld og hans moder 
angest, da han var blevet væk, var noget han skul
le være taknemmelig over.
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Borbjerg kirke, set fra 
det sted, hvor den gamle 
degneskole lå. Her gik 
Severin i skole. I kirken 
er han døbt og konfir
meret, og kirken spiller 
en væsentlig rolle i hans 
dagbog. Da Severin gik 
til præst plejede han og 
kammeraterne at smide 
sten over kirketaget for 
at høre lyden, når de ras
lede ned på den anden 
side af rygningen.
Foto: Thomas Høvsgaard

Et dødsfald
Da Severin var tretten år gammel, blev faderen 
syg. Det startede med, at han i efteråret 1827 
måtte krybe til seng stadig oftere, fordi han var 
snavs tilpas, (p.28) Og i oktober blev det værre; 
hans ben, og siden hele kroppen, hævede op, og 
der taltes om gigt og vattersot. Han fik medicin 
fra apoteket i Holstebro, og der blev bedt for 
ham i kirken om søndagen. Den 28.oktober 
skrev Severin: Der er nu vaaget over min Fader 
hver Nat næsten i 3 Uger, og han bliver bestandig 
ringere (...) Min Moder vilde rigtignok nødig, han 
skulde døe fra hende saa tidlig, for han er ikke saa 
gammel; han er kun lidt over 55 Aar. Men nu da 
der ikke er andet end Døden forhaanden, saa øn
sker hun ogsaa, at vor Herre i Himlen snart vilde 
løse op for hamfp.28) Faderens sygdom optog 
naturligvis Severin og hans moder, og de var 
trykkede af den alvorlige situation. Men slet ik
ke på en måde, som nutidens mennesker ville 
være det. 4. November skrev Severin: Jeg venter 
hver Dag, at min Fader skal døe. Nu har han ikke 
fortæret Noget i mange dage. Naar han nu er død, 
saa faae vi en god Begravelse, og saa kan jeg rigtig 
faae gode Dage, (p.29) Det kan lyde barsk i vore 
ører, at Severin på det nærmeste glædede sig til, 
at faderen var død. Men det han givetvis henty
dede til, var at arbejdet i snedkerværkstedet, som 
han afskyede. Med faderens død ville det få en 

ende. Så ville han kunne nøjes med at passe sin 
skole og de daglige gøremål i huset, indtil han 
var blevet konfirmeret og der skulle tages stilling 
til, hvor hans fremtid skulle ligge. Den 8. no
vember skrev Severin i sin dagbog: laftes da Kl: 
var 9 rakte min Fader sin Haand ud af Sengen, 
saae paa min Moder, som stod derved, og sagde 
„Farvel og Tak. “Derpaa lukte han sine Øine, som 
om han faldt i Søvn; men han vaagnede ikke igjen; 
han var virkelig død (...) Jeg synes som om det kom 
mig næsten aldrig ved. Folk siger rigtig, jeg vil sav
ne ham, naar jeg bliver ældre. Det tænker jeg ikke 
paa nu. (p.30) Ved begravelsen og ligfærden 
græd Severin, som den eneste, ikke. Der vare og
saa mange, som sagde bag efter at jeg var en grum
me haard Dreng, (p.31) Kort efter begravelsen 
blev Severins moder alvorligt syg og først da blev 
drengen alvorligt bekymret: Døer hun, saa er jeg 
vis paa jeg kommer til at græde ved hendes Grav, 
om jeg ikke græd ved min Faders. Hvad skal jeg saa 
blive til; saa har jeg hverken Fader eller Moder. 
(p.31-32)

Severin og kvinderne

Et andet af omdrejningspunkterne i Severins 
dagbog er piger. Igennem hele dagbogen er be
skrivelsen af kvinder og piger noget centralt. Det 
begyndte allerede, da Severin som 10 årig havde 
fået sommerferiejob som fårehyrde på herregår
den Rydhave: Der er en sær Skik her, Pigerne lig
ge tit oppe i Staldkammeret ved Karlene, (p. 13) På 
gården var der en malkepige, som drillede Seve
rin med, at hun ville kysse ham, men jeg tykkes 
jeg er bange for det, og løber altid af Veien; men jeg 
kan ellers godt lide hende, det er den kjønneste her 
paa Gaarden næst efter Stupigen, Trine, (p. 13-14) 
Netop stuepigen Trine var Severin meget optaget 
af. Hun var køn og meget eftertragtet, og den ti
årige Severin bemærkede: Der maa være kjønne 
Qyindfolk i Østeregnen, da hun er kommen derfra. 
(p.17) Hvad der kunne komme ud af kærlighed 
og forelskelse, havde Severin også øje for, som 
tolvårig skrev han: Alle Folk, baade min Fader og 
min Moder og Jens Noes siger at min Broder An
ders er en Nar, at han vil have den Mariane. Hun 
fik først et Barn, det er den Lille Maren, mine For
ældre have taget til sig; han fik da Skyld for det, og 
de bleve ved at holde af hverandre. Men saa kom
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mer hun til at tjene i Store Rydemølle; der fik hun 
igjen et Barn; men det sky leler hun En for der hed
der Jens Wiborg, der tjente i Møllen. Nu vil min 
Broder alligevel have hende. Baade hun og han var 
her den anden Dag. Min Fader og Moder sagde, at 
de aldrig gav deres Minde til, at han tog hende, saa 
grad de begge to. Anders sagde han tog aldrig andre 

i hans Dage. Han er saa forlibt i hende der af kom
mer det, hører jeg mange sige. Det maa vist vare 
noget besynderlig saadan at vare forlibt, (p. 19-20) 
Den lidt sære logik i Severins beskrivelse af bro
deren Anders' forelskelse i pigen Mariane var al
mindelig i samtiden: Havde en karl gjort en pi
ge med barn, havde han partout at gifte sig med

På herregården Ryd have 
havde Severin „sommer
job“ som fårehyrde. Og 
her gjorde han sine første 
„iagttagelser af piger“ - 
hjemmefra og alene. 
Foto: Thomas Hovsgaard



hende; men var hun blevet besovet af andre, og 
især hvis der kom et barn ud af affæren, kunne 
karlen sige hende fra og ovenikøbet med moralsk 
ret, for pigen var jo i så fald promiskuøs. Rets
kilder fra 17- og 1800-tallet bugner af den slags 
lejermålssager. Men i familien Veiersøes tilfælde, 
ville Anders alligevel have Mariane, selvom hun 
havde haft noget for med møllersvenden på Ry- 
demølle, fået barn med ham og ovenikøbet ud
lagt ham som barnefader. Det var dog klart, at 
Anders' forældre ikke kunne give deres samtyk
ke til et sådant giftermål. Også selvom Anders 
satte tingene på spidsen ved at sige, at kunne han 
ikke få Mariane, ville han aldrig gifte sig. Bag
grunden for så rørstrømsk en udtalelse var, at 
han var forelsket i hende. Det var et nyt argu
ment i bondekredse; det ville ikke have været 
brugbart 50 år tidligere. Men forelskelse og ro
mantisk kærlighed var en ny strømning gennem 
de europæiske lande i den periode. Det var ved 
at blive moderne, og Severins kommentar siger 
alt med få ord: „Det maa vist vare noget besyn
derligt saadan at vare forlibt.“ Senere i dagbogen 
beskrev Severin flere gange piger indgående. 
Man mærker, at han som andre unge mænd var 
betaget af kvinder, og til tider lyder det som om, 
han er mere end blot almindeligt betaget. Men

Selvom inderlighed og 
betagelse af det modsatte 

køn måske ikke er dét, 
man normalt forbinder 

med 1800-årenes bonde
samfund, så er der ingen 
tvivl om, at Severin tid

ligt havde blik for 
kvindelig skønhed. Det 
var navnlig den dejlige 
stuepige - Trine - der 

havde hans opmærksom
hed. Hun var kommet 

„østerfra“ og derfor men
te drengen, at pigerne fra 

denne kant måtte være 
vældigt kønne.

