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Historien
S

på væggen

å er det atter tid til årets sidste nummer, og denne gang skal vi bl.a. med Aase
Højlund Nielsen ud og se på de anskuelsesbilleder, der formede generationers syn på
historien. Og „syn“ skal forstås helt bogstaveligt, for opfattelsen aflivet i svundne da
ge blev i høj grad formet af de fremstillinger, der hang på væggen. Her var stærke
mænd og kloge kvinder - dramatiske begivenheder og episoder fra den fælles fortid.
Tavlerne siger vist også lidt om de normer og værdier, som lå i deres samtid!
I René Rasmussens artikel om „Tordenskiolds kanoner“ skal vi til søs i mere end én
forstand. Det er selvfølgelig også svært at holde sig på landjorden, når det handler om
Peter Wessel. Artiklen handler dels om søslaget ved Femern, hvorefter Peter faktisk fik
sit adelskab og dreabelige navn, men også om bjærgningen af nogle af de kanoner og
kugler, som faktisk var med og „så det ske”.
Er det snyd, når vi kalder sidste halvdel af 1800-tallet
for „Foreningstiden”? Ja, måske lidt. Dokumentaren i
dette nummer beskæftiger sig netop med selvorga
niseringen på landet, og her beskriver Gunnar
Lind Haase Svendsen, hvordan den frivillige or
ganisering på landet har rødder helt tilbage i
1800-tallets begyndelse.
Generationer af kvinder har lavet mad, syet,
vasket, gjort rent, vartet op, passet syge og
gamle. Både derhjemme og når de kom på
job. Med Anne-Mette Knudsen sætter vi focus
på en måske lidt overset del af kvindehisto
rien, nemlig det huslige arbejde, udøvet
som erhverv.
Desuden har vi som sædvanligt i
årets sidste nummer en lille kaval
kade med information om nog
le af de forskellige historiske
julearrangementer, der fore
går rundt omkring på de his
toriske institutioner.
Med ønske om en God Jul og
et Historisk Nytår
til alle SIDEN SAXO 's lasere!
Charlotte S. H. Jensen,
redaktør
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magasinet på Dansk Skolemuseum ligger en samling
anskuelsestavler, som har været benyttet i folkeskoler
nes historieundervisning i sidste del af 1800-tallet og et
godt stykke op i 1900-tallet. Det var en begivenhedsmættet
Danmarkshistorie, med de store konger og helte i fokus, og
med et fast greb om de værdier og egenskaber, man anså for
gode og rigtige. Det ser man også på billederne. De histo
riske anskuelsestavler var med til at sikre, at den rette opfat
telse af fædrelandets historie blev bragt ud til rigets børn og
blev sikkert gemt i deres hukommelse. På den måde var de
med til at fastholde en ganske bestemt historieopfattelse i
folkeskolernes historieundervisning langt op i 1900-tallet,
ja faktisk helt frem til 1960, hvor en ny bekendtgørelse om
sider blæste andre vinde ind i klasselokalerne.

I

Historieundervisning
før historie blev et fag
Den første danske serie af historiske billedtavler kom i
1870'erne. På det tidspunkt var historieundervisningen i
almue- og borgerskolerne - altså det, der siden blev til fol
keskolen - en del af læse- og religionsundervisningen. Så
dan blev det præciseret i den skolelov, der på det tidspunkt
stadig var gældende, nemlig skoleloven af 1814. Heri stod
der ganske kort, at skolerne skulle give undervisning i reli
gion, skrivning og regning samt læsning, og i læseundervis
ningen skulle der først og fremmest benyttes bøger, som
kunne give børnene et begreb om deres fædrelands historie
og geografi og være med til at udrydde fordomme. Denne
ene bisætning er alt, hvad 1814-loven rummer om histori
eundervisningen. Den indskrænker tilmed, hvad historie
undervisningen bør handle om - fædrelandshistorie, ikke
Nordens eller Verdens historie.
Der har dog nok været gjort lidt mere ud af historieun
dervisningen i virkeligheden. Oldsagssamlinger og egentli
ge historiebøger i flere af landets skoler fortæller om lærer
nes egne initiativer og så længe børnene lærte at læse, skrive
og regne, er der nok ingen, der har løftet et øjenbryn over
det. Lovens ord rummede et minimumskrav.
Først med den nye folkeskolelov i 1899 blev historie et
fag på linje med regning og læsning. Det var også først på

Alfred Jacobsens billede af stenaldermanden og hans hunde viser

ikke, som tidligere billeder, mange detaljer af våben, redskaber og

situationer. Her forsøger man i stedte at formidle en stemning fra
fortiden.
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det tidspunkt, at faget fik en egentlig formålserklæring. Det
blev udtrykt i et cirkulære, der kom året efter, i år 1900, og
det lød således:
Atfremelske en sund og kraftig Fantasi i Forbindelse med en
varm og levende Følelse, sarligfor vort Folk og Land, er Histo
rieundervisningens Opgave. I sin Rigdom paa Eksempler, der
henvende sig til Børnenes sædelige Værdsættelse og indvirke til
skyndende paa deres Vilie, er Historien tillige et vigtigt sædeligt
OpdragelsesmiddeL
Større kan det næsten ikke siges. Tråden fra 1814-loven er
genkendelig, men i en langt mere udbygget form. Ikke blot
havde historie fået plads på undervisningsplanen - det var
også blevet et dannelsesfag, der i lighed med religion skulle
sikre samfundet nogle gode og viljefaste mennesker.

Danmark i forandring
I 1870'erne, hvor historie endnu var en del aflæse- og reli
gionsundervisningen, men hvor den første serie af danske
historiebilleder så dagens lys, var Danmark et samfund i
forandring. Der var opbrudstendenser mange steder. Bøn
der tog på højskole, dannede foreninger og deltog i politis
ke møder, og lærte her om demokrati og politisk medbe
stemmelse. I byerne trak den nye industri folk væk fra lan
det. Nogle rejste endnu længere væk, vestpå til det ameri
kanske kontinent. Arbejderne i den nye industri fandt en ny
identitet og skabte deres egen kultur og blev politisk bevid
ste. Indenfor borgerskabet blev der fra flere kanter stillet
spørgsmålstegn ved de gode borgerlige dyder, og det mo
derne, frie og naturlige blev fremhævet på bekostning af
fædrelandet, kirken og kongen. Kvinder fra byernes borger
skaber orkede ikke længere kvinderollen og de restriktioner,
der fulgte med den, og skrev eller handlede sig til en protest.
Overfor dem stod en lægevidenskab i fremvækst, som i for
hold til de oprørske kvinder forstod at benytte sig af eks
pertisen på det kropslige og sætte dem på plads igen med
diagnosen hysteria. Lægerne og juristerne trådte frem som
den nye tids ypperstepræster, som befolkningen troede på
og rådførte sig med. Den gamle præstestand måtte vige.
Alt dette skete gradvist og slet ikke så voldsomt som be
skrevet her. I dagligdagen har det næppe kunnet mærkes.
Men sammen med det tab, som Danmark oplevede med
krigen mod Tyskland i 1864, har det hos mange kunnet
anes som nogle tendenser; måske som en uklar oplevelse af,
at verden var ved at falde fra hinanden. De traditionelle og
kendte normer og pejlemærker for livet var ved at blive
brudt. Mange, også indenfor skoleverdenen, forsøgte at ar
bejde imod det. Eller at føre samfundet tilbage på ret kurs.
En måde var at forsøge på anden vis at skabe fællesskab og
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fællesfølelse. I den sammenhæng fandt historiefaget sin
form og sin plads.
Efter den første knugende mismodsstemning, som fulgte
i kølvandet på 1864-krigen og tabet af Sønderjylland, be
gyndte mange at tale om oprustning. Nogle mente, at kun
gennem en militær oprustning kunne Danmark genvinde
sin position overfor den omgivende verden. Andre indså i
den øjeblikkelige situation, hvor Tyskland var så stærk som
aldrig før, at en militær oprustning ikke nåede vidt, og men
te i stedet, at landet burde opruste åndeligt. Det var en
holdning, der særlig fandtes indenfor kultur- og skoleliv, og
især i højskolekredse, og som kom til at præge den danske
almueskole og de undervisningsmidler, der blev produceret
hertil. Tanken var at kun en vækkelse af fædrelandskærlig
heden og en genvinding af troen på sig selv kunne føre Dan-

Den kristne vikingemoder forsøger vist at overtale manden til at

lade „Nordens Apostel“ Ansgar, uddanne den noget forknytte

unge mand til præst. Ét af eksemplerne på anskuelsesbilleder, der
viser kvinder i aktive roller. Fx som den fremsynede og kloge råd
giver.

Ønsket var at historieundervisningen skulle genopbygge
den nationale fællesskabsfølelse, som blev brudt med tabet
af Sønderjylland og som vel også føltes truet af alle de
mange sociale, politiske og kulturelle forandringer. Der var
der stort set enighed om. Selv indenfor gruppen af moder
ne historieforskere, som netop i disse årtier kuldkastede de
le af den historieviden, alle havde anset for eksakt og tro
værdig, var der en forståelse for, at folkeskolernes histori
eundervisning havde et andet mål end universitetets forsk
ning. Det mål kunne ikke opnås, hvis de kritiske spørgsmål
til stoffet blev for mange. Derfor kunne skolerne holde fast
i en nationalliberal historieopfattelse i deres historieunder
visning, mens historieforskningen samtidig gjorde op med
denne side og gik i positivistisk retning.

N.C. Roms
fædrelandshistoriske billeder

mark videre som nation. Kærligheden til fædrelandet kun
ne vækkes gennem dyrkelsen af det, der var fælles, nemlig
sproget og historien.

Historieundervisningen blev gennem 1880'erne og 1890'erne udsat for en livligt debat i skole-kredse. Man diskute
rede stoffet, undervisningsformen og hensigten, og selvom
der især hen mod slutningen af århundredet, i takt med at
man fjernede sig fra krigen i 1864, kom mere fredsvenlige
synspunkter frem omkring hvilken historie, børnene skulle
lære, var der stort set enighed om, at det skulle være fædre
landshistorie med vægten lagt på centrale begivenheder og
personer indenfor det felt, der hedder politisk og statslig
historie. Det er også det, der findes udtrykt i cirkulæret fra
år 1900.