Ryde kirke var et andet 
af de vigtige steder i 
Severins liv. Stedet ligger 
2-3 kilometer fra 
Trabjerg, og her boede 
en morbror, som 
drengen var meget 
knyttet til. „Min Mor
broder ved Ryde Kirke“ 
nævnes flere gange i 
dagbogen.
Foto: Thomas Høvsgaard

det blev ikke rigtigt til noget: På et tidspunkt 
skrev han, at han havde lyst til at kysse en pige, 
han havde mødt, men det var som om, noget 
holdt ham tilbage; han turde ikke. Selv da han 
som tyveårig seminarist mødte en degnedatter 
fra Djursland og hver dag blandt andre menne
sker så hendes Ansigt i ethvert Pigeansigt (p. 153), 
og i alle sine beskrivelser af pigen lyder, som om 
han selv var blevet „forlibt“, ja så løb det ud i 
sandet igen på grund af Severins manglende gå
påmod. Man kan diskutere hvorfor, det var så
dan; hvorfor Severin i flere situationer virkede 
bange for at involvere sig nærmere med kvinder 
på trods af sin åbenlyse fascination af dem. For
klaringen er nok, at Severin gennem hele sin
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barndom og ungdom følte sig som som en out
sider. Fordi han var boglig og indadvendt, deltog 
han ikke ofte i sine jævnaldrenes lege og senere i 
deres nærkontakt med det andet køn. Det med 
piger blev på en anden måde fjernt og fremmed 
for ham, og det viste sig svært at overvinde, selv 
da han blev voksen. Han giftede sig som 26-årig, 
da han var blevet degn i Hjortsvang nær Aarhus. 
Ikke fordi han var forelsket i kvinden, men fordi 
hun var hans forgængers enke. Endnu i 1840 
skete det altså, at man giftede sig af sådanne 
praktiske årsager, og ikke fordi man var „forlibt“. 
Severin Veiersøe var degn i forskellige sogne, 
indtil han i 1878 lod sig pensionere og flyttede 
til Aarhus, hvor han boede til sin død i 1897, 83 
år gammel.

Den nye og den gamle verden

Severin levede altså det meste af det 19. århun
drede. I hans levetid gennemlevedes en enorm 
udvikling. Severin blev født samme år som Dan
mark mistede Norge, og han døde fire år før Sy
stemskiftet. På alle måder var der sket et kvan
tespring i udviklingen i Severin Veiersøes levetid. 
Som eksempel på dette er et lille citat fra Seve
rins dagbog den 12. januar 1827: Det er een af de 
rareste Dage i Julen, naar min Morbroder og gi: 
Søren Smed ved Ryde Kirke komme op til Christen 
Dam og de saa komme her om til os, for saa sidde 
de bestandig og snakke om, hvordan det seer ud i 
andre Lande, og om Jorden staaer stille, eller den 
dreier sig. Søren Smed og min Morbroder paa- 
staaer Jorden er grundfæstet; men Christen Dam 
siger, han kan bevise, at den gaaer rundt, og det 
maa vistnok være sandt for det staaer næsten aller
først i Geographien, (p.23) 70 år senere - på den 
tid, da Severin Veiersøe døde i Aarhus - var der 
ikke længere nogen, der stillede spørgsmålstegn 
ved jordens rotation.

Som historiker er der noget særligt spænden
de ved at støde på en kilde som Severin Veiersø
es dagbog. Selvom den ikke på nogen måde kan 
hævdes at være repræsentativ for bondedrenges 
tankeverden i 1800-tallets begyndelse, er det al
ligevel gennem en kilde som denne, at man 
kommer tæt på fortidens mennesker. Disse men
nesker og deres samtids særegenheder springer i 
øjnene på nutidige læsere og de karaktertræk der

er almenmenneskelige, og som findes til alle ti
der, får læseren til at føle en samhørighed med 
fortidige danskere, hvis levevis ikke ligner vores 
egen mere, end en fjern indianerstammes i An- 
desbjergene gør det.

Der er i Severin Veiersøes dagbog en nærhed 
og en intensitet allerede i de første optegnelser, 
der giver en lyst til at give ham ret: Jo, Severin; 
det er allerede godt af din alder.

Thomas Høvsgaard er leder af 
Spottrup Borgmuseum

På præstecavlen i Bor
bjerg kirkes kor finder vi 
også pastor Gjølbyes 
navn. Det var ham, der 
konfirmerede Severin, og 
han var meget interesse
ret i skolebørnenes ind
læring. Severin var lige så 
god som hans egen søn. 
Foto: Thomas Høvsgaard

Litteratur:

Dagbogen har været behandlet flere gange i litteratu
ren, senest i Povl Schmidts anbefalelsesværdige bog 
Hendes ansigt i ethvert Pigeansigt, som udkom i 1987. 
Citater og faktuelle oplysninger til denne artikel er 
hentet derfra. Ligeledes henviser sidetalsangivelser 
hertil. Dagbogen findes i dag på Landsarkivet for 
Nørrejylland i Viborg.
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Historiske julegaver
Rombæger
I det forrige århundrede 
fik sømænd deres daglige 
ration af rom, når de var
på langfart. Ofte havde de 
deres egen målekop med 
angivet mål som på dette 
eksemplar. Massiv kobber 
med forsølvet inderside, 
kopi fra den britiske 1800- 
tals marine.
98 kr.

Kig ind og oplev 
1.500 forskellige hi
storiske julegaveide
er, lige fra kopier af 
smykker fra oldtiden 
til legetøj fra århun
dredets begyndelse, 
vikingetidens glas, 
middelalderens bro
kader, gammeldags 
julepynt samt mere 
end 4.000 bogtitler.

Globus
Den hollandske kartograf Gerard 
Mercator lavede i 1541, i samarbej
de med det Kgl. Bibliotek i Bruxelles, 
verdens første matchende sæt af 
glober. Denne model er en repro
duktion, hvor globens kort er en 
håndkopiering fra hans oprindelige 
kort publiceret i 1580.
Ca. 26 cm, 280 kr.

Rejse
forstørrelsesglas
Reproduktio af et lomme
forstørrelsesglas mage til 
det kaptajn Cook brugte 
på sine opdagelsesrejser 
på verdenshavene i 1700- 
tallet.
Messingindfattet på 
indstillelig fod, 
4-5 cm, 238 kr.
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Griffenfelds

ANSVARSFULDE
NEPOTISME

Griffenfeld blev atter hyldet som

DEN STORE BUREAUKRAT VED LANCERINGEN 

af „Dansk forvaltningshistorie I-II“ for 
nyligt. Men hvad med hans bekendte

NEPOTISME? Er DEN BLOT EN SKØNHEDS

PLET, ELLER ER DER TALE OM NOGET LANGT 

VIGTIGERE FOR FORSTÅELSEN AF GRIFFENFELD

OG HANS TID?

af Sebastian Olden-Jørgensen

Da Griffenfeld i november 1673 blev 
udnævnt til rigskansler, ophøjet til 
greve og gjort til ridder af elefanten, 
kan mulighederne for at stige yderli
gere synes udtomt. Det var de vel og
så i Danmark, men da han to år sene
re blev tysk rigsgreve, åbnede nye ho
risonter sig. Kunne han komme i be
siddelse af et tysk rigslen, det være sig 
nok så lille, stod vejen åben til fyrste- 
standen. Det lykkedes kort før hans 
fald, men for sent, da den Store Kur
fyrste forlenede ham med øen Wollin 
i det erobrede (svensk) Forpommern. 
Foto: Det Kongelige Bibliotek efter 
litografi

Peter Griffenfeld i 1675 stod på toppen af sin karriere som rigs- 
kansler, greve og ridder af elefanten, skrev den satiriske digterpræst 
Jacob Worm:

Dog medens at hans magt så galder udi Norden, 
da hører man hvert sted en lyd udafhans torden.
Han tager riget ind [: erobrer riget] ved sine slagte-trop, 
som daglig dags af ham til are løftes op.

Det har nok spillet en rolle for Worms bitterhed, at han - skønt langt 
ude i slægt med Griffenfeld - ikke var blevet løftet op til ære og (ind
bringende) værdighed. Den slags kan gøre enhver mavesur, og hos 
Worm kom galden ud på vers. Men sandt er, at listen over Griffenfelds 
slægtninge, der fik kald og embede, er lang, meget lang. Griffenfeld var 
med et moderne udtryk en stor nepotist. Sammen med den systemati-



serede indkrævning af “taknemmelighedsgaver“ 
har nepotismen været en af de alvorligste pletter 
på Griffenfelds ry, i det mindste i den nyere lit
teratur. På Griffenfelds tid så man lidt anderle
des på det, og hvis man skal sammenfatte samti
dens dom i én sætning, så var det ikke det, at 
Griffenfeld var nepotistisk, der var problemet. 
Nej, det var måders han var nepotistisk på. 

ner“. Nepotisme er kort sagt illegitimt, selvom 
det antages særligt at florere i videnskabelige 
kredse, hvor det i princippet alene skulle være 
kvalifikationer, der talte.

Hvor fjernt denne tankegang ligger fra 1600- 
tallet kan måske bedst illustreres med et lille ek
sempel fra den akademiske sfære. I 1662 overtog 
Jakob Henrik Paulli det anatomiske professorat 
ved Københavns Universitet efter Thomas Bar- 

Nepotisme? Selvfølgelig!