Den serie af danske historiske billedtavler, der som den før
ste af sin art blev udgivet i 1877, forsøgte til fulde at opfyl
de det ambitiøse mål.
Initiativtageren hed N.C. Rom. Han var forlægger i Kø
benhavn, med en fortid som lærer i landsbyskolen og meget
optaget af at forbedre de forhold, lærerne arbejdede under,
blandt andet som medstifter af Danmarks Lærerforening.
Hans serie, som bestod af 24 billeder, kom i første omgang i
2500 eksemplarer, og de blev sendt ud til alle landsbyskoler
i landet som en gave. Det var tydeligvis her, N.C. Rom men
te, der først og fremmest var grund til at gøre en indsats.
To af de 24 billeder var tegnet specielt til lejligheden. Det
var de tegninger, der sammen med en tredje vandt den kon
kurrence hele udgivelsen startede med. Tegnerne bag de to
vindertegninger var Lorenz Frølich og Sigurd Constantin
Hansen, begge ret kendte kunstnere i samtiden. De øvrige
22 tegninger var gengivelser af historiske malerier eller stik
udfærdiget af tegnere, f.eks. Knud Gamborg, som tegnede
til blandt andet Punch og Illustreret Tidende. Generelt,
med enkelte undtagelser, var det kunstneriske niveau lavt.
Men det var heller ikke det væsentlige.
Det væsentligste var naturlig nok motiverne. De spændte
vidt - fra skildringer af scener fra den nordiske mytologi til
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gengivelser af konkrete begivenheder eller navngivne perso
ner fra den nyere politiske historie. I serien er middelalde
ren og sagnhistorien - bortset fra mytologien - stærkest re
præsenterede. Et mindeblad for H.C. Andersen var alt,
hvad N.C. Rom tog med fra sit eget århundrede. Krigene i
1850 og 1864 blev forbigået i tavshed.
De historiske begivenheder er ikke tilfældigt udvalgte.
Det er nøje udvalgte repræsentanter for kongemagten og
den menige mand, som ved deres egenskaber og gerninger
viser omverdenen og eftertiden, hvordan man bør handle og
være. Enkelte billeder fokuserer på kristningen af Danmark
og reformationsperioden, men ellers er det typisk den poli
tiske historie, der skildres. Blandt kongerne er det Svend
Tveskæg, Knud den Store og Kristian den Fjerde, der har få
et æren af at være med, men de er slet ikke så hyppigt re
præsenteret som to af historiens mere sagnagtige skikkelser
er. Både Tordenskjold og Niels Ebbesen, ridderen fra 1300tallet som slog den kullede greve ihjel, har hver fået to bille
der at boltre sig på.
På det ene billede af Niels Ebbesen ser vi ham til hest på
vej bort fra Randers by efter mordet på grev Gert den no
vembernat i året 1340. Der er drama i billedet; Niels Ebbe
sens hest er i bevægelse, men holdes tilbage af ridderen, der
i en fremvisende gestus rækker armen ned mod en mand på
jorden, der i løb rækker armene tillidsfuldt og loyalt op mod
ridderen. Her ser vi Svend Trøst, væbneren, der ved snilde
og mod sørgede for, at broen over Randers å brast i det øje
blik ridderen med sine mænd var nået velbeholden over. Niels
Ebbesens mænd danner baggrund mod nattehimlen, med
deres sværd og økser løftet mod forfølgerne, der anes på
Randerssiden af åen. Dåden er begået - den forhadte hol
stenske greve dræbt og landet kan forløses af sin våde, som
det skildres i samtidens historiebøger.
Billedet supplerer det andet, der skildrer selve det øjeblik,
hvor Niels Ebbesen bryder ind i grev Gerts soveværelse og
med løftet kniv er parat til hug. Grev Gert har kun nået at
sætte det ene ben ude af sengen til trods for, at oprørerne er
klædt i panser og plade og givetvis har skramlet en del på vej
gennem boligen. Den slags petitesser er uden betydning,
også at den slags rustning, mændene er klædte i hører en
helt anden tid til.
Historien om Niels Ebbesen kender vi kun fra folkeviser
ne og den har aldrig kunnet verificeres i de skriftlige kilder.
Men den har fyldt godt i skolernes historieundervisning,
hvor den kunne bruges som en beretning om den gang, det
ved en enkelt mands mod og snarrådighed lykkedes at frelse
Danmark fra den tyske overmagt. Referencen til situationen
i Danmark i 1870'erne er slående. Der var ingen grund til
at fortvivle - historien havde bevist, at det tidligere var lyk-
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Alfred Jacobsens billeder fremstiller i reglen kvinderne som ret
passive tilskuere til historiens gang. Men alligevel må man sige, at

Margrethe den Første rager godt op over den person, der er situa

modtager rigernes krone - men det er Margrethe, der stjæler bil

tionens hovedperson. Det er Erik af Pommern, der knælende

ledet!
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kedes at overvinde den tyske overmagt uden brug af talrige
hære og stærke våben.
Det tema spilles der også på i billederne af Tordenskjold.
Her er fjenden ganske vist Sverige, men igen handler det om
den menige mands evne til at gå ind og vende historiens gang.

Kongen og folket
I kongebillederne er det helt andre sider, der bringes frem.
Temaet er forholdet mellem befolkning og konge, enten ud
trykt ved befolkningens offervilje overfor kongen, som når
danske kvinder bruger deres smykker til at løskøbe Sven
Tveskæg fra hans fangenskab med, eller kongens loyalitet
overfor befolkningen, som når Kristian den Fjerde på sit
skib midt i slaget ved Femern Bugt bliver såret og rejser sig
igen for at kæmpe videre til trods for, at alle troede ham
død. En tredje side af dette forhold findes i billedet af Knud
den Store, der står i vandkanten på stranden, mens hans folk
angerfulde ser til fra siden. Knud har ønsket at demonstre
re sin dødelighed og menneskelighed overfor en befolkning,
der forgudede ham, og det gjorde han ved at placere sig i
vandkanten, så alle kunne se, at ikke engang han havde
magt til at holde bølgerne tilbage. Forbindelsen mellem
konge og folk var væsentlig i den nationalliberale historie
forståelse og så sandelig også i N.C. Roms serie, som helt læ
ner sig op af den første.

Kvinder i forreste række
På et punkt er N.C. Roms serie ganske speciel, når man sæt
ter den i forhold til det, der ellers udgør hovedtemaerne.
Flere af billederne trækker kvinderne frem i forreste række.
Det gælder for eksempel på billedet med Svend Tveskæg,
hvor det er kvinderne, der sikrer, at han igen sættes fri og
dermed bevarer sin kongeværdighed og titel. Det gælder og
så på to billeder, der fortæller om kristningen af landet.
Det ene er en af vindertegningerne. Det viser munken
Ansgar ifærd med at oplære danske drenge til præster. Det
andet er en gengivelse af et historisk maleri af Christian
Dalsgaard, og det forestiller Ansgar, der kristner en nordisk
kvindes barn. På begge billeder er det en kvinde, der først
tager mod kristendommen. På billedet af Ansgar som sko
lemester ser vi kvinden som den eneste af de tilstedeværen
de bære et kors. I hendes gestik overfor den mand og det
barn hun står sammen med er hun også overtaleren, den,
der forsøger at overbevise om, at dette her er det rigtige. På
det andet billede, det med dåben, er det en kvinde alene, der
bærer sit barn frem. Faderen kan vi ikke få øje på. I udkan
ten af billedet opholder mindre grupper af mennesker sig,
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fremstillet som små kernefamilier med mor, far og barn.
Men moderen i midten af billedet er alene, med en stærk
lighed med jomfru Maria, der jo også så at sige var enlig
mor. Det virker nærmest som om, at moderen på denne billedtavle er trådt ud af sit eget samfund og ind i kristendom
mens; som om hun er tættere på de fremmede, Ansgar og
hans følge, end på det samfund, hun selv er en del af.
Kvinderne på disse to billeder er ikke blot de første til at
modtage kristendommen. De er tilmed aktive for at udbre
de den - den ene ved at døbe sit barn, den anden ved at
overtale ham, der kan være hendes mand og faderen til bar
net, til at lade barnet blive oplært til præst. For pigerne på
skolebænken i landsbyskolerne har disse kvinder kunnet stå
som lysende eksempler på hvad kvindens rolle i historien
først og fremmest havde været. Mænds roller var nogle helt
andre, og det illustrerer Niels Ebbesen og Tordenskjold på
glimrende vis. Handlekraftige og uden blødsødenhed.
Drengene havde også deres historiske forbilleder.
Historiens rollemodeller, hvad enten de er navngivne el
ler ikke, har kunnet danne børnene både til fædrelandskær
lige borgere og til kvinder og mænd, der kendte deres for
skellige plads i den nære verden. N.C. Roms billeder rum
mede mange lag, men gennemgående var der i høj grad ta
le om moralsk og åndelig opdragelse. Ved at sende billeder
ne ud til samtlige landsbyskoler, sikrede han, at alle havde
samme grundlag for undervisningen og at der derved kun
ne skabes en fællesfølelse på grundlag af de værdier og hold
ninger, der lå i billederne.

Nye billeder
I årtierne op mod århundredskiftet blev der udgivet to nye
serier af billeder til brug for historieundervisningen i Dan
mark. Den første var Angelo Haases serie fra 1888, udgivet
på N.C. Roms forlag. Den anden serie var forlæggeren Al
fred Jacobsens „Danmarks Historie i Billeder”, som udkom
i 1893 og i en noget dyrere udgave i 1898.
Angelo Haases serie bestod af fem billeder med motiver
fra den antikke verden og fra den danske oldtid. Af de to
oldtidsbilleder forestillede det ene livet i sten- og bronzeal
deren i Nord- og Mellemeuropa, det andet en højsætning og
et gravøl fra perioden jernalder i Norden. I forhold til N.C.

Selvom beretningen om Niels Ebbesen kun kendes fra folkeviser

ne, har den drabelige historie fyldt godt, både i historiebøgerne
og på anskuelsesbillederne. Her er mandsmod og handlekraft, så

det er ikke underligt, at den kullede greve bliver taget på sengen.

9

Roms billeder var de en del større, farvelagte og med et kul
turhistorisk indhold. Det er ikke en bestemt begivenhed,
der er skildret, men derimod hvordan livet udfoldede sig for
oldtidsmenneskene.
Haase var i modsætning til N.C. Rom akademiker. På si
ne billeder benyttede han sig af den viden, man på det tids
punkt havde om oldtidssamfundenes genstande, og forsøg
te at sætte dem ind i en helhed. Det lykkedes ikke helt — al
lerede året efter blev billederne kritiseret for at blande tids
perioderne sammen. Men i forhold til N.C. Roms billedse
rie var det en helt ny måde at se historien på. På Roms bil
leder var det vigtige det moralske og åndelige budskab, der
lå i fædrelandshistorien — hos Haase handlede det om at gi
ve børnene et kendskab til, hvordan det i virkeligheden var.
Og det faldt helt i tråd med den moderne historieforskning.
Serien blev da også anbefalet af blandt andre historikeren
Kr. Erslev.
Haases billeder minder i opbygning meget om en række
anskuelsestavler, som blev udgivet af Ad. Lehmann i Leip
zig i Tyskland i 1890 og fremefter. Lehmanns billeder fik
utrolig stor gennemslagskraft i Danmark og blev faktisk,
om end i ændrede nyudgivelser, brugt i danske skoler helt
op i 1970'erne.
Lehmanns billeder var ligesom Haases kulturhistoriske
billeder. De skildrede livet i middelalderborgen, i en 1200tals Hansastad eller i et kloster, men de kunne også gengive
soldaternes lejr under 30-års-krigen i 1600-tallet eller en ka
tolsk procession gennem en gade. Men i modsætning til
Haases kulturhistoriske billeder var baggrunden ikke et for
søg på at skildre hvordan det egentlig var i gamle dage, med
historisk korrekte dragter og våben. Meningen var derimod,
at billederne skulle anskueliggøre overfor børnene hvordan
folk i Tyskland havde levet gennem forskellige tider. På den
måde mindede de meget mere om de tavler, der blev benyt
tet til anskuelsesundervisningen. Ved at skildre livet til for
skellige tider kunne der skabes et fælleskab indadtil, for i det
nye store tyske rige var der ikke fælles begivenheder, men
nok fælles kultur.