I vore dage er nepotisme næsten blevet indbe
grebet af uretfærdighed og ineffektivitet. Nepo
tisme er, når de bedst kvalificerede må stå og se 
til, men folk med ringere evner og anløben ka
rakter snupper de gode stillinger i kraft af “ven

tholin. Aret efter udgav han et kobberstik i an
ledning af sin tiltrædelsesforelæsning. Her kun
ne man se et smukt billede af den 26-årige yng
ling, og under stikket stod på latin: “Berømt i 
kraft af sine forfædre og sin far var der ingen vær
digere til at tage Bartholins plads“. Kort sagt: fa
derens og bedstefaderens (begge kongelige livlæ
ger) fortjenester var en fuldt gyldig grund til at 
blive anatomisk professor, og det var ikke noget, 
man stak under stolen. Tværtimod!

Nu var det ikke sådan, at Jakob Henrik Paul
li var et kvaj. Efter udnævnelsen tog han skam de 
nødvendige akademiske grader og drog afsted på 
studierejse for at kvalificere sig til embedet som

Christian den Femte var en kraftig bygget mand, der 
selv i de mest forskønnende gengivelser kan se lidt 
tung og fjoget ud. Han var visselig ingen intellektuel 
kæmpe, og det har ikke gavnet hans ry, at han elskede 
hurtige heste og dyrkede den risikable parforcejagt. 
Han besad imidlertid en sund menneskeforstand, var 
ansvarsbevidst, hverken hævngerrig eller lunefuld, og 
når han følte, at han blev manipuleret, greb han ind og 
genetablerede sin autoritet, sådan som han nu bedst 
kunne. Kan man forlange mere af en enevældig konge?
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professor. Pointen er, at de formelle kvalifikatio
ner kun var ét blandt flere elementer, der skulle 
tages hensyn til. Det leder umiddelbart til det 
næste spørgsmål: Hvad var det da for andre kva
lifikationer, der talte? Det spørgsmål kan et blik 
på Griffenfelds nepotisme-politik hjælpe med at 
afklare.

Patronen og hans klienter

Lad det blive slået fast med det samme, at selv
følgelig bedrev Griffenfeld nepotisme i stor stil. 
Alt andet ville have været utænkeligt. Det var en 
selvfølgelig pligt at give sine slægtninge del i den 
rigdom og indflydelse, man selv havde opnået, 
men ikke kun det. Griffenfeld hjalp ikke kun si
ne slægtninge for deres blå øjnes skyld. Når han 
hjalp dem, blev de hans klienter og han deres pa
tron. Patron-klient-forhold gennemsyrede sam
fundet på alle niveauer, og hvis man vil forstå 
mekanismerne bag fordelingen af magt, status 
og hårde kontanter i 1600-tallet, må man ikke 
overse disse talløse, vertikale bånd eller måske 
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snarere kanaler. For et patron-klient-forhold er 
en slags venskab mellem ulige parter til gensidig 
fordel, hvor ydelserne strømmer begge veje.

Griffenfelds klienter kan opdeles i to grupper. 
Den ene gruppe talte en del slægtninge, men og
så talrige andre, der på den ene eller den anden 
måde erfarede hans gunst i form af et embede, 
løn, en tilladelse, en dispensation, en gunstig ad
ministrativ afgørelse eller andet. De fik lov til at 
kvittere med “taknemmelighedsgave“, der for 
embeders vedkommende let kunne løbe op i 
nærheden af årsindtægten. Griffenfeld satte be
talingen af taknemmelighedsgaver i system, ja, 
han afholdt regelrette auktioner, hvor man måt
te give sit bud, og kunne man ikke betale kon
tant, tog han imod gældsbreve.

Den anden gruppe klienter var næsten ude
lukkende sammensat af nærmere og fjernere 
slægtninge. Deres forhold til Griffenfeld var me
re intensivt, og vi ville nærmest betegne dem 
som hans medarbejdere. På hver deres post ar
bejdede de for hans sag og efter hans anvisning
er. Det gælder f.eks. hans fætter Gerhard Schrø
der og hans svoger Henning Meier (adlet som 
Meyercrone), der var hans håndgangne mænd i 
Tyske og Danske Kancelli. De sikrede, at Grif
fenfeld som rigskansler 1673-76 ikke kun for
melt, men også reelt havde fuldstændig kontrol 
med de centrale dele af indenrigs- og udenrigs- 
styrelsen.

Ikke mindre centralt placeret var Griffenfelds 
bror, Albert Schumacher (adlet under navnet 
Gyldensparre), hans førsteelskerindes bror 
Christian Gersdorff, og hans spæde datters svi
gerfar Mogens Friis. Gennem deres poster i Skat
kammeret og Admiralitet gav de Griffenfeld 
hånd i hanke med de civile og sømilitære finan
ser, selvom han formelt ikke havde meget at sige 
i disse grene af forvaltningen.

Og så var der fætteren Willum Worm og svo
geren Bolle Luxdorph. De holdt opsyn med 
Griffenfelds byggearbejder, førte hans hushold
ningsregnskaber, stod for indkøb af guld og 
ædelstene og meget andet. For ikke at glemme 
digterpræsten Thomas Kingo, professor Thomas 
Bartholin og Københavns præsident Peder Han
sen Resen, der gennem hyldestdigte, taler, bøger 
og kobberstik fungerede som veritable informa- 
tionsmedabejdere.



Gunstmæglere
Alle disse nære klienter var - eller kom - i fami
lie med Griffenfeld, og de hjalp ham ikke kun 
hver på deres post. De udgjorde en integreret del 
af Griffenfelds kontaktflade, som beskyttede 
ham mod at blive rendt over ende af potentielle 
og aktuelle klienter. De sorterede og forbehand
lede f.eks. bønskrivelser til Griffenfeld, og det si
ger sig selv, at de høstede kontante fordele af 
denne formidlerrolle. Patron-klient-forhold er 
nemlig ikke begrænset til et led, men når gen
nem led efter led af “gunst-mæglere“ fra de fjer
neste landsogne til rigskanslerens residens på 
Købmagergade.

Et eksempel: En godsejer har f.eks. en huslæ
rer for sine børn. Som huslærerens patron skriver 
han til en af Griffenfelds folk, han står på god 
fod med eller på anden måde kender, og anbefa
ler sin huslærer til et præstekald. Måske er præs
tekaldet ledigt. Måske er præsten gammel og har 
brug for en kapellan med efterfølgelsesret. Mås
ke beder godsejeren bare om et ekspektancebrev 
for sin huslærer, som han ønsker at beholde en 
tid endnu. Godsejeren undlader ikke at stille så
vel Griffenfeld som gunst-mægleren en taknem- 
melighedsgave i udsigt. Gunst-mægleren vurde
rer nu, om han vil bruge sin “kredit“ hos Grif
fenfeld til at fremme denne sag og sender den 
derefter med en påtegning eller et følgebrev til 
Griffenfelds sekretær. Sekretæren fremlægger så 
sagen for Griffenfeld og holder i øvrigt regnskab 
med taknemmelighedsgaverne. Hvis Griffen
felds afgørelse var nådig, sørgede han for, at sa
gen blev ekspederet i kancelliet og fik kongens 
underskrift.

Kvalitetskontrol og 
personaleudvikling

Det må straks siges, at Griffenfeld var en om
hyggelig og nøjeregnende patron, der nidkært 
vogtede over, at hans gunst ikke blev misbrugt. 
Da en fjern slægtning engang prøvede at presse 
ham til at give en endnu fjerne slægtning en stil
ling i Kancelliet, blev Griffenfeld vred og svare
de: “Jeg og I allesammen bilder os ind, at vi vil 
sidde på sæde med den gamle adel, men der skal 
ingen narre til.“ Kendt er også historien om, 
hvordan han påhørte unge teologers prøvepræ

dikener og noterede sig deres kvalifikationer, før 
han afgjorde deres skæbne. Han havde det også 
med at trække på sin nærmest encyklopædiske 
belæsthed og kontrollere potentielle ansøgeres 
kvalifikationer med nærgående spørgsmål.