“Danmarks Historie i Billeder”
Da den københavnske forlægger Alfred Jacobsen i begyn
delsen af 1890'erne begyndte det store arbejde med at ud
give en serie af historiske anskuelsestavler, forelå der altså al
ternative måder at skildre fædrelandets historie på. Jacobsen
kunne have ladet sig inspirere af Haases tavler og også af de
tyske tavler, og ladet kulturhistorien indgå i motivrækken.
Men den serie, han udgav, var i virkeligheden en forlængelse
af Roms fædrelandshistoriske billeder.
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I et brev til retslærd Viggo Bentzon formulerede Alfred
Jacobsen sin hensigt med billedserien. Den skal være et
hjælpemiddel for undervisningen i Danmarkshistorie, men
antallet af billeder må nødvendigvis begrænses, og derfor, si
ger Jacobsen, „er der lagt sarlig Vægtpaa Valget afMotiver og
disses ligelige Fordeling over hele Historien. Kun saadanne Mo
tiver, som selv de mindste i Almueskoler indførte Fædrelands
historier behandle, optages i Billedrækken. ”
Serien skal tilpasses de lærebøger, skolerne havde i forvej
en. På den måde kunne billederne gøres mere salgbare, for
Jacobsen er ikke så altruistisk som N.C. Rom at lade bille
derne udsende som gave. Til den dyre udgave, som i øvrigt
skulle bekoste noget af den billige, skulle der også laves en
tekst og her havde Jacobsen allieret sig med blandt andre
dr.phil. A. Mollerup, historiker og Nationalmuseets direk
tør. Det gav serien en vis respektabilitet og blåstempling i
forhold til den videnskabelige verden.
Billederne havde alle samme mål — 32 x 40 cm — og var
trykt med pastelagtige farver. Til tekstplancherne blev der
yderligere udfærdiget friser med motiver typiske for den tid,
der blev beskrevet. Som tegnere på værket engagerede Ja
cobsen flere af samtidens mere eller mindre kendte kunst
nere, blandt andre Louis Moe, som har stået for godt 50
plancher og friser.
Episoderne genkender vi i en vis udstrækning fra Roms
serie. Enkelte billeder er som i Roms serie tegninger efter
kendte historiske malerier, så her er ligheden slående. I an
dre tilfælde er begivenheden den samme men skildringen
lidt anderledes. Samlet set fremtræder Jacobsens serie langt
mere homogen end Roms serie, og langt mere fuldendt
hvad dækningen af hele den tidsperiode, Danmarkshistori
en strækker sig over, gælder.

Urtid og passive kvinder
I modsætning til N.C. Rom har Alfred Jacobsen fire plan
cher med, der skildrer den forhistoriske del af Danmarks
historien. Disse billeder gengiver af naturlige årsager ikke
konkrete historiske begivenheder eller personer. På urtids
billedet, for eksempel, ser vi en elg stå i sumpen en diset
morgen. På stenalderbilledet sidder en mand ved bredden af
en sø, omgivet af sine hunde, og frem fra skovbrynet kom
mer en anden mand, jægeren, med sit nedlagte bytte. Selv
om der nok i en eller anden forstand er tilstræbt en vis hi
storisk troværdighed, er der ikke i samme grad som på Haa
ses billeder gjort noget ud af at gengive våben eller andre
genstande, som de har set ud i virkeligheden. På Jacobsens
billeder drejer det sig mere om at formidle et indtryk eller
en stemning end at fortælle, hvordan det i virkeligheden var.

En ting træder stærkt frem - når man først får øje på den.
I Jacobsens serie er det næsten kun mænd, der optræder på
billederne. Mænd ses i alle afskygninger - som krigere,
konger eller købmænd, munke eller menige undersåtter,
blodtørstige muskelbundter eller alvorstunge regenter. De
få kvinder, der indimellem dukker op, er med ganske få
undtagelser altid skildret som påhæng til mændene. På bil
ledet af Ansgar, der missionerer i Norden, sidder der piger
blandt tilhørerne og tager imod. Et andet billede skildrer
kroningen af Erik af Pommern, og i den forsamlede men
neskemængde rager dronningen, Margrethe den 1., op som
langt højere end alle de øvrige, men ellers ganske passiv.
Den eneste kvinde, der i denne serie ikke passivt følger med,
er Tyra Danebod, der bød at Danevirke skulle bygges som
værn mod tyskerne. Denne begivenhed har Jacobsen sikkert
betragtet som så væsentlig, at den måtte med, kvinde eller ej.
Jacobsens serie strækker sig helt op til og med krigen i
1864. Et af billederne skildrer slaget i Helgoland Bugt - et
slag, Danmark vandt, men alligevel ... begivenheden er be
rørt. Men i 1890'erne var man også kommet meget mere på
afstand af krigen end i 1870'erne. Forholdet til Tyskland
var ved at finde et mere moderat leje, selvom den nationale
identitet fortsat søgtes med tyskerfjendtligheden som spejl.

Historie med kød på
Alfred Jacobsens serie af „Danmarks Historie i Billeder“
kom til at hænge i et utal af danske skolestuer og skildring
erne indlejrede sig i et utal af børns bevidsthed langt op i
1900-tallet. Deres udbredelse hang selvfølgelig sammen
med, at de kunne erhverves for en mindre sum på grund af
en forbedret teknik. Men de passede også strålende ind i
det, der var fagets formålserklæring faktisk helt frem til
1960. Først da forsvinder historiens store helte ud af teksten
og billederne og afløses af samfundets lavere sociale lag,
bønderne, tiggerne, arbejderne og kvinderne. Det bemær
kelsesværdige er, at der skulle gå så lang tid, før skolerne i
undervisningen overtager historikernes lidt kødløse tilgang
til historien. Men det viser blot, at den opfattelse, der leve
de i slutningen af 1800-tallet, at historieundervisningen i
skolerne måtte have et andet sigte end historieforskningen,
i en eller anden forstand vedblev at have betydning. Mens
historikeren forsøgte at vise hvordan det egentlig var og at
trække forskellige aspekter frem i lyset, som hidtil havde lig
get gemt under den politiske historie, opdrog lærerne bør
nene til at blive fædrelandskærlige individer med en stærk
national identitet. Også efter, at Sønderjylland var kommet
tilbage til det danske rige.
Med et så klart og entydigt sigte kunne det lade sig gøre at
11
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Af René
Rasmussen

Pludselig lå den der på havbunden - kanonen. Under en rutine

mæssig dykning i Kielerbugten under sin uddannelse som

forskningsdykker stødte Erich Halbwidl fra Universitetet i Kiels
Institut für Ur- und Frühgeschichte i foråret 2002 på resterne af

en dramatisk episode i nordisk historie: Søslaget ved Femern da Peter Wessel blev til Tordenskjold.

var 1715 — midt under den Store nordiske Krig. Svenskekongen Karl
den Tolvte var netop ankommet til Stralsund i de svenske besiddelser i Pommern
i Nordtyskland, efter et hæsblæsende ridt på 16 dage fra Demotika i Tyrkiet. Her
havde han opholdt sig i eksil, siden hans stolte hær gik til grunde i Rusland i sla
get ved Poltava i 1709. Nu var Karl den Tolvte tilbage i begivenhedernes centrum,
og han tænkte ikke et øjeblik på at slutte fred, hverken med Danmark eller dets al
lierede Preussen, Sachsen, Hannover, Polen og Rusland.
Karl den Tolvtes tilbagekomst hensatte den danske Frederik den Fjerde - og
resten af Danmark - i en tilstand af nervøsitet. Man havde benyttet Karl den Tolv
tes nederlag ved Poltava til at forsøge at generobre Skåne, hvilket ganske vist var
mislykkedes. Siden havde krigen navnlig raset i Nordtyskland, hvor svenskerne si

Tordenskiolds adelsvå

ben indeholdt naturligvis
referencer til hans bedrif

ter - den hvide ørn for
erobringen af fregatten

„Vita Örn“ og de to ka
noner med tre kugler:
det dansk-norske løsen.
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den Trediveårskrigen havde udstrakte besiddelser. Krigen var navnlig gået ud over
Gottorperne i hertugdømmet Slesvig, der - på trods af at de var den danske kong
es lensmænd - havde spillet under dække med Karl den Tolvte.

Peter Jansen Wessel -

det var efter søslaget
ved Fehmern at han fik

navnet Tordenskiold

Med Karl den Tolvtes tilbagekomst var det forventeligt, at svenskerne ville forsø
ge at overføre tropper fra Sverige til Nordtyskland. I marts 1715, mens isen end
nu ikke havde sluppet sit tag i Østersøen, løb en lille svensk eskadre under schoutbynacht (kontreadmiral) H. Wachtmeister ud fra Karlskrona. Den bestod af linje
skibene Hedvig Sophia - i øvrigt opkaldt efter Karl den Tolvtes søster, der var en
ke efter den Gottorpske hertug Friedrich den Fjerde, endvidere Nordstjernan, Sö
dermanland og Göteborg. Dertil kom de to fregatter Falken og Vita Örn — den
sidstnævnte den svenske marines mest moderne fregat. Vita Örn var bygget i 1711
og var under kommando af den dygtige kaptajn Printz. Den var armeret med 30
stk. 12 punds kanoner, hvad der for en fregat var en endog særdeles kraftig be
stykning.
Blandt eskadrens opgaver var at forhindre russiske fartøjer, indkøbt i England, i
at nå russisk havn. Wachtmeister havde desuden kongelig ordre om i almindelig
hed at gå offensivt til værks over for fjenden. Det gjorde Wachtmeister. Han for
uroligede hele den vestlige Østersø, hvor han bragte stor forstyrrelse i den danske
søhandel, ødelagde ti danske skibe, og angreb og brandskattede bl.a. øen Femern.
Det var meningen, at Wachtmeisters eskadre senere skulle forenes med en større
svensk eskadre fra Göteborg.

På jagt efter Wachtmeister
Den 10. april 1715 blev en dansk eskadre på otte linjeskibe og tre fregatter under
kommando af schoutbynacht Carl von Gabel sendt afsted fra København for at
opsøge og nedkæmpe Wachtmeisters eskadre. Gabels eskadre bestod af linjeskibe
ne: Prinds Christian, der var Flagskib, Island, Laaland, Prinds Carl, Prinds Wilhelm,
Delmenhorst, Fyen og Nældeblad foruden fregatterne Raa, Høyenhald og den lille,
letsejlende fregat Løvendahls Galley under kommando af kaptajn Peter Jansen Wes
sel.
Gabel søgte først efter svenskerne under Bornholm, men den 19. april 1715 fik
han meddelelse om, at den svenske flåde var set ved Travemünde, hvor den havde
erobret den danske fregat Sorte Ørn. Det gjaldt nu for Gabel om at få uskadelig
gjort Wachtmeisters flåde, inden den kunne nå at forene sig med Göteborg-flåden,
og medens Gabel endnu var Wachtmeister overlegen. På grund af vestenvinden
kom Gabel, der måtte krydse, imidlertid kun langsomt frem. Han sendte derfor
Peter Wessel, der var stødt til Gabels eskadre den 21. april 1715, ud for at opsøge
svenskerne. Det havde den unge kaptajn allerede ved flere lejligheder vist sig at væ
re en mester i.
Peter Wessel fandt svenskerne. Den 22. april 1715 kunne han meddele Gabel,
der nu var nået til Falster, at en svensk flåde på seks skibe lå til anker på sydsiden
af Femern. Vinden var fortsat vestlig, men da den danske flåde sent om eftermid
dagen den 23. april 1715 nåede ned sydøst for Femern, var svenskerne forduftet.
Wachtmeister, der havde fået nys om at en dansk flåde nærmede sig, var fortruk
ket om på nordsiden af Femern. Han forventede nemlig, at forstærkningen fra Gö
teborg inden længe ville komme ned gennem Store Bælt, og han ville komme dem
i møde. Med forstærkningen ville svenskerne være danskerne betydeligt overlegne,
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samt adelsvåben.
Nu er nogle af

genstandene fra den
gang bjærget.
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Efter næsten 300 år på

havets bund er én af

så Wachtmeister håbede sikkert at kunne gøre en god fangst. Han skulle dog kom
me til at vente forgæves.

kanonerne atter på vej
mod overfladen.

På Colberger Heide
Hen på aftenen den 23. april 1715 fik Island og Raa øje på et svensk orlogsskib
mod nordøst. De to skibe satte efter det, men det undslap i mørket. Men nu hav
de man vished for, hvor svenskerne befandt sig - i det område, der hedder Col
berger Heide, farvandet mellem Femern og Kielerbugten, hvor Christian den Fjer
de 71 år tidligere i 1644 havde besejret en svensk flåde - og mistet et øje.
Den danske eskadre krydsede nordpå, men endnu ved daggry den 24. april
1715 havde man ikke fået svenskerne i sigte. Danskerne dannede slaglinje og sat
te kursen mod nordvest op imod Lolland for ikke at komme for langt i læ af
vinden. Kort efter fik man svenskerne i sigte forude.
Svenskerne var i løbet af natten stået nordpå, var derefter vendt oppe under Lol
land og holdt nu sydøst ud med bagbords halse. Wachtmeister drejede straks tæt
til vinden for om muligt at vinde luven fra danskerne. Manøvren lykkedes dog ik
ke, for Gabel drejede ligeledes tæt til vinden.

Blodflaget hejses
Wachtmeisters eskadre med seks linjeskibe og to fregatter med i alt 326 kanoner
var den danske eskadre med otte linjeskibe og tre fregatter med i alt 496 kanoner
tydeligt underlegen. Selvom svenskerne på dette tidspunkt formentlig endnu kun
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ne være undsluppet op i Store Bælt, valgte man at optage kampen. Klokken var nu
to om eftermiddagen. Flåderne nærmede sig stærkt hinanden; Gabel hejste „blod
flaget“ - signalet for angreb - og holdt af for vejret og stod ind på svenskerne, idet
han dannede sin linje parallelt med deres og stadig til luvart.
De svenske skibe havde allerede begyndt skydningen på lang afstand, hvorimod
Gabel havde givet ordre til at vente med skydningen, til man kunne se ind igen
nem fjendens kanonporte. Da Gabels Prinds Christian var lige ud for Wachtmeis
ters Hedvig Sophia åbnede han ild, og snart tordnede kanonerne løs fra alle skibe.
Der blev skudt både med kanonkugler, knipler og skråsække, og de svenske skibe
led betydelig overlast, både på rejsningerne og besætningerne. Allerede ved det før
ste lag fra Prinds Christian blev Hedvig Sophia ilde tilredt og fik adskillige grund
skud.
Under kampen opstod et hul i den danske linje, som Wachtmeister forsøgte at
bryde igennem — men forgæves. Gabels flagskib Prinds Christian fik tværtimod lej
lighed til at sende et lag langskibs ind over Hedvig Sophia. Man manøvrerede at
ter, og vendte igen så de to linjer sejlede jævnsides i nordvestlig retning.
Under kampen holdt de mindre fregatter sig klogeligt bag egne linjer. Men Wta Örn lå således, at den kunne beskyde Prinds Christian på en - som det hedder
med en maritim underdrivelse - „temmelig generende måde.“ Gabel gav signal til
Wessel på Løvendahls Galley om at sætte en stopper for den svenske fregats be
skydning. Wessel gik med sine 18 kanoner ufortrødent løs på Vita Örn, der havde
30 kanoner, og tvang den til at søge ly tæt under de svenske linjeskibe.

Med vinden i ryggen
Kampen mellem de store linjeskibe fortsatte. Det var nu blevet sent på eftermid
dagen, da Södermanland efter voldsom beskydning så sig nødsaget til at forlade
den svenske linje, selvom Wachtmeister med skarpe skud forsøgte at tvinge den til
at holde linjen. Nu var den danske overmagt knusende, og Wachtmeister så ingen
anden udvej end at holde af for vinden og søge at undslippe mod vest så hurtigt
som muligt. De danske skibe fulgte efter under fortsat skydning, indtil klokken ni
aften, da det var blevet så mørkt, at svenskerne ikke mere var at se. Gabels eskadre
lå da midtvejs mellem Langeland og Femern, hvorfra han kunne forhindre ethvert
flugtforsøg op igennem Store Bælt.
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Wachtmeister var med vinden i
ryggen sejlet mod vest-sydvest med
sin ilde tilredte flåde. Alle skibene
havde fået grundskud, flagskibet
Hedvig Sophia alene sytten, hvoraf
de fem var så langt under vandlin
jen, at de ikke kunne tætnes.
Resterne af hans mandskab, der
var fuldstændigt udmattet, måtte
holde pumperne i gang; 700 mand
var døde eller sårede, herunder fle
re officerer, ammunitionen var
næsten opbrugt og folkene var
modløse. Det var ikke længere mu
ligt for Wachtmeister at krydse sig
vej op igennem Store Bælt, og
kampen kunne dårligt fortsættes
med de medtagne skibe næste dag.
Der var ikke andet at gøre, end at
sætte skibene på grund og forsøge
at ødelægge dem, så de ikke faldt i
danskernes hænder. Fregatten Vita
Örn, der var kendt som den sven
ske flådes skarpeste sejler, var dog endnu i så god en tilstand, at den havde en reel
chance for at slippe bort nordpå.
Danskerne var sluppet heldigere fra træfningen. Der var i alt 66 døde og 220 så
rede, og selvom skibene var slemt tilredte, var det ikke værre, end at de var kamp
klare næste dag.

Kanoner over bord
Allerede om aftenen var Løvendahls Galley og de to øvrige danske fregatter blevet
: sendt ud for at følge svenskernes bevægelser. Peter Wessel fik under sin natlige sø
gen færten af Vita Örn. Den svenske fregat holdt mod Ærø, men Løvendahls Gal
ley fulgte skarpt efter. Ved daggry den 25. april 1715 var Vita Örn nået ned næs
ten midt mellem Als og Ærø, men ved en heldig vending var Løvendahls Galley
kommet tæt op under Ærø, hvorved den havde fået bedre højde end Vita Örn.
Tilmed dukkede nu yderligere den danske fregat Raa op ude mod øst. Da den
svenske kaptajn Printz så, at han stadig blev forfulgt, vendte han atter mod syd.
Der var nu ikke andet for ham at gøre, end at søge tilbage til den svenske hoved
styrke.
Den fandt han ganske vist - men til hans utvivlsomme forfærdelse var alle de
svenske skibe sat på grund ud for Bülk på vestsiden af Kielerfjorden. Printz havde
ført danskerne direkte hen til den hjælpeløse svenske eskadre. Flagskibet Hedvig
Sophia lå med kappet stormast og med et hvidt flag vajende — og der var ikke an
det for kaptajn Printz at gøre, end at følge Wachtmeisters eksempel. Vita Örn blev
løbet på grund og stormasten kappet. Svenskerne var allerede godt i gang med at
ødelægge skibene; rejsningerne blev kappet over, man skød med kanoner ned i
bunden af skibene og andre kanoner og ammunition blev lempet over bord.
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På havbunden lå kanon
kuglerne så tær, at de

professionelle dykkere

ikke kunne forestille sig

andet, end at de måtte
være kastet over bord

med vilje. Kanoner, var
derimod kostbare, så

dem har man næppe

godvilligt skilt sig af
med. Meget tyder på, at

der ligger mere tilbage på
havbunden. Bl.a. rester

ne af linjeskibet Hedvig
Sophia.

Hvidt flag på Hedvig Sophia
Nu gjaldt det om at få underrettet Gabel så hur
tigt som muligt. Lidt efter klokken 10 fik Peter
Wessel Gabels eskadre i sigte; han skød straks seks
skud som signal om, at han havde set de seks
modstandere; løb lidt nærmere og skød igen som
tegn på, at de skulle skynde sig. Wessel satte der
efter atter kursen mod Bulk, hvor han ankrede op
i lidt over et kanonskuds afstand fra svenskerne.
Så snart Wessel var ankret op, hejste Wachtmeis
ter det hvide flag agters på Hedvig Sophia og Wes
sel fulgte hans eksempel.
Det hvide flag var ikke tegn på overgivelse, men
tilkendegav kun ønsket om at forhandle. Wessel
gennemskuede dog, at svenskernes hensigt med at
forhandle udelukkende var at vinde yderligere tid
til ødelægge skibene; Wachtmeister fortsatte såle
des efter hejsningen af det hvide flag med at sky
de ned igennem bunden af sit flagskib. I ødelagt
tilstand ville skibene ganske vist være et tab for
Sverige, men det var dog bedre, end at de faldt i
danskernes hænder, thi dermed ville den sømili
tære magtbalance i Østersøen forrykkes markant
til dansk fordel.
Peter Wessel traf straks forholdsregler for at forhindre yderligere ødelæggelse.
Uden at afvente nærmere ordre fra Gabel sendte han en båd over til Hedvig Sop
hia, bemandet med løjtnant Ferry og en trompeter. Det blev i Gabels navn over
for Wachtmeister gjort klart, at „dersom han lod skibene ruinere, blev ingen kvar
ter givet“ - svenskerne kunne med andre ord forvente at blive slået ihjel!
Det var bluff fra Peter Wessels side, der ikke havde nogen ordrer fra Gabel om,
hvordan de svenske søfolk skulle behandles. Men det virkede: Wachtmeister ind
stillede skydningen, overgav sig og sejlede sammen med sin flagkaptajn Falck om
bord på Ferrys fartøj over til Peter Wessel på Løvendahls Galley. Inden Wacht
meister forlod sit skib, kastede han sin kårde over bord med ordene: „Eftersom du
har varet så ulykkeligfor mig, skal du ej blive båret af mig eller af nogen anden. ”
Peter Wessel førte straks de to svenske officerer om
bord på Gabels flagskib Prinds Christian, der i mellemtiden
var dukket op, og idet Wachtmeister forlod Løvendahls Gal
ley lod Wessel salutere med syv skud, som det passede sig,
når en schoutbynacht gik fra borde.
Gabel modtog Wachtmeister med den største høflig
hed, og spurgte ham derefter, hvor hans kårde var. Hertil
svarede han: „En fangen mand må ingen kårde bære!“ Gabel
overrakte derefter sin egen sølvkårde til den dybt bevægede
Wachtmeister.
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Ekstra øl og tobak
Mens de to schoutbynachter udvekslede artigheder, begyndte danskerne at bringe
de svenske skibe flot igen. Wessel tog sig af Vita Örn. Han forsøgte med Løven
dahls Galley at hive Vita Örn af grunden, men under manøvrering stødte han sit
eget skib så hårdt mod grunden, at roret flækkede. Da han nu ikke kunne bruge
sin egen fregat, gik han i stedet med størsteparten af sine mænd om bord på Vita
Örn, som det den 30. april 1715 lykkedes at få slæbt af grunden. Næste dag kom
også Södermanland flot, og senere også de øvrige svenske skibe - med undtagelse
af Hedvig Sophia, der var for beskadiget til at kunne reddes.
Peter Wessel sejlede med Vita Örn til Friedrichsort på den nærliggende slesvig
ske kyst, hvor skibet blev gjort klar til at sejle til København. Den 3. maj 1715
kunne han sejle. Men inden han kom afsted, skulle de erobrede skibe inspiceres;
bl.a. var hertugen af Württemberg den 5. maj 1715 om bord på Vita Örn, og sej
ren blev i de følgende dage fejret med saluteringer, gudstjenester - og ekstra øl og
tobak!
Vita Örn blev bemandet med folk fra andre fartøjer. Peter Wessel tog 30 mand
fra sin egen Løvendahls Galley med om bord på Vita Örn. Det fortælles i en anek
dote om, hvordan udvælgelsen skete: Gasterne blev stillet op på række og geled og
måtte én efter én række hånden frem. I den åbne håndflade placeredes en lille bun
ke krudt, som dernæst blev antændt. Trak en gast hånden tilbage, var han kasseret!
Først den 8. maj 1715 afsejlede Vita Örn mod København. Den havde følge
skab af Løvendahls Galley. Den 11. maj 1715 om aftenen ankrede man op inden
for Trekroner. De følgende dage blev det erobrede skib beset af en lang række ex
cellencer og andre høje herrer.