De mest betroede klienter blev udsat for en 
særlig skrap kvalitetskontrol, der næsten havde 
karakter af uddannelse. Den ovennævnte Ger
hard Schrøder havde allerede langvarige uden
landsrejser bag sig, da han kom med på en di
plomatisk mission til England som sekretær. Fra 
England rapporterede han jævnligt hjem, og tog 
derefter til Tyskland for at studere forfatnings
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forhold i Speyer, Rigskammerrettens sæde. Der
fra udbad han sig Griffenfelds ordre, om han 
skulle blive i Speyer eller fortsætte sin “læretid“ 
som depeche-sekretær for den danske gesandt i 
Wien. Da han kom hjem, steg han hurtigt i gra
derne og blev Griffenfelds højre hånd i Danske 
og Tyske Kancelli. Han kunne også skrive vers på 
latin og dansk, og hans franske breve til Griffen
feld er formfuldendte. Sidstnævnte kvalifikatio
ner kan forekomme uvedkommende for en em
bedsmand, men det er ikke tilfældet. Griffenfeld 
brugte Schrøder i kontakten med de fremmede 
gesandter og til diplomatiske forhandlinger, og 
på den post var franskkundskaber, åndrighed og 

retoriske evner uundværlige.
Det hører med i billedet, at med en enkelt 

undtagelse blev ingen af Griffenfelds klienter 
udrenset efter hans fald. Det er ikke kun et vid
nesbyrd om Christian V’s mildhed, men også 
om Griffenfelds evne til at rekruttere og stimule
re topkvalificerede folk. Men når kvalifikatio
nerne var i orden, fik de alle lov til at betale. Selv 
hans egen svoger i Holbæk, provst Søren May, 
måtte betale for en gunstbevisning. Vi ved ikke 
hvilken, men May fik lov at slippe med et gælds
brev. Mange år efter Griffenfelds fald måtte hans 
arvinger indløse gældsbrevet - med renters rente 
- til kongen!
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Bureaukrati og nepotisme
Det er allerede antydet, at Griffenfelds klienter 
var en ret velstruktureret og effektiv flok, og det 
ville være helt forfejlet at se dem som en snylter
agtig udvækst på forvaltningen. Tværtimod må 
man sige, Griffenfelds netværk af kompetente og 
loyale klienter fungerede som en subsidiær 
struktur, der afstivede og supplerede de svage 
bureaukratiske strukturer, der oven i købet blev 
udsat for et stigende effektivitetspres betinget af 
den tilstundende krig (Skånske Krig 1675-79).

Det er ikke tilfældigt, at Christian V valgte sig 
Griffenfeld som premierminister netop i den si
tuation. Han ønskede administrativ effektivitet 
og politisk koordination på vejen ind i revanche
krigen mod Sverige. Griffenfelds klientsystem 
var forudsætningen for så meget koordination 
og effektivitet, man kunne tillade sig at håbe på.

En monopolstilling

Griffenfelds omfattende netværk af klienter fun
gerede som en velsmurt maskine, men det var ik
ke omkostningsfrit. Netværket var nemlig ikke 
kun omfattende. Det var nærmest et monopol. 
Denne monopolstilling gav Griffenfeld en 
enorm styrke, men skabte også en vifte af pro
blemer. Han fortrængte andre gunst-mæglere på 
øverste niveau, og talløse klienter måtte nu se de
res karrierechancer reduceret til nul, fordi de ik
ke hørte til Griffenfelds klienter. Det gav gro
bund for vrede og skuffelse. Desuden skruede 
monopolet prisen på taknemmelighedsgaverne i 
vejret, hvilket selvsagt skabte frustrationer, ikke 
mindst hos de mindre pengestærke ansøgere på 
laveste niveau.

Det var imidlertid ikke kun nedadtil - i for
hold til de fattige ansøgere - og til siden - i rela
tion til de udmanøvrerede patroner - men også 
opad - over for kongen - at Griffenfelds mono
polstilling blev en belastning. Kongen havde på 
sin side brug for at fremstå som den største pa
tron af alle og en sprudlende kilde af gunst og 
nåde for alle sine undersåtter. Griffenfelds 
monopol skyggede imidlertid ikke kun for kon
gen. Det belastede også kongens samarbejde 
med sine øvrige topembedsmænd og -officerer. 
De var vant til at fa deres del af kagen, men måt
te nu se sig stillet i den situation ikke at kunne

Griffenfeldstatuen i gården bag Rigsarkivet er skabt 
af Carl Martin-Hansen og viser os en selvbevidst ung 
mand, der frejdigt skuer fremad og opad i forvisning
en om, at fremtiden tilhører ham og hans stand. Om 
denne stand er borgerstanden eller embedsstanden, 
kan man måske diskutere. Statuens ophavsmænd 
sigtede sikkert til borgerstanden, men det er et karak
teristisk træk ved enevælden, som Griffenfeld var 
med til at udbygge, at de “kongelige betjente“ blev til 
en egentlig stand med særlige privilegier, høj rang, 
eget værneting mm.

tilfredsstille deres egne klienter. Det satte deres 
kongetroskab på en hård prøve.

Fri konkurrence

Griffenfelds monopolstilling truede således kon
gens samarbejde med de toppolitikere, der ikke 
var Griffenfelds klienter, den truede hans legiti
mitet i den brede befolknings øjne, og den true-
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de hans selvfølelse. Det var Christian V sig be
vidst, og derfor genindførte han efter Griffen- 
felds fald den “frie konkurrence“ mellem en lille 
håndfuld toppatroner, og han tillod resten af sin 
regeringstid aldrig nogen af sine folk at opbygge 
et gunst- og nådesmonopol, der kan sammenlig
nes med Griffenfelds.

Den frie konkurrence sænkede atter prisen på 
taknemmelighedsgaver og genskabte tilliden til, 
at kongen ville lade sin nådes sol skinne på alle — 
i princippet i hvert fald. I modsætning til den 
økonomiske sfære sikrede den frie konkurrence 
imidlertid ikke på nogen måde effektiv ressour
ceudnyttelse eller koordination. Tværtimod er 
resten af Christian V’s regeringstid præget af 
hyppige og synlige politiske kampe mellem for
skellige fraktioner og personer. Det var prisen for 
den del-og-hersk-taktik, som Christian V benyt
tede sig af efter Griffenfelds fald. Efter alt at 
dømme betalte han prisen med åbne øjne ud fra 
den overbevisning, at det nu var den måde, han 
kunne forblive herre i eget hus. Om man vil ta
ge den form for selverkendelse som udtryk for 
svaghed eller styrke, er lidt af en smagssag.

Aldrig mere Griffenfeld!

Hvordan gik det Griffenfelds netværk af klienter 
efter hans fald? Det er allerede nævnt, at kun en 
enkelt blev udrenset. Det var svogeren Jørgen 
Fogh, gift med en af Griffenfelds søstre. Han 
blev dømt til at fa to fingre hugget af, stå lænket 
i jern og landsforvises, men blev benådet og for
vist til Arhus i stedet. For de øvrige gælder det, 
at de fortsatte i kongens tjeneste, og adskillige af 
dem gjorde en fin karriere. Selv Griffenfelds se
kretær Henrik Lund, der var blevet afhørt i for
bindelse med processen mod Griffenfeld, fik - 
efter egen ansøgning - en stilling som kancelli
forvalter i danske Kancelli! Griffenfeld selv blev 
dømt til at have forbrudt liv, ære og gods, men 
blev på retterstedet benådet til livsvarigt fængsel.

Al denne kongelige mildhed og nåde skal 
næppe tolkes som svaghed, men som mildhed og 
udtryk for en bevidst og korrekt politisk kalku
le: ved at skåne Griffenfelds liv sikrede Christian 
V sig hans klienters loyalitet. Og så må man ik
ke glemme, at den faldne rigskansler jo sad i sit 
fængsel, først i Kastellet og siden på Munkholm 

i Trondhjemfjorden, som en uudtalt, men altid 
nærværende påmindelse om, hvor galt det kun
ne gå.

Griffenfelds klienter på deres side forsøgte ik
ke på nogen numre, men holdt i øvrigt sammen 
og støttede hinanden. Det smukkeste eksempel 
er nok den omsorg, de viste Griffenfelds treårige 
datter. Kongen gjorde hendes onkler Hans Nan
sen d.y. og Albert Gyldesparre til hendes værger. 
De sikrede hendes økonomi, købte hendes barn
domshjem på Købmagergade (dér hvor Postgår
den nu ligger) tilbage, og de fandt hende en pas
sende ægtemand. Det var baron Frederik Krag, 
en søn af Griffenfelds gamle med- og modspiller 
fra Danske Kancelli, øverstesekretær Erik Krag. 
Baron Frederik Krag havde som ung mand været 
gesandtskabskavaller på Griffenfelds svoger 
Henning Meyercrones diplomatiske mission til 
Paris 1675, og siden havde han været gift med en 
datter af baron Jens Juel, en af Griffenfelds mest 
betroede klienter og nære politiske rådgivere.

En forbilledlig nepotist?

I gården bag Rigsarkivet står en statue af Grif
fenfeld, rejst i 1922 af Ministerialforeningen. 
Ministerialforeningen var en sammenslutning af 
højere, konservative embedsmænd, og de ønske
de at hylde Griffenfeld som “statsstyrets grund
lægger“ og “borgerstandens søn“, som soklens 
indskrift lyder. Havde man gået dem på klingen 
med hensyn til Griffenfelds nepotisme, ville de 
nok med slet skjult ubehag have forsøgt at bag
atellisere problemet med henvisning til, at “så
dan gjorde man nu dengang“ og Griffenfeld var 
ikke værre end så mange andre.

Dette svar kan være rigtigt nok, men i grun
den er der ingen årsag til at komme med udflug
ter. Griffenfeld var en ansvarsfuld nepotist, hans 
klienter kom ikke sovende til deres poster, og 
han holdt dem i ørene. Formålet med hans net
værk af klienter var effektivitet og koordination, 
og det ville Ministerialforeningens medlemmer 
have nikket genkendende til. Men måske er det 
alligevel for meget forlangt, at de skulle havde 
tilføjet ordene “forbilledlig nepotist“ til soklens 
indskrift.

Sebastian Olden-Jørgensen er historiker 
olden @mail. tele, dk
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Præster og

Fra midten af 1800-årene findes 

en række spændende nisse

tegninger, der alle stammer fra 

præsten Otto Møllers hånd. 

En af dem har en særlig historie 

- og er faktisk et menneske i 

nisseham.

Af Erik Nørr

^^^^ormalt forbinder man ikke umiddelbart præster med nisser, selv om nisser 

og julemænd i vore har vundet indpas overalt i samfundet, i hvert fald i flere må
neder op til jul. Nisser, vætter og bjergfolk hører til den overtroiske verden, som 
præsterne forventes at tage afstand fra. For de gamle grundtvigske præster og høj
skolefolk, der ofte tog udgangspunkt i den gamle nordiske mytologi, var afstanden 
til nisserne imidlertid ikke så stor. I det følgende skal vi se et eksempel på, at en 
præst i den danske folkekirke til sine tegninger både benyttede motiver fra det nye 
testamente, fra folkeviser og myter om aser og jætter, drabelige scener fra de sles
vigske krige og nisser og højfolk. Præsten var Otto Møller i Gylling, som jeg tidli
gere har skrevet om i Siden Saxo (1999 hæfte 1).

Otto Møller (født 1831) opholdt sig i Gylling præstegård det meste af sit liv. Han 
blev i 1860 kapellan hos faderen, og han efterfulgte ham i 1870 som sognepræst, 
i hvilken stilling Otto Møller forblev indtil sin død i 1915. Ud over at være en 
kendt teolog og debattør og ivrig brevskriver var Otto Møller også en habil tegner. 
I privatarkivet i Det kgl. Bibliotek og i Mindestuen for Otto Møller i Gylling præs
tegård er der bevaret flere hundrede tegninger og skitser. Lige fra barnsben har Ot
to Møller tegnet, og han benyttede det forhåndenværende papir. Bl.a. er hans be
varede notesbøger fra forelæsningerne på Universitetet illustrerede. Der var et vist 
kunstnerisk islæt i familien. En fætter til Otto Møller var tegnelærer i Odense 
(havde vist akademiuddannelse). En af Otto Møllers syv søstre, Dorthea, malede



pastelportrætter, og en brorsøn Vilhelm Møller, der var malersvend af fag og sene
re gymnastiklærer i Odense kommune, kunne male kopier efter malerier. Ifølge 
sønnen, historikeren Erik Møller, havde en litograf, hos hvem Otto Møller boede, 
medens han var student i København, udtalt, at han ville blive en stor kunstner. 
Litografen henviste til, at den hollandske maler Ruysdael, som senere vandt 
verdensry, også var præst.

Drillenisser, heste og krigere

De mange tegninger er som regel udaterede, men de fleste stammer utvivlsomt fra 
1860’erne og 1870’erne. Efter 1880 synes Otto Møller at have opgivet lysten til at 
tegne, måske påvirket af at have mistet to af sine børn, og senere blev hans hæn
der også mindre snilde, hvilket bl.a. kan spores på hans håndskrift. I Det kgl. 
Bibliotek er der bevaret et læg betegnet “nisser og høj folk“ med i alt ni tegninger, 
hvoraf nogle er farvelagte, og andre blyantstegninger. En af tegningerne er tyde
ligvis en skitse til en af de andre. Den forestiller en familie, der sidder ved lang
bordet og spiser grød, medens en hel nissegruppe har spilopper for ved den ene 

bordende og under bordet. Her er 
kun gengivet skitsen, som tydeligst 
viser nissernes aktiviteter.

På den ene af de farvelagte teg
ninger ligner nisserne en hyggelig 
vennekreds, som har fredelige hen
sigter. Men dette er ikke det sæd
vanlige, tværtimod. På flere af de 
andre tegninger fremstilles nissen 
som den, der driller menneskene 
og spiller dem et puds. Først langt 
bagefter kommer folk i tanker om, 
at de lidt besynderlige optrin 
skyldtes nissens indblanding. Otto 
Møller har fire eksempler på drille
nisser: 1) en tegning, hvor hele fem 
nisser, hvoraf den ene står på ryg



gen af en af de øvrige, driller en ældre herre ved først at tage hans høje hat og der
efter hans paryk. 2) en tegning, hvor to nisser puster lyset ud, medens konen ven
der ryggen til. 3) et billede, hvor nissen giver en dreng nissehuen på, medens 
drengen til gengæld sætter sin hat på hunden. 4) en lidt fræk tegning, hvor en nis
se vender bagdelen til en fin dame, og “vinden“ fra nissen både tager fat i damens 
paraply og skørter.

Otto Møllers forkærlighed for at tegne heste og krigere fornægter sig heller ikke 
helt her. Han har tegnet en krigerlignende rytter, der på sin hest ude på heden i 
skumringen må standse op foran et krat, der viser sig at være en flok nisser, der 
spærrer vejen (tegningen er ikke gengivet her). Det er selvoplevede begivenheder 
under Treårskrigen 1848-50 og indkvarteringerne af preussiske krigsfolk i Gylling 
præstegård i 1864, der er baggrunden for denne og mange andre af Otto Møllers 
tegninger. På den niende og sidste tegning optræder der også en hest. En bonde
mand kommer ridende på vejen, hvor han møder en flok truende nisselignende 
væsener. To af disse løber foran hesten for at skræmme den væk, medens to andre 
trækker den i halen. Man er dog ikke i tvivl om, at det må være bjergfolk, der er 
på spil, for i baggrunden ses en høj, der står på gloende pæle, og der er tydeligt liv 
inde i højen. Rytteren har desuden et bæger i hånden, hvilket viser hen til det 
kendte sagn om manden, der far et flot bæger (med en fæl væske) med sig ud af 
bjergfolkenes bolig.

Provsten som nisse?

I Otto Møllers store arkiv findes endnu en tegning, der sammenkæder emnet: 
præster og nisser. Det drejer sig om en nisse, der læser i et større dokument, som 
ligger på et bord. På bordet står desuden en tændt petroleumslampe og en anden 
nisse, der holder på noget, der nærmest ligner en samling af piberensere. Teksten 
på det fint prentede dokument er følgende:

Nytaarsgave til Otto Møller
Idet hans Højærværdighed Hr. Provst Høegh Guldberg tilønsker sine Brødre i Herre
det Lykke og Held i deres Gjjerning] fortsætter han saalunde:



Saafremt som de Herrer Brødre ikke allerede maatte have gjort Bekjendtskab dermed, 
skaljeg tillade mig at henlede Opmærksomheden paa et Par af Pastor Otto Møller ny
lig udgivne Smaaskrifier - det ene betitlet: Gudstjeneste i Skolen, det andet: Christen
dom og Politik. De ere begge skrevne med Aands Myndighed og i Sandheds Kraft, med 
det Formaal: ikke at udelukke Aanden, men at drage Christne, navnlig Skolelærere ud 
af en usund Tidsaands politiske Malstrøm og hjælpe dem til Fodfæste paa den Klippe, 
der alene kan bevare ogsaa vort borgerlige Livs Friheds bygning for Fald. At den hjæl
pende Haand rækkes fra den Side, kan maaske bevirke, at den snarere modtages af nog
le.