København hyldede Peter Wessel
Peter Wessels ankomst blev det, en senere tid ville kalde en københavnerbegivenhed.
Wessel var hidtil ikke særligt kendt udenfor flådekredse. Men dette, at han kom
sejlende ind til København med en af Sveriges bedste fregatter som prise — som den
første, oven på sejrsmeldingerne fra Colberger Heide - gjorde med ét Peter Wes
sel kendt i hele Danmark. Flere tusinde mennesker tog imod ham og hyldede ham.
Efter erobringen af Vita Örn var Peter Wessel blevet en folkehelt.
Vita Örn blev nu gennemgribende renoveret under Peter Wessels tilsyn, bl.a.
blev alt artilleriet sendt i land. Skibet blev kølhalet, stormasten skulle naturligvis
erstattes, men det ser ifølge journalerne ud til, at fartøjet blev fuldstændigt rigget
om efter Peter Wessels anvisninger. Den 1. juni 1715 tog han igen kanonerne om
bord. Den 3. juni 1715 ses han at have fået otte stk. seks-punds metalkanoner om
bord, som skulle anbringes på skansen. Dette betyder øjensynligt en ombe
stykning af fregatten, der oprindeligt havde haft 30 stk. 12-punds kanoner. Fre
gatten havde herefter øjensynligt 22 stk. tolv-punds og otte stk. seks-punds kano
ner og en besætning på 170 mand. Det er fristende at antage, at de otte kanoner
med anden kaliber, der tilmed blev stillet op på øvre dæk, skulle erstatte kanoner,
som svenskerne havde smidt over bord. Afvises kan det næppe. Men det må dog
tilføjes, at de otte nye metalkanoner dengang ansås for at være særligt fremragen
de og almindeligvis kun førtes på flagskibene. Der kan derfor være andre grunde
til at erstatte de otte oprindelige svenske kanoner på skansen.
Den 4. juni 1715 var skibet atter sejlklart. Det blev omdøbt til Hvide Ørn — og
Peter Wessel blev ansat som dets chef.
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Efter at Peter Wessel i begyndelsen af maj 1715 havde forladt Friedrichsort, hav
de selveste kong Frederik IV, der befandt sig i Slesvig, aflagt flåden et besøg. Han
forfremmede ved denne lejlighed Gabel til viceadmiral og gjorde ham til kam
merherre, og næsten alle linjeskibscheferne blev forfremmet og tildelt medaljer.
Peter Wessel følte sig noget forbigået — hvad han i flere breve meddelte kongen. Da
han på Hvide Ørn den 8. august 1715 under kampen ved Rügen atter udmærke
de sig, og da han igen i kamp med en overlegen svensk fjende i oktober 1715 de
monstrerede sit mod og sit sømandskab, sendte Wessel en egenhændig rapport til
kongen, hvor han igen gjorde opmærksom på sine fortjenester ved søslaget ved Fe
mern den 23. og 24. april 1715. Det var sandsynligvis som følge af denne hen
vendelse - og naturligvis sine øvrige fortjenester - at han den 24. februar 1716 kun
25 år gammel blev adlet under navnet Tordenskiold. Og det var som Peter Tordenskiold på fregatten Hvide Ørn, at han høstede sig uvisnelig hæder - ved Dynekilen
i 1716 og ved Marstrand i 1719 — og blev kendt af ethvert barn i Danmark.

287 år senere...
Da dykkere fra AG Wrackforschung ved Archäologisches Landesamt Schleswig-Hol
stein under ledelse af arkæologen Dr. Hans-Joachim Kühn og udgravningstekni
keren Jan Fischer tidligere i år - ved et tilfælde nøjagtig på årsdagen for slaget den 24. april 2002 — fiskede den her omtalte kanon op, var Erich Halbwidl — stu
denten, der fandt kanonen — med. Han kastede kun et enkelt blik på dagens
fangst, og sagde: „Det er ikke den samme, som jeg så! Den var mindre og slankere.
Desuden kunne man se ned i røret. ”
De professionelle dykkere kunne meddele, at der på bunden lå kanonkugler så
tæt, at det umuligt kunne skyldes andet, end at de var blevet smidt i havet. Vi ved,
at svenskerne nåede at smide en del over bord. Og danskerne, der i april 1715 i fle
re dage baksede med at bringe de svenske skibe flot, har under arbejdet utvivlsomt
forsøgt at lette skibene ved at smide tunge ting over bord. Man har nu næppe
smidt de kostbare kanoner over bord. Men den netop fundne kanon er ikke den
eneste, der er fundet ud for Bülk. Tidligere har man fundet tre kanoner i det sam
me område, hvoraf i hvert fald de to befinder sig på museet på Gottorp slot i Sles
vig by. Og resterne af linjeskibet Hedvig Sophia må under alle omstændigheder lig
ge derude endnu.
Den unge dykker Erich Halbwidls er ikke i tvivl, og på Archäologisches Landes
amt er man enig: „Der må ligge én mere dernede — mindst!”
René Rasmussen er historiker
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J Køkkenet i hvert et Hjem
staar Køkkentøj fra G&M
Frem til 30. april 2003 sætter Gasmuseet fokus på én af de
små genstande, som vi alle kender og bruger dagligt, men
aldrig rigtigt tænker over. Det handler om lighteren og
dens historie. Museet viser forskellige af slagsen, både
Ronsonlightere, Zippolightere, bordlightere og sjove ligh
tere...
Men dette stykke „optændingshistorie“ handler natur
ligvis også om ligtherens forgængere: fyrtøjet og tændstik
ken. Derfor skulle der også være noget at se på for tændstikæske-enthusiaster, ligesom også gamle fyrtøj og piber
har er naturlig placering i udstillingen.

KVAUTEISM/ERKE

Yderligere oplysninger:
Gasmuseet
Gasværksvej 2
9500 Hobro
Tlf:9851 2144
www.gasmuseet. dk

Gadens blikfang
”Gadens blikfang“ er titlen på en særudstilling, som Industri
museet i Horsens afholder frem til februar. Det handler om de
farvestrålende emaljeskilte, som lyste op i gadebilledet for blot
få årtier siden. Der er sikkert stadig mange, der husker skiltene
fra husmuren ved købmanden, tobakshandleren eller fra bane
gården, hvor de reklamerede for Daells Varehus, barberblade
eller korsetter. Fra emaljeværkernes side blev der givet 20 års
garanti for farver og holdbarhed, og som de fleste ved, så hæng
er mange skilte stadig og vidner om både kvalitet og kulturhis
torie.
Yderligere oplysninger:
Industrimuseet
Gasvej 17-19
8700 Horsens
www. industrimuseet, dk
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Hundrede
års selv
organisering
Den såkaldte ‘Foreningstid’ er traditio

nelt blevet knyttet til de folkelige bevæ
gelser, der opstod i sidste halvdel af

1800-tallet. Denne frivillige måde at or
ganisere sig på viser sig dog at have

rødder tilbage til det 19. århundredes

begyndelse, hvilket andelsforeningerne

er et godt eksempel på. Alle kilder vid

ner således om, at tilblivelsen af det,
man kan kalde for en andelsbaseret

selvorganisering i de danske landdistrik
ter, forløber over hele århundredet.

Af Gunnar Lind Haase Svendsen

ndelsbevægelsen udspringer ikke af landsbyfæl
lesskabet, som visse 20. århundredes national
romantiske historieskrivere har hævdet. At der rent
ud sagt er tale om en myte, kan vi se i de kilder, vi
finder fra slutningen af 1800-tallet.
Den moderne æra blev allerede grundlagt i det 19.
århundredes første årtier. På dette tidspunkt medfør
te udskiftningen og udflytningen et behov for nye
fællesskaber, der kunne erstatte det gamle, sociale sik
kerhedsnet, som landsbyfællesskabet havde udgjort.
På det økonomiske område gav dette sig udslag i op
rettelsen af talrige foreninger blandt landbefolkning
en.

A

Finansielle foreninger
Det er karakteristisk for foreningsdannelserne i de
danske landdistrikter, at de relativt tidligt går fra at
være statsstyrede til civilt styrede, dvs. oprettede og
ledede af bønderne selv. Således blev der i 1786 op
rettet en statslig kreditforening, Credit-Kassen, sup
pleret med statens pensionsfond, Den almindelige
Enkekasse, sådan at bønderne kunne optage lån til
køb af deres gårde. Men allerede i 1810 stiftedes i
grevskabet Holsteinborg på Sydsjælland kongerigets
første ikke-statslige spare- og lånekasse „til Nytte for
Bondealmuen”. Lensgreve F.A. Holstein ønskede her
igennem at hjælpe de tidligere fæstebønder ved at
fremme den økonomiske vækst i området, hvilket ty
deligt fremgår af bestemmelserne for kassen. En be
tingelse for optagelse af lån var således, at pengene
blev investeret i forbedringer af jord, husdyrhold og
redskaber, således at bonden „vil vare i stand til at
høste større gavn afsit brug, eller lettere kunne drive sin
profession”.

Ryslinge forsmlingshus
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En liberalistisk-demokratisk tendens, der kulmi
nerede i 1849 med en fri forfatning og cementeredes
i loven om næringsfrihed i 1857, gav grobund for, at
sparekasserne kunne ekspandere og i løbet af 1850’erne blive de vigtigste udlånsinstitutter ved siden af
Nationalbanken. Også private banker bredte sig. I
1846 oprettedes således Fyens Discontokasse, snart
efterfulgt af adskillige tilsvarende provinsbanker.
Endnu billigere blev realkreditten ved oprettelsen af
kreditforeninger, efter at loven om kreditforeninger
endelig var blevet vedtaget i 1850. Hermed sikredes i
landdistrikterne et solidarisk ansvar for det indtagne
lån. Kreditforeningerne kan således opfattes som for
løbere for andelsforeningerne, idet
og Forde
le er tillagt Foreningens Medlemmer, og disse har gen
nem de forskellige Organer den daglige Styrelse i For
eningernes Anliggender”.
Hvor finansmarkedet i begyndelsen af århundre
det alene var styret af staten og en filantropisk orien
teret elite af erhvervsfolk, embedsmænd og godseje
re, der ønskede at ‘fremme bondestandens vel’, blev
det fra 1840’erne i stigende grad styret af liberalistisk
orienterede erhvervsfolk. I modsætning hertil var de
sognesparekasser og landbosparekasser, der for alvor
voksede sig store i løbet af 1850’erne og 1860’erne, i
højere grad styret af praktisk landbrugsfagligt orien
terede godsejere og - i stadig stigende grad - af gårdmænd.