Væhr Prstgd. d. 8. Jan. 1874 Høegh Guldberg

Baggrunden for dokumentets indhold er, at Otto Møller i 1873 med udgivelsen 
af to debatbøger: “Gudstjeneste i Skolen. Fire Foredrag for Lærere“ og “Politik og 
Christendom“, blandede sig i den ophidsede politiske debat, der herskede i årene 
efter Det forenede Venstres oprettelse. De grundtvigske præster måtte tage stilling 
til, om de ville følge det politiske Venstre, eller om de skulle nærme sig partiet Høj
re. Med sine indlæg viste Otto Møller kulør, da han opfordrede skolelærerne til ik
ke at blande sig i det politiske “ustyr“. Indlæggene vakte voldsomt opsigt i den of
fentlige debat og førte til, at et større antal grundtvigske præster tilstillede Otto 
Møller en takkeadresse, medens en anden adresse med lige så mange underskrifter 
beklagede hans indblanding. Provst F.C.J. Høegh-Guldberg hørte til dem, der var 
glade for Otto Møllers holdning. Skønt hans provsti, Vbr-Nim herreder, ikke om
fattede Gylling, der lå i naboprovstiet, opfordrede han i sit nytårsbrev (hyrdebrev) 
til sine præster disse til at udbrede kendskabet til Otto Møllers to bøger.



Lidt mere besynderligt er dokumentets form med den håndtegnede og farve
lagte nisse. Det indeholder ikke hele provstens hyrdebrev, men kun uddraget, der 
handler om Otto Møllers bøger. Tegningen kan næppe skyldes provsten selv. Der 
er ikke bevaret noget følgebrev og Høegh-Guldberg havde ikke ellers kontakt med 
Otto Møller, der i det hele taget ikke yndede den højere gejstlighed. Og det er hel
ler ikke særligt sandsynligt, at den højærværdige provst skulle dele interessen for 
nisser med Otto Møller. Også den læsende nisse er et mysterium. Der findes vist 
ikke andre samtidige eksempler på, at nisser bærer briller. Årsagen hertil er sikkert, 
at nissen skal forestille en bestemt person. Men spørgsmålet er så, hvem. Otto 
Møller er det i hvert fald ikke. Han havde ikke fuldskæg og gik ikke med briller, 
men er som regel afbildet rygende på en pibe. En anden og sikkert mere nærlig
gende mulighed er, at det er Otto Møller selv, der har tegnet nissen, og at denne 
skulle ligne provsten. Dette ville passe med Otto Møllers hyppige brug af nisse
motivet. Det bevarede dokument kunne så være udtryk for, at Otto Møller var 
glad for provstens støtte i den standende debat, samtidig med at han ikke var alt 
for stolt ved at få støtte fra højærværdigheden. Dette sidste udtrykte han ved at 
fremstille provsten som en gammel nisse.

Erik Nørr er arkivar ved Landsarkivet for Sjalland





Ved hoffet i København blev det kredsen omkring Ove Høegh-Guldberg, som 
med indfødsretten til de magtfulde og privilegerede positioner søgte at hol
de “tyskere“ væk. Høegh-Guldbergs styre havde allerede forsøgt sig i det små med 

en resolution i 1774 om alene at få bragt indfødte i Norge eller Danmark i forslag 
til officersemner og med forordningen af 15. januar 1776 blev princippet altså ud
bredt til hele embedsapparatet. Længere tilbage havde der været nogen sværmeri 
med ideen om indfødtes forrettigheder versus ideen om patriotismens grundlag i 
loyalitet med vægt på tjenestested frem for fødested. Og de politiske og ideologis
ke dimensioner om indfødtes forrettigheder skulle blive ved med at spille en stor 
rolle i mange år efter 1776. Dels var der den såkaldte tyskerfejde i 1790’erne og dels 
var tyskerfrygt en væsentlig ingrediens i den danske nationale identitetsdannelse 
fra 1840’erne og fremefter.

et er velkendt, at selve indførelsen af indfødsretsforordningen blev omgær
det med megen festivitas og højtidelighed. Iscenesættelsen var meget vigtig. 

Ingen skulle lades i tvivl om, at her skete noget fundamentalt, noget ekstraordi
nært og noget epokegørende. Forordningen blev underskrevet den 15. januar, men 
man ventede næsten to uger med offentliggørelsen. Det fandt nemlig sted på kon
gens fødselsdag den 29. januar 1776. Der blev støbt en plakette og slået en særlig 
indfødsretsmedalje og der blev beordret afholdelse af officielle fester i alle købstæ
der i kongens riger og lande. Der skulle heller ikke være mulighed for tilbageslag. 
Nu er det jo sådan, at det er meget svært at bestemme over de næste generationers 
dispositioner - heldigvis. Men med udstedelsen af forordningen om indfødsret 
gjorde man sig ellers umage. I forordningen hedder det nemlig, at kongen ikke ale
ne har fået sin broder - arveprinsen - til at underskrive samme forordning, men 
tillige at “ligeledes Vi og ville, at tvende af Os Selv underskrevne ligelydende Origina

ler deraf skal ved Kongeloven henlegges“. Det var det samme som at gøre ind
fødsretsforordningen til en slags forfatningstillæg. Finere kunne det dårligt 

blive. Og det understreger både sagens absolutte alvor i samtidens politik 
og i henseende til den borgerlige fædrelandsideologis gennemslagskraft.

En af arkitekterne bag selve forordningen var Joachim Otto Schack- 
Ratlou, som bl.a. havde foreslået, at der fremover slet ikke skulle væ
re mulighed for udlændinge til at kunne få embeder i kongens riger 
og lande. Som det fremgik af forordningens titel, så kom det ikke til 
at gå sådan. Der var folk, som kunne “agtes lige“ med de indfødte. 
Efter alt at dømme var der her tale om en regulær erkendelse af en 
simpel nødvendighed. Formodentlig ville styret i kongens riger og 
lande være brudt sammen kort efter den 29. januar, hvis ikke der var 

blevet indført en sikkerhedsventil i forordningen.

Ove Høegh-Guldberg - en af arkitekterne 
bag loven om indfødsret.

ikkerhedsventilen var princippet om naturalisation. I forordningen 
blev indført den regel, at kongen kunne tildele indfødsret til udlæn

dinge, som kongemagten af en eller anden grund ønskede at knytte til sig i for
bindelse med embeders besættelse. Udgangspunktet var, at embeder og de dertil 
hørende privilegier skulle tildeles indfødte i kongens riger og lande, men det var 
åbenlyst for forfatterne til indfødsretsforordningen, at det var og ville vedblive at 
være nødvendigt med udlandsfødtes besættelse af visse embeder. Derfor måtte
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man have naturalisationsprincippet, som ganske enkelt går ud 
på, at stille en udlænding lige i alle rettigheds- og pligthenseen
der med en indlænding. Nu skal vi huske på, at indfødsretsfor
ordningen ikke handlede om dansk indfødsret, men om ind
fødsret til kongens riger og lande. På tidspunktet for forord
ningens og dermed princippets indførelse omfattede kongens ri
ger og lande ikke bare kongerigerne Danmark og Norge men 
også hertugdømmerne Slesvig og Holsten, de norske bilande - 
Færøerne, Island og Grønland - samt kolonierne i Vestindien, i 
Afrika og i Asien.

Så de indfødte i alle disse riger og lande havde fyrsten til fæl
les og så var de altså med indfødsretsforordningen knyttet sam
men med en form for fælles rettigheder til at tjene fyrsten. Nord- 
mænd, islændinge, slesvigere, holstenere osv. kunne altså frit sø
ge embede i Danmark og omvendt. 11776 ville al tale om dansk 
indfødsret have været politisk selvmord for fyrstemagten. Det 
skulle ændre sig med dels reduktionen af rigsdannelsen - fra hel
stat til nationalstaten Danmark - i 1864 og dels med nordisk og 
senere europæisk tilknytning i det 20. århundrede.

Naturalisationen skete indtil 1849 ved en kongelig bevil
ling på indstilling af Danske Kancelli. Herefter har det 
været Rigsdagen - fra 1953 Folketinget - som meddeler ind

fødsret på indstilling fra indenrigsministeren, således som det er 
fastsat i den nuværende grundlovs § 44. I den oprindelig juni
grundlov fra 1849 var det § 54, hvor ordlyden på sin egen må
de markerede overførslen af kompetence fra ikke bare kongemagten men i realite
ten den udøvende magt til den lovgivende magt. Det hed, at “Ingen Udlanding kan 
herefter erholde Indfødsret uden ved Lov“.

Gennem naturalisation har man fra magthavernes side i mere end 200 år “pro
duceret“ indlændinge eller rettere personer, som “agtes lige hermed“. Gennem en 
inddatering af alle naturaliserede i en indvandrerhistorisk database ved Immi
grantmuseet for Danmark har vi efterhånden fået mulighed for at etablere et over
blik vedr. naturalisationerne. Foreløbig er der ved at blive lagt sidste hånd på na
turalisationerne i efterkrigstiden frem til 1960 og inden årsskiftet vil alle interes
serede kunne søge i oplysninger om mere end 50.000 foretagne naturalisationer 
mellem februar 1776 og udgangen af 1960. Her vil jeg forsøge at fange nogle væ
sentlige karakteristika ved de historiske naturalisationer og forsøge at anskueliggø
re, hvem datidens nye indlændinge var.

Fra forordningen og indfødsrets indførelse ved indgangen til februar måned 
1776 og frem til og med januar 1847 blev i alt 2.849 personer naturaliserede. Af 
ukendte årsager blev der ikke naturaliseret flere under enevælden og vi skal helt 
frem til april 1850 før vi ser, at Rigsdagen vedtager en lov med meddelelser af ind
fødsret. Formodentlig havde statsmagten andet at se til i den mellemliggende pe
riode på lidt mere end tre år.
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Ser man nærmere på enevældens naturalisationer, viser det sig at de langt fra er 
jævnt fordelt over de lidt mere end 70 år, som Danske Kancelli kom til at ad
ministrere ordningen. Snarere tvært imod. De udlændinge, som allerede ved for

ordningens ikrafttræden var i embeder og indehavde privilegerede positioner måt
te hurtigst muligt få indfødsret, så deres position kunne lovliggøres. Så allerede i 
de 11 måneder i 1776, hvor forordningen var i kraft, blev ikke færre end 778 ud
lændinge naturaliserede og ydermere 354 i løbet af 1777. Næsten alle disse 1.132 
personer havde allerede sådanne positioner og embeder, som nu krævede indføds
ret. De første 64 naturaliserede fik også deres udenlandske adelskab ført med sig 
over i den oldenburgske enevoldmagts regi. I den forbindelse blev der lavet en lil
le indgraveret dragtkårde, som kongen benyttede til formelt at optage de pågæl
dende i den danske adelstand. De første - vistnok - 18 naturaliserede og adelspa
tenterede fik en kopikårde af kongen til minde om begivenheden.

I resten af enevældens tid blev det ret beskedent med tildeling af naturalisationer, 
typisk under 25 om året. Efter 1820 blev antallet endnu lavere - typisk under 10 
årligt — og der var flere år, hvor der bare var en eller to sager. Den sidste naturali
sationsmeddelelse under enevælden tilfaldt Friederich Adolph Ludvigsen fra Wit
tenberg i Mecklenburg den 27. januar 1847, hvorefter han kunne bestride et em
bede som toldforvalter.
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Loven om indfødsret blev 
ret på flere måder. Bl.a. fil 
slået denne medalje, der b; 
Christian den Syvendes pc 
på den ene side og en alle^ 
fremstilling af Danmark n 
ne børn på den anden.

Ved at komme fra den tysksprogede kulturkreds var Ludvigsen egentlig ret ty
pisk for enevældens naturalisationer. En granskning af navne og oplyste fødesteder 
viser at ikke færre end 2.634 af de i alt 2.849 personer - altså godt 92 % - som fik 
indfødsret af kongen havde tysk baggrund. Af de resterende 215 havde 90 fransk, 
51 britisk, 35 svensk, 11 nederlandsk og 7 norsk baggrund. Men bortforklares kan 
det ikke, at den enevældige statsdannelse især tiltrak personer med tysk baggrund. 
Tendensen genfindes i øvrigt blandt de afslåede ansøgninger om indfødsret under 
enevælden. Her var 308 afslag af i alt 347 til personer med tysk fødestedsbag
grund.

Kun 93 af de naturaliserede før 1849 var kvinder. Det er ikke så overraskende, 
da det jo ikke var almindeligt da, at kvinder havde kongeligt privilegerede posi
tioner. En undtagelse udgjordes dog af kvinderne i de adelige jomfruklostre. For 
at kunne tage ophold i jomfruklostrene i Vallø, Roskilde, Vemmetofte og Støvring 
i Danmark, Sankt Johannes i Slesvig samt Urtersen og Itzehoe i Holsten blev i alt 
64 frøkener naturaliseret inden udgangen af 1777.

Den absolut dominerende gruppe blandt de naturaliserede udgjordes af om
kring 1.200 officerer. Der var hovedsagelig tale om lavere militære grader. 
Andre grupper udgjordes af rekruttering til den civile lokaladministration, kirke

lige embeder, universiteter samt hoffet. Men også indenfor disse grupper findes 
tendensen til, at det var de lavere embeder, udlændingene fik. Ikke desto mindre 
var de kongelige embeder med de privilegier og med den tillid, som knyttede sig 
hertil. Og man kunne vel forvente, at en eller anden andel af de naturaliserede med 
tiden steg i graderne.

I selve forordningen om indfødsret hed det, at et sigte med indførelse af rettig
hedsmæssige fortrin for de indfødte var at stimulere fremvæksten af indfødte for
billeder for de indfødte som sådan. Der er ingen grund til at tro, at dette princip 
ikke skulle være ment alvorligt og det forklarer ganske udmærket, hvorfor man 
måtte holde sig tilbage med naturaliseringer til højere embeder og positioner. For
modentlig kan man konkludere, at når der trods alt var en del udlændinge, som 
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blev naturaliseret, så var det dels fordi traditionen fandtes og ikke uden videre bare 
kunne stoppes uden konsekvenser for udlændingenes hjemegne og dels så kunne 
den oldenburgske rigsdannelse ganske enkelt ikke selv producere et rekrutterings
grundlag for de kongelige embeder og positioner, som var stort nok til at dække 
efterspørgslen.

En lille gruppe blandt enevældens naturaliserede skiller sig ud ved ikke umiddel
bart at skulle bestride et kongeligt embede. Det drejer sig om i alt 41 sager, hvor 
begrundelsen for naturalisation var anderledes.

De formuende var direkte omtalt i forordningen. Der var tale om personer, som 
havde en tilstrækkelig formue - typisk borgerlige jordejere - og som formodentlig 
ønskede sig indfødsretten som forberedelse til en offentlig tjeneste. En offentlig 
tjeneste kunne ofte være den nødvendige ingrediens i de formuendes videre er
hvervsmæssige færd og havde vel også et element af social opadstigen i sig. På sam
me måde kan løfte om tjeneste og oppebærelse af pension - altså et privilegium - 
forekomme at være indenfor indfødsretsforordningens tankegang.

Interessant er derimod de, som fik indfødsret med begrundelse i afstamning og 
opholds- eller tjenestevarighed. Det var ikke bare begrundelser, som ikke var 
nævnt i forordningen, men indeholdt også principper, der pegede fremad mod se
nere naturalisationspraksis.

For de syv personer gjaldt, at de fik deres indfødsret meddelt i 1782-1783 re
spektivt 1789, altså efter at den første bølge af de mange indfødsretstildelinger var 
overstået, men også længe før en afmatning i naturalisationsaktiviteten satte ind. 
Fire af personerne har entydigt kunnet identificeres som militære. Det kan for
modes, at de fik indfødsretten for at kunne oppebære en pension efter lang tje
neste. Det var uden tvivl tilfældet for Johannes Ziegner, om hvem det i 1783 næv
nes, at han “haver staaet i Militairmagten i 36 Aar“. En lignende tankegang har 
måske ligget bag tildelingen af indfødsret til Carl Johan Sylvius, om hvem det i 
1782 hedder, at han “fra sin Ungdom haver opholdt sigi Norge“.

Alt ændredes ikke over en nat efter junigrundlovens ikrafttræden. Denne iagt
tagelse gælder også på naturalisationsområdet. De første år efter 1849 fort
satte i realiteten nogenlunde den allerede eksisterende praksis og i stedet for at det 

var kongemagten, som uddelte indfødsret til kongens riger og lande, så var det blot 
Rigsdagens politikere, som gennem en lovvedtagelse meddelte indfødsret til ud
lændinge i helstaten. Der var stadig behov for officerer, professorer til universite
terne i Kiel og København osv. Politikerne gik op i sagerne og allerede ved det før
ste lovforslag var der nogle personer, som man måtte diskutere. Det drejede sig om 
yngre officerer, som under treårskrigen ikke havde været i kamp. Så var der politi
kere, som stillede spørgsmål ved, om man nu også kunne regne med nogen grad 
af tapperhed ved ikke kampprøvede officerer! Også efter 1849 var det i de første 
årtier stadig mænd med tysk som modersmål, som helt dominerede ansøgerfeltet. 
En gruppe af håndværksmestre var et nyt og voksende indslag i ansøgerrækken ef
ter 1849 og frem til efter 1864 blev det faktisk den største gruppe. Det var mestre 
indenfor snart sagt alle typer af håndværk, der ville have indfødsret bl.a. for at kun
ne få stemmeret i helstatens forsamlinger på rigs-, regional- og lokalplan. Gennem 
indfødsret kunne de også bedre identificeres som fædrelandskærlige. Og det var ef- 
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ter alt at dømme vigtigt i 1850’ernes helstat. Udenlandske håndværkere og mestre 
havde sikkert hørt om, hvordan det var gået for en del svende og mestre i de op
hidsede dage i foråret 1848, da adskillige tysksprogede håndværkersvende fik tæsk 
som kulmination på ophidsede “fædrelandselskende“ og “danske“ demonstranters 
hærgen.