Forsikringsforeninger
Udskiftningen og kampen mod det „skadelige fælles
skab“ betød på den ene side, at de nye, selvejende
bønder fik et personligt ansvar for driften og hermed
også nye muligheder for rationalisering og produk
tionsforøgelse. Dog havde bonden — med landbohi
storikeren Fridlev Skrubbeltrangs ord -“ikke alene
faaet sin personlige Frihed, med denne var tillige fidgt
Selvansvarlighed; han skulde nu være sin egen Lykkes
Smed i anden Forstand endfør”. Bonden havde mistet
bylavets og godsejerens beskyttelse. Ligesom han
havde mistet det sociale sikkerhedsnet, som landsby
fællesskabet også havde været.
I 1731 blev Københavns Brandforsikring etableret
som rigets første, og 1761 oprettedes Almindelig
Brandforsikring for Købstæderne. På landet havde der
dog allerede siden 1714 eksisteret bygningsforening
er, omend tilslutningen havde været begrænset. I
1792 fastslog en forordning imidlertid, at byerne og
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landet skulle danne selvstændige foreninger, og i den
forbindelse blev Den almindelige Brandforsikring for
Landbygninger stiftet - et foretagende der i kraft af
statslig opbakning efterhånden blev det eneste for
sikringsinstitut på landet. I løbet af 1800-tallet blev
det sociale sikkerhedsnet imidlertid erstattet af for
skelligartede forsikringskasser, der ligesom sparekas
serne blev oprettet på et frivilligt, civilt initiativ
udenom statsmagten.
Godsejerne, der tidligere havde stået inde for langt
den største del af forsikringsdækningen af både fast
og løs ejendom, begyndte efterhånden at lave samme
organisatoriske tiltag, som man kendte til fra udlan
det, først og fremmest Preussen. Således oprettede
lensgreve Holstein i 1811 - blot et år efter, at han
havde etableret sin spare- og lånekasse — et interessantskab, som „forsikkrer hinanden en bestemt Deel af
forulykkede Hestes og Hornkvægs Værdi”. Fra og med
1850’erne steg antallet af sådanne „Selskaber til For
sikring af Husdyr”, med et overtal af „Smaakasserne”,
dvs. de mindre, lokale foreninger. Hvad angår for
eningsbestyrelsernes sammensætninger, var der også
her tale om samme udvikling som indenfor sparekas
serne, idet det efterhånden var gårdmænd og et ikke
ringe antal husmænd, der kom til at udgøre de le
dende kræfter.
Ligesom kreaturforeningerne var sygekasserne, der
skød op fra omkring 1865, nogle af de tidligste orga
nisatoriske dannelser, som tilbage i 1700-tallet havde
eksisteret under mere uformelle former. Hvor staten
indenfor mange af de øvrige organisationsdannelser
nærmest havde udvist en laissez-faire holdning be
grundet i en liberalistisk politik, søgte den i lovgiv
ningen at støtte de frivillige organisationsbevægelser
af socialpolitisk karakter, indenfor hvilke sygekasser
ne - sammen med sparekasserne - udgjorde de bæ
rende kræfter. Filosofien fra statens side var i begge
tilfælde at befordre en hjælp-til-selvhjælp blandt den
fattigere del af befolkningen og her ikke mindst den
mest udsatte del af landbefolkningen såsom landar
bejdere og mindre husmænd.

Politiske foreninger
Landkommunalloven af 1841 havde henlagt det
kommunale styre under amtsråd og sogneforstanderskaber, også kaldt sogneråd. Ligesom det var tilfældet
med spare- og forsikringskasserne, blev disse for
eninger et vigtigt debatforum, der bidrog til at væk-

Ryslinge friskole

ke bøndernes politiske interesse, sådan at disse skønt de som regel var udelukket fra direkte politisk
deltagelse - „hurtigt sluttede sig sammen for paa bedste
Maade at udnytte Adgangen til denne Indflydelse”.
Med den nye kommunallov i 1867 var der i sognerå
dene imidlertid ikke længere tale om sognepræstens
automatiske formandsstilling, og hermed gled le
delsen over til bønderne.
På den måde indgår de landkommunale forening
er også i den mosaik af organisatoriske aktiviteter selvorganisering - der i høj grad bidrog til at føre
bondestanden hen mod social og økonomisk frigø
relse og deraf følgende ansvar og forpligtelser. I 1845
sagde skolelæreren Gleerup, formand for Holbæk
Amts Landkommunalforening, i den forbindelse føl
gende om „det vaagnende Liv i Bondestanden”, som
han så som et opgør med de gamle, filantropiske
godsejeres tidlige forsøg på at hjælpe bønderne:
„Hvad der fra 1788 indtil nu er gjort for Bondestan
den, er gjort uden Medvirkning fra Bøndernes Side.
Men den Tid maa ophøre. Bondestanden har nu traadt
sine Børnesko og er kommen til Skelsaar og Alder, der
for maa den nu sørge for sig selv”.

Faglige foreninger
Det første landøkonomiske selskab, Det kongelige
danske Landhusholdningsselskab, blev oprettet allere
de i 1769 på statsinitiativ og fungerede frem til
1830’erne som et uofficielt landbrugsministerium,
ledet af embedsmænd, erhvervsdrivende, gejstlige,
militærpersoner og først og fremmest godsejere. Må
let var at fremme agerdyrkningen, dels ved at præmi
ere de dygtigste bønder, dels ved - over en årrække -

Ryslinge højskole

at yde kontante tilskud til dem, der indførte og efter
levede planmæssig drift på deres gårde, og dels ved
generelt at sprede kendskabet til nye redskaber og
metoder blandt bondestanden, bl.a. ved at øge kend
skabet til den landbrugsfaglige litteratur.
Fra omkring 1800 og frem til 1820’erne opstod en
række lokale, landøkonomiske og patriotiske selska
ber, der alle - ligesom Landhusholdningsselskabet søgte at fremme landbruget gennem præmiering,
konkurrencer og formidling af landbrugsfaglig vi
den. Initiativtagerne, der også her fortrinsvis bestod
af godsejere, syntes delte i to lejre: de filantropisk ori
enterede, der ønskede at fremme bondestandens kår
som sådan, samt de mere driftsøkonomisk orientere
de, der - i erklæret mistillid til bønderne - udeluk
kende havde en forbedret agerdyrkning for øje.
De sidste repræsenterede ikke i mindre grad end de
første en oppefra-og-ned holdning i forhold til bøn
derne. Filosofien var her, at en støtte til de større
landbrugere på sigt ville være til gavn for bon
destanden og det danske landbrug som helhed. Såle
des konkluderede landøkonomen Jacob Aall Hoff
man i 1843, at det er „vedde dannede Landmands be
dre Exempel, at der isar kunde virkes til Bondens prak
tiske Uddannelse”. Som skolelæreren Gleerup antyde
de, var der altså tale om en form for umyndiggørelse
af bønderne, der ofte blev betragtet som enten uciviliserede eller som rene børn.
På den måde startede det landbrugsfaglige samar
bejde i form af landøkonomiske selskaber oppefraog-ned med en stærk dominans af embedsmænd,
præster og godsejere i den første udviklingsfase - ak
kurat som tilfældet var med de finansielle sammen
slutninger. Men hvor de finansielle sammenslutning

33

er skal ses som de organisationsdannelser, hvor bøn
derne tidligst fik en dominerende indflydelse (i løbet
af 1850’erne og 1860’erne), blev de landøkonomiske
selskaber først for alvor gårdmandsdominerede i lø
bet af 1870’erne. Ja, endog på dette tidspunkt havde
foreningerne et aristokratisk præg, og først i 1880’ernes landboforeninger var det de jævne gårdmænd,
der kom til at udgøre de ledende kræfter.

Selvorganisering
I 1897 skrev landøkonomen N. Heyman, at der er
„skabt og udviklet en for vort Land ejendommelig
Landbrugsorganisation, der så at sige har gjennemsyret
hele vort Landbrug og dets forskjellige Grene”. Udover
landboforeningerne tænker Heyman her naturligvis
på andelsforeningerne.
Den store drivkraft bag andelsbevægelsen i sidste
halvdel af 1800-tallet blev andelsmejerierne, der op
rettedes i stort tal fra og med 1882. Andelsmejerier
ne havde dog ikke blot 1860’ernes og 1870’ernes
brugsforeninger som forlæg — de opstod først og
fremmest ud af den frivillige, organisatoriske aktivi
tet, der var foregået på landet siden begyndelsen af
århundredet.
En sådan selvorganisering på det økonomiske, po
litiske og faglige område havde for det første givet
bønderne en grundlæggende organisatorisk træning.
For det andet var det praktisk-faglige vidensniveau
blandt landbobefolkningen blevet løftet, således at
den var rede til at gå ind i den effektiviserings- og
moderniseringsproces, andelsbevægelsen baserede sig
på. Og sidst men ikke mindst var bønderne i stand til
at finansiere deres andelsmejerier gennem lokale
pengeinstitutter, der - som vi har set det - i stigende
grad blev kontrolleret af dem selv. På den måde kul
minerede et halvt århundredes foreningskultur så at
sige omkring 1900. Det politiske systemskifte i 1901
illustrerer i al tydelighed den økonomiske og politis
ke selvstændiggørelse, der på dette tidspunkt var op
nået indenfor bondestanden. Denne selvstændiggø
relse ytrede sig i øvrigt også på det kulturelle område
med talrige opførelser af forsamlings- og missions
huse, landbrugsskoler og højskoler, samt dannelse af
gymnastikforeninger, foredragsforeninger, ungdoms
foreninger osv.
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Andelsmejerier
Helt frem til Første Verdenskrigs start var der tale om
en selvorganisering udenom statsmagten. Ja, faktisk
havde staten i visse tilfælde direkte modarbejdet an
delsbevægelsen. Flere af de brugsforeninger, der blev
oprettet fra og med 1866, blev således dømt for over
trædelse af næringsloven, og først i 1889 accepterede
det offentlige, repræsenteret ved Landhusholdnings
selskabet, andelsmejerierne og forpligtelsen til at yde
faglig og teknisk bistand. Indtil dette tidspunkt hav
de staten og landboorganisationerne i mange tilfælde
været direkte negative overfor anlæggelsen af andels
mejerier.
Der blev igennem 1860’erne og 1870’erne disku
teret ivrigt i landøkonomiske selskaber, landbofor
eninger og ikke mindst i aviser og tidsskrifter: skulle
man vælge at organisere en stordriftsorienteret meje
riproduktion i privatmejerier, i aktiemejerier eller på
andelsbasis? Men - som andelshistorikeren og landø
konomen Hans Hertel udtrykker det - så „tog Bonde
standen Sagen i sin Haand”. Det var det rene andels
mejeri, der vandt frem.
Den afgørende inspiration til de danske andelsfor
eninger var kommet fra England. I Rochdale nær
Manchester havde nogle vævere i 1844 oprettet ver
dens første ‘Cooperative Wholesale Society’, dvs. en
brugs- og indkøbsforening ejet af medlemmerne selv.
Danmark fik sin første brugsforening i 1866 i Thi
sted, men endnu vigtigere forekommer det, at idéen
blev overført til andre landbrugssektorer. Således blev

Høgelund Andelsmejeri, ca. 1913

der fra 1882 oprettet andelsmejerier, fra 1883 andelsgrovvareforeninger og fra 1887 andelssvineslagterier.
Det var i Hjedding, nær Varde, at idéen om et an
delsmejeri skulle føres ud i livet. En af initiativtager
ne hertil, gårdmanden Niels Kristensen af Peders
borg, beretter følgende om de indledende forhand
linger: „ Under forhandlingens gang gik stemningen i
retning af at man skulle samle malken i stedetfor smør
ret (..) Da man imidlertidfor at kunne behandle mal
ken på ét sted var nødt til at bygge et mejeri, fremkom
atter en vanskelighed, idet nemlig nogle på ingen måde
ville gå med til at bygge et mejeri i fallesskab, men der
imod nok ville salge deres malk. Og uden rigtig at vare
klar over, hvad man tilsigtede medforhandlingen, gled
man hen imod virkeliggørelse afden senere så vidtrakkende og storslåede andelstanke: at enhver, som gik ind
i mejeriet, skulle have udbytte i forhold til de pund
malk, han leverede. ”
En gårdejer der var tilstede på mødet, N.H. Uhd,
fik opgaven at skrive en andelskontrakt. Og i de føl
gende måneder var det bestyrelsesmedlemmerne selv,
der ledte og fordelte arbejdet i forbindelse med opfø
relsen af Hjedding mejeri. I juni 1882 kunne mejeri
et begynde at producere, og allerede ti år efter havde
‘Hjedding-modellen spredt sig til alle dele af landet.
Succesen kan aflæses i tallene. I 1890 leverede en
tredjedel af alle danske gårde mælk til et af landets
700 andelsmejerier. Og eksporten af smør steg fra
12,5 millioner kilo i 1880 til 90 millioner kilo i be
gyndelsen af det nye århundrede.

Foreningsvedtægterne
i Hjedding
En vigtig årsag til succesen var den af N.H. Uhd ud
formede interessentskabskontrakt for Hjedding mej
eri, der - som Niels Kristensen udtrykker det -“var
så tilfredsstillende, at den senere blev benyttet som møn
sterfor mange ny oprettede mejerier”. De standardved
tægter, der efterhånden udsprang heraf, kan opsum
meres i de fire, grundlæggende paragraffer: åbent
medlemskab, fælles økonomisk ansvar, kontant ud
betaling af udbytte og overskud til leverandørerne i
forhold til leveret mælkemængde, samt demokratisk
afstemning.
Det åbne medlemskab sikrede, at enhver kunne
tilslutte sig det lokale andelsmejeri uden hensyntagen
til økonomisk formåen eller til politisk eller religiøs
overbevisning. Hermed fremstod foreningen på et

Høgelund Andelsmejeri, 1947

institutionelt plan som et inkluderende netværk og
ikke et ekskluderende, et vigtigt signal til omverde
nen. Niels Kristensen beretter om, hvorledes man ef
ter det første møde i forbindelse med oprettelsen af
Hjedding andelsmejeri gik „omkring til naboerne,
som ikke var mødt, for om muligt at formå dem til at
komme til stede på naste møde”.
Det lykkedes således i stor udstrækning andelsmej
eriforeningerne at - omend ikke ophæve de skarpe
sociale, politiske og religiøse skel på landet — så i det
mindste mediere dem ved at samle gårdmænd og
husmænd i samme forening. Udslagsgivende blev her
landboernes falles økonomiske interesse. I J. Stilling
Andersens beretning lyder det således, at „Det er (..)
vard at marke sig, at andelsmejeriernes vugge stod i den
vestlige del afDanmark, i en landsdel, der er tyndt be
folket, og hvor indbyggerne har forholdsvis små kår,
samt at det handte på et tidspunkt, da de økonomiske
vanskeligheder markedes starkt (..) Netop disse omstandigheder har tjent til at fremme samfølelsen og vakke
tanken om en solidarisk sammenslutning, ligesom de
truende udsigter for fremtiden har kaldt ad viljen og
øget handlekraften. Og det var da ventelig dette, der
mere end noget andet gav stødet til grundlaggelsen af
andelsmejeriet i Hjedding”.
Ud af de fælles økonomiske interesser sprang et
fælles økonomisk ansvar, hvor alle forpligtigede sig til
at dele ikke blot det økonomiske overskud men også
det økonomiske tab. Princippet om solidarisk ansvar
blev her en stærkt motiverende faktor for at arbejde
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sammen på trods af sociale skel eller politiske og reli
giøse uoverensstemmelser, omend det bestemt ikke
altid lykkedes at forene de divergerende parter, hvil
ket 1890’ernes grundlæggelse af søndagshvilende
mejerier er et godt eksempel på. En af andelsbevæ
gelsens ledende skikkelser omkring århundredeskif
tet, Anders Nielsen, har på pragmatisk vis givet ud
tryk for, at organiseringen skete mere af nød end af
lyst: „ Vi blev Andelsmand - ikke fordi vi havde Lyst til
Fallesskab, men fordi Landbrugets Forhold tvang os til
det (..) Vi larte at bøje os for de ved almindelig Valgret
valgte Bestyrelsers Beslutning, fordi der var en Fordel at
vinde”.
Også beretningerne fra Hjedding vidner om, at
foreningen blev skabt ud fra fælles økonomiske inter
esser, hvor den kontante udbetaling i forhold til
mængden og kvaliteten af den leverede mælk sikrede
den enkeltes interesse.
I den forbindelse fortæller Niels Pedersen, at de
større gårdmænd i starten havde „betankelighed ved
at gå sammen med de mindre husmand i en sådan for
ening, navnligfordi smørret vanskeligt ville kunne lade
sig klassificere refardigt”. Først efter det var blevet be
sluttet, at „enhver, som gik ind i mejeriet [på andelsba
sis] skulle have udbytte i forhold til de pund malk, han
leverede”, lod de sig overtale. Ligesom det også - som
det fremgik af Anders Nielsens udtalelse - var for at
vinde en fordel’, at gårdmændene i de fleste tilfælde
gik med til en demokratisk ledelsesform, således at
beslutningerne skulle træffes i fællesskab, dvs. efter
hoveder og ikke høveder’.

Ildsjæle
Hjedding-modellens succes kan ses som en frugtbar
forening af et demokratisk element (åbent medlems
skab, lige stemmeret, fælles økonomisk ansvar) og et
kapitalistisk element (profit efter fortjeneste), insti
tutionaliseret i foreningsparagrafferne. For at kunne
arbejde sammen må folk dog grundlæggende kunne
stole på hinanden. Tillid kan derfor ses som det tred
je element bag succesen.
Når talen falder på den danske andelsmejeribevæ
gelse, er det også ordet tillid, der falder en nærmest
for. Det var folk, som kendte hinanden, stolede på
hinanden, der satte det hele i værk - en af forkla
ringerne på, hvorfor andelsbevægelsen blev så stærk
på landet men ikke i byerne.
På et lokalt plan var det derfor kendte og højt be
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troede folk, der stod bag mejeridriften, ofte iværk
sættertyper som dem, der stod bag oprettelsen af
Hjedding andelsmejeri. Det kunne være en højt re
spekteret skolelærer, omegnens ildsjæl. Eller en gård
mandssøn, nyligt hjemvendt fra udlandet, hvor han
havde lært om de nyeste metoder indenfor mejeri
driften - nu blev han ansat som bestyrer for det lo
kale andelsmejeri. Eller - som det efterhånden blev
almindeligt - en indflydelsesrig gårdmand, medlem
af den lokale bankbestyrelse. Alt i alt typiske eksemp
ler på „den erfarne og prøvede tillidsmand, hvis del
tagelse man fandt vardifidd eller måske ligefrem nød
vendigfor atfa mejeriet rejst”, som historikeren Claus
Bjørn har udtrykt det.
Skolelærerne, der ydede en pionérindsats de første
år, handlede kun sjældent ud fra rene filantropiske
motiver. De var også ude på selv at tjene på foreta
gendet. Typisk havde de af lokalsamfundet fået tildelt
et lille stykke jord, en såkaldt ‘skoleager’, som de i
mange tilfælde dyrkede med stor dygtighed. Dette
gælder f.eks. lærer Jens Rasmussen, stifteren af Oldrup Andelsmejeri, der gjorde sin skolelod på 7 tdr.
land til en mønsterbedrift. Mange udviklede sig lige
frem til eksperter indenfor intensiv agerbrugsdyrk
ning - en dyrkning, der ofte kombineredes med op
dræt af husdyr, bl.a. køer. Skolelæreren var derfor of
te selv mælkeleverandør til andelsmejeriet og kunne
på den måde tjene lidt ekstra ved siden af en beske
den løn. For ikke at tale om det, der kunne falde af i
forbindelse med at skrive foreningsvedtægter, o.lign.
Gårdmændene overtog dog efterhånden lederrol
len - især de, der havde mange køer og derfor også
havde en ekstra stor interesse i, at projektet blev vir
keliggjort. Men ofte blev en indflydelsesrig gård
mand simpelthen opsøgt af mindre magtfulde igang
sættere med håb om, at denne kunne gøre sin indfly
delse gældende i lokalsamfundet, til bedste for meje
riet.
Denne tendens til at opsøge kompetente og/eller
indflydelsesrige personer skulle blive en almindelig
praksis på regionalt og nationalt plan. Nu blev de lo
kale igangsættere - disse højt betroede og respektere
de mænd, der allerede havde bevist deres værd - til
kaldt af andelsmejeriforeninger i andre dele af landet,
hvor man gennem rygter og personlige forbindelser
havde hørt om dem. Først bad man dem komme og
lave et foredrag om deres erfaringer med at oprette et
andelsmejeri. Sidenhen gav man dem typisk tilbuddet om at fungere som driftsleder eller bestyrelsesfor-
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mand for den kommende andelsmejeriforening. På
den måde udviklede der sig indenfor mejeriområdet
forskellige specialister, hvis kompetencer var højt
efterspurgte.
Disse specialister - ildsjæle med stærke økonomis
ke interesser - lærte ofte hinanden at kende, sådan at
der dannedes personkredse, omkring hvilke der op
stod progressive miljøer. Et eksempel på sådan et mil
jø er gruppen af ‘højskolelandmænd’, der samledes
om den mejerispecialiserede forsøgs- og undervis
ningsinstitution Ladelund Landbrugsskole. Skolen
blev oprettet af Askov højskolemanden Niels Peder
sen, og forsøgsvirksomheden blev varetaget af bl.a.
docent NJ. Fjord og assistent M.C. Pedersen, to af
hovedmændene bag den rent fagligt-tekniske funde
ring af 1880’ernes andelsmejeribevægelse. Som Claus
Bjørn bemærker, var Niels Pedersen „som skolemand
direkte afhængig af [landbobefolkningens] økonomiske
fremgang”, ligesom han såvel tegnede som byggede
andelsmejerier.
Resultatet af al denne iværksættervirksomhed blev
for det første, at andelsmejeriet blev promoveret og
stadig flere mejerier bygget. For det andet, at opret
telsen af et mejeri fulgte nøjagtigt det samme møn
ster (Hjedding-modellen) ligegyldigt hvor i landet,
det blev bygget. Men det måske vigtigste resultat var,
at promovering og agitation udviklede sig til en over
ordnet kommunikation - til en strømning eller be
vægelse på et nationalt plan. En fælles national debat,
en fælles national interesse var blevet vakt til live.
Hermed spredtes en bestemt form for andelsbaseret,
økonomisk samarbejde. Nu var det ikke blot på lo
kalt plan, bønderne organiserede sig men også på
landsplan. Og, nødtvunget, var statsmagten gået ind

på at betragte andelsmejerierne og lidt senere -an
delssvineslagterierne - som et nationalt fænomen
med en ikke uvæsentlig samfundsøkonomisk betyd
ning.
Fra og med 1914 indledtes endog et stadigt tætte
re samarbejde mellem staten og andelsforeningerne.
Dette samarbejde udviklede sig i løbet af 1930’erne
til et særdeles intimt forhold mellem landbrugser
hvervets organisationer og rigsdagen - noget der af
en samtidig observatør er blevet betegnet som en ge
nerel „sammenfiltring“ mellem det offentlige og er
hvervsorganisationerne. Hermed slutter omkring 100
års unik selvorganisering i de danske landdistrikter.
Gunnar Lind Haase Svendsen er antropolog og
ansat som ekstern lektor på Institutfor Etnografi og
Socialantropologi, Århus Universitet.
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Bøggildgård, som den så ud før
ombygningen i 1882-83.