Under folkestyret blev det forsørgelsesretten, som ansporede til naturalisation.
Fra 1880’erne blev en ny gruppe helt dominerende blandt ansøgerne om 

indfødsret. Det var arbejdsindvandrere, som havde været så længe væk fra deres fø
deland, at de vel sagtens ikke havde noget at vende hjem til og som måske havde 
stiftet familie i Danmark. Vi kan ikke vide det med sikkerhed, men der er mange 
forhold, som tyder på, at disse mennesker søgte indfødsret for at sikre sig forsør
gelsesret i tilfælde af sygdom eller manglende familiemæssig omsorgsmuligheder 
på ældre dage. Landstingets indfødsretsudvalg havde allerede i 1866 udarbejdet 
kriterier for naturalisation, som i alt væsentligt fastlagde de vigtigste principper, 
som stadig genfindes den dag i dag. Det vigtigste princip var varigheden af ophold 
i Danmark. Fra starten skulle ansøgerne om indfødsret have haft fast ophold i ri
get i mindst 15 år, nordmænd og svenskere dog blot 12 år. De nationale tanker 
spillede nemlig ind i politikernes overvejelser, om end gamle Grundtvigs forslag 
fra den grundlovsgivende forsamling i 1848-1849, om at folk fra de nordiske lan
de skulle relativt let kunne få indfødsret, hvorimod tyskere i realiteten aldrig skul
le kunne opnå naturalisation, dog ikke fandt tilstrækkelig tilslutning.

Med loven om fattigvæsenet i 1892 blev det en forudsætning for forsørgel
sesret i Danmark, at man havde indfødsret. Tidligere havde det været mu
ligt at opnå forsørgelsesret, uanset hvor man var født, hvis man havde en vis do

kumenteret opholdsvarighed i et dansk lokalsamfund, det være sig i en sogne- 
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kommune eller en købstad. Først i 1898 fik Rigsdagen endelig vedtaget en lov om 
indfødsret, som kunne fastlægge præcise kriterier for opnåelse og fortabelse af 
dansk indfødsret. I hovedsagen blev det kriterierne fra Landstingets Indføds
retsudvalgs betænkning i 1866 skrevet ind i den nye lov - dog med den tilføjelse, 
at ansøgernes mindreårige hjemmeboende børn automatisk opfattedes som ansø
gere sammen med faderen eller moderen — men det nye var principperne om for
tabelse. Det man her havde i tankerne var først og fremmest samtidens udvandre
re og deres børn. Den daglige administration af indfødsretssagerne blev dog helt 
frem til 1920’erne domineret af ansøgninger fra arbejdsindvandrere, det være sig 
ufaglærte såvel som faglærte. De dominerende nationale baggrunde for ansøgerne 
mellem 1880’erne og 1920’erne var først tysk og svensk, siden desuden polsk.
Der skete også en markant stigning i antallet af indfødsretssager. Som ovenfor 
nævnt, så var der i perioden 1776-1849 i alt 2.849 personer, som naturaliseredes. 
I perioden 1850-1879 var det 720 personer, som fik indfødsret, mens det i perio
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den 1880-1925 var ikke færre end 17.560 personer, som naturaliseredes - og heri 
er så ikke medregnet hjemmeboende mindreårige børn.

Ikke bare dominerede arbejderklassen nu blandt indfødsretsansøgerne, men to 
andre karakteristika forandredes i perioden mellem 1850 og 1925. Den tyske na
tionale baggrund var ikke mere så dominerende og alene udgjorde ca. 16 %, hvor
til så kan henregnes andre ca. 17 % født i Slesvig og Holsten. Dominerende na
tional baggrund blandt de naturaliserede i perioden var svensk. Forhenværende 
svenske statsborgere var ikke færre end 52 % af de naturaliserede. Hertil kommer 
som det andet nye karakteristikum i forhold til enevældens indfødsretstildelinger, 
at kvinderne nu udgjorde lidt mere end en femtedel af de naturaliserede.

Fra mellemkrigstiden kom et nyt fænomen stadig kraftigere frem blandt ind
fødsretsansøgerne. Det var “hjemvendte“ udvandrere eller deres børn, som 
havde mistet deres indfødsret, som følge af bestemmelserne i indfødsretsloven fra 

1898. Også for dem gjaldt det efter alt at dømme om at sikre sig forsørgelsesret 
gennem indfødsret.

Med de reviderede love om indfødsret i 1925 og 1950 samt senere ændringer 
blev principperne om naturalisering i Danmark først gjort stort set ens med de til
svarende i de øvrige nordiske lande og derefter i Vesteuropa. Parallelt hermed gjor
des adgangen til dansk indfødsret dels lettere for mennesker fra disse områder og 
dels stedse mindre nødvendig, idet Danmark gennem traktater efterhånden næ
sten har ligestillet nordiske og europæiske borgere med indfødte. Indfødsretssa
gerne efter 2. Verdenskrig spejler naturligvis det forhold.

På Immigrantmuseet er vi glade for at kunne stille bl.a. databasen vedr. indføds
retstildelinger til rådighed for interesserede via internet gennem vores samarbejde 
med kollegerne på Dansk Data Arkiv. Jeg tillader mig at benytte lejligheden til at 
sende dem en tak for hjælpen og en opfordring til især slægtsforskere om at fort
sætte med at sende oplysninger om personer, som de finder i databaserne til os. 
Det er spændende for os at få uddybet vores viden om, hvad “de nye danskere“ 
kom af og hvad der blev af dem.

Henrik Zip Sane er leder af Immigrantmuseet i Farum
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Mærkelige monumenter

Hellig Anders var - ifølge legenden - en 

overordentlig hellig mand. Han havde hjem
me i Slagelse, og hvis han ville, så kunne han 
hænge sin hue på solstrålerne, ligesom Frans 
af Assisi. Anders, der skal have været præst 
ved Sankt Peders kirke i 1100-årene, blev al
drig rigtig helgen, men nød alligevel overmå
de respekt som ukanoniseret skytshelgen for 
den vestsjællandske hovedstad. Uden for Sla
gelse var han også kendt, og Dronning Mar
grete den Første bestemte ifølge et pergament 
fra Roskilde Domkirke, at der „hver dag og til 
evig tid' skulle læses sjælemesser for hende og 
hendes forfædre bl.a. i „et kapel i Set. Peders 
kirke i Slagelse, som almindeligvis kaldes Hellig 
Anders kapel'. Om Anders nogensinde har 
hvilet sine bene i kapellet er tvivlsomt, men 
det er nu også et andet sted, at han er mest 
berømt for netop at hvile. Nemlig på Hvile
høj.

Sagen var, at Anders en gang var guide på en 
selskabsrejse, hvor 12 af hans sognebørn fore
tog en pilgrimstur til det hellige land. De var 
i Jerusalem omkring påske, og påskedag om

morgenen syntes de, at det var tid at vende hjem til Slagelse igen. Anders ville dog ikke med - den 
fromme mand ville høre messe først - og så drog de andre af uden ham. Nu fik han travlt med at ind
hente sine rejsefæller, og mens han hastede afsted, mødte han en ensom rytter. Rytteren tilbød Anders 
at rejse med, og snart sad han bag den venlige mand på hesten. Og så faldt han i søvn. Da Anders våg
nede næste morgen måtte han gnide øjnene en ekstra gang. For han kunne se en kirke, som han kend
te - og folk han mødte talte dansk. Turen fra Jerusalem til Slagelse var blevet gjort på én eneste nat. 
Rytteren opfordrede nu Anders til „at lovprise den Herre Kristus, hvis sakramenter han havde Aret, og for 
hvis skyld han ikke gyste for at blive ladt alene tilbage i et fremmed land".

Anders er ikke den eneste, der har foretaget en rejse i denne fart. En lignende beretning findes om 
en pilgrim fra Lorraine, der har været ved Set. Jacob grav og efterlades for at passe en syg medrejsende 
som dør. Derefter kommer Set. Jacob og bringer pilgrimmen hjem.

Ifølge traditionen vågnede Anders op efter sin mærkværdige rejse på „Hvilehøj“ lidt vest for Slagelse. 
I dag er højen prydet med et kors, som første gang nævnes i Reesens Atlas fra 1677. En lokal folktro 
gik ud på, at besætningerne rundt om ville blive syge, hvis korset forfaldt, og derfor er det flere gange 
blevet fornyet. Det nuværende kors er sat op i 1952.
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