Landsarkivetfor Nørrejylland

på Bøgi Idgård
Hvad gør man ved frække drenge, der

sandsynligvis vil vokse op, og blive fattig
lemmer og forbrydere? På opdragelses

anstalten Bøgildgård var svaret bl.a. at
sende dem i marken.

I 1830 blev der oprettet en opdragelsesanstalt for drenge på Bøgildgård
i Thorning sogn ved Viborg. Grundlæggeren, Peder Poulsen Schmidt,
havde i 1827 været medvirkende til at indføre en helt ny opdragelses
metode i Danmark - den fellenbergske metode - efter schweizeren P. E.
von Fellenberg, der havde succes med opdragelsesanstalten Hofwyl i
Schweiz. Metoden blev anvendt over for forsømte børn, der kunne fryg
tes at vokse op til forbrydere og fattiglemmer og dermed ligge samfun
det til last. Gennem opdragelse, som primært byggede på landbrugsar
bejde, skulle de i stedet gøres nyttige for samfundet. Med Hofwyl som
forbillede brugte Peder Poulsen Schmidt det meste af sit liv på at opdra
ge de drenge, der fra hele Danmark i løbet af 1800-tallet blev sendt til
hans opdragelsesanstalt.
Grobunden for indførelse af en ny opdragelsesmetode i Danmark var
en pludselig opmærksomhed omkring børns vilkår, der udmøntede sig i
børnesagen, som bevægelsen kaldtes i samtiden. Arbejdet med de for
sømte og forbryderiske børn var kun en lille del heraf. Børnesagen var
tæt forbundet med den private velgørenhed, filantropien. Én af tidens
filantropiske foreninger, „Foreningen af 1837 til forsømte Børns Frelse“
havde forsømte og forbryderiske børn som målgruppe. Foreningens års
beretninger fortæller om de forestillinger og motiver, der var fremher
skende i tiden omkring behandling og forebyggelse af børne- og ung
domskriminalitet. Arbejdet i Foreningen koncentreredes om at fjerne
københavnske børn fra, hvad den opfattede som, dårlige hjem og at sen
de dem i privat pleje på landet, men den blev også en af hovedleveran
dørerne til Bøgildgård.

Ingelise Rahn, Landsarkivet for Nørrejylland
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Så godt kunne det gå! „Kristelig

Forening til vildfarede Børns
Redning“ bragte dette før-ogefter billede i sit meddelelsesblad
i juni år 1900. Og der er da også

et stykke vej fra den lasede,
knægt og til den nydelige dreng,

som med sin pæne påklædning

afspejler, at han nu er blevet et
ordentligt menneske.
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JT Tusligt arbejde har som regel været ufaglært arbejde, og i 1800-tallet og en
JL JL del af 1900-tallet gjorde særlige forhold sig gældende for kvinderne på de
res arbejdspladser, der ikke gjorde det let at være selvforsørgende. Men det har væ
ret tradition blandt arbejderklassens kvinder i byen og på landet, at husligt arbej
de for andre var nødvendigt for at kunne forsøge sig selv, og desuden blev det be
tragtet som en forskole til et senere ægteskab med de pligter, det medførte at være
mor og husmor.

Tjenestebørn
I 1908 blev der foretaget en undersøgelse af skolebørns lønarbejde for andre.
111.000 børn havde arbejde for fremmede. Dvs. 30 % af Folkeskolens elever. An
tallet af børn, der udførte lønarbejde, var 65.000. Børnearbejde fandt oftest sted i
provinsen, mens det var mindre udbredt i København.
Mange piger begyndte deres arbejdsliv tidligt, selv om de som regel blev holdt
længere derhjemme end drengene. Det skyldtes måske, at familierne havde brug
for dem til at passe mindre søskende og hjælpe til med husarbejdet, og at det var
lettere for drengene at finde arbejde. Der var 22.000 piger, der ifølge 1908-undersøgelsen havde arbejde, mens tallet for drengene var 43.000.
30.000 skolebørn på landet var ude at tjene, hvoraf mange af dem boede hos ar
bejdsgiveren og var underlagt Tyendeloven af 1854, senere Medhjælperloven af
1921. Nogle børn blev sendt ud at tjene allerede i en alder af 7 - 10 år, fordi fa
milierne ikke havde råd til at beholde dem hjemme. De fleste var dog mindst 10
år, inden de begyndte at arbejde, da barnets arbejdsevne før denne alder var be
grænset; og fordi forældrene trods alt gerne ville beholde deres børn hjemme så
længe som muligt.
De fleste piger blev sat til husarbejde og børnepasning, men de blev også brugt
til at vogte kreaturer, til høstarbejde, lugning og hakning af roer, havearbejde m.v.
Kort sagt alt det arbejde, som de voksne tjenestefolk og landarbejdere også var be
skæftigede med. At det var et omfattende arbejde at være tjenestebarn i en ung al
der, fortæller en kvinde om: Jeg kom ud at tjene på en gård, da jeg var 12 år. Der var
ingen karl på gården, så jeg arbejdede både ude og inde. Jeg passede børn, vaskede op

Tjenestepigerne arbejdede
ret alene i deres gerning,
hvilket gav andre vilkår for

organisering, end blandt fx
fabriksarbejdersker. Alligevel

var der dog efterhånden en
del, der „fik Forstaaelsen“ af

at man kunne forbedre sin
stilling, således som denne

gamle løbeseddel indikerer.
Foto: Arbejderbevægelsens

Bibliotek og Arkiv
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og vaskede gulv. Ude malkede jeg, hakkede roer, og i høsten skulle jeg hjælpe med at
binde kornet op. Hver anden dag skulle jeg i skole.. .Jeg var der et dr ogfik 10 kr. om
måneden om sommeren og 5 kr. om måneden om vinteren.
Børn i byerne havde også arbejde. Drengene arbejdede ofte som bybude, mens
pigerne havde en formiddagsplads som hjælp ved husarbejde. Barnepiger, der ar
bejdede om formiddagen eller hele dagen, fandtes helt ned til 7 års alderen, men
de fleste var 11-13 år gamle. Børnene måtte aflevere deres ofte beskedne løn der
hjemme, da den var et nødvendigt bidrag til familiens økonomi. Et barns løn kun
ne i mange tilfælde dække f.eks. huslejeudgifterne.

Mulkt til husbonden

Marie Christensen, som i 1899 stiftede Køben

havns Tjenestepigeforening
Foto: Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv

Når unge piger fra arbejderklassen i 1800-tallet og en stor del af 1900-tallet kom
ud af skolen, begyndte deres arbejdsliv som regel, hvis det ikke var sket før. Deres
skolegang havde ofte været præget af tilfældigheder, fordi skolelovene ikke var ens
for alle i landet. Der gjaldt andre forhold for børn på landet end i byerne. Dvs., at
der var færre timers undervisning for børn på landet, hvor der kun var skolegang
hver anden dag.
I Lov om Retsforholdet mellem Husbond og Medhjælpere fra 1921 (Medhjæl
perloven) var der indført en paragraf, der omtaler børns skolegang: § 19 Børn maa
ikke anvendes til Arbejde i den Tid, de skal søge Skolen eller Konfirmationsundervis
ningen og skal have den fornødne Tid til Forberedelse... For Medhjælpere, der søger Af
tenskoler, Fagskoler, offentlige Ungdomsskoler eller tilsvarende Skoler, skal Arbejdsti
den, medminde Husbonden ved Fæstemaalets Indgaaelse har taget Forbehold med
Hensyn til bestemte Arbejder, lægges saaledes, at den ikke hindrer dem i at benytte
Undervisningen i saadanne Skoler. Det var vage formuleringer, og det var arbejds
giveren, der havde det sidste og afgørende ord i sagen. En arbejdsgiver, der afholdt
et barn fra at deltage i skolens undervisning blev pålagt mulkt, en bøde. Men den
var så lille, at det godt kunne betale sig for husbonden at overtræde loven. Man
kan også i lovgivningen finde eksempler på, at nogle af landets skoledirektioner
har søgt om og fået dispensation til at fritage børn for undervisning. Først i 1937
blev der indført skolegang hver dag for alle børn i hele landet, og med Folkeskole
loven i 1958 blev der skabt ensartede skoleforhold for alle elever.
Men den mangelfulde skolegang og familiernes dårlige økonomi betød, at det
for de fleste kvinder fra arbejderklassen var uopnåeligt at få en uddannelse. Et ar
bejde som lærerinde, telefonistinde eller sygeplejerske var uden for rækkevidde, og
tilbage var det ufaglærte arbejde.

Storvask og gangpiger
Mange piger begyndte deres arbejdsliv efter konfirmationen og endt skolegang
med et tjenesteforhold som enepige, stuepige el. lign, hos en selvstændig forret
ningsdrivende, i et herskabshjem eller på en gård. Der var sjældent tale om lang
varige ansættelsesforhold, for som tyende havde de unge piger og kvinder ingen
rettigheder og måtte finde sig i dårlige arbejdsforhold, utilstrækkelig kost og små
og ofte uopvarmede værelser - hvis de da havde eget værelse. Deres eneste mulig
hed for at slippe væk fra en dårlig plads var at sige op og skaffe sig et nyt arbejde.
Gifte kvinder arrangerede sig ofte ved at have hjemmearbejde for andre. F.eks.
syning og vævning. Men den mulighed forsvandt eller blev væsentlig mindre, da
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Den moderne teknologi satte også spor i de huslige erhverv, som her hvor stuepigen er i gang med at give klunkeportieren en omgang med

Nilfisken. Billedet virker noget idylliseret og måske et reklamefoto for støvsugeren?
Foto: Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv

Barnepleje var et andet af de
huslige erhverv, som både

kunne bestrides med og

uden forudgående uddan
nelse. Mange arbejder

der i slutningen af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet kom flere produkter,
der blev fremstillede på fabrikker.
Nogle kvinder deltog i havearbejde eller arbejdede i tørvemosen, hakkede og lu
gede roer eller arbejdede på teglværker. Andre gik ud hos herskaber og på gårdene
og hjalp til med storvask. Det var hårdt og dårligt lønnet arbejde, fordi vandet of
te skulle hentes i brønden udenfor og bæres ned i kælderen, hvor vasken foregik i
gruekedel. Til sidst skulle tøjet måske bringes fra kælderen op på tørreloftet. Det
var dårligt betalt arbejde, men det var alt husligt arbejde i almindelighed.
Da industrialiseringen bredte sig, blev fabriksarbejde et alternativ for de ufag
lærte kvinder. Nogle foretrak dette frem for husligt arbejde, da der var faste ar
bejdstider og mere fritid forbundet med det.
Senere blev det også muligt at fa arbejde som gangpige, vaskeriarbejder, køk
kenmedhjælper el. lign på sygehuse og institutioner.

kvinder havde måske også

en vis træning hjemmefra,

Kvindelige fagforeninger

idet mange havde bistået

med pasning af yngre søs

kende.
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Et forsøg på en faglig organisering af kvinder inden for det huslige arbejde kom i
1885, hvor nogle vaske- og rengøringskoner havde indkaldt til et møde i Køben
havn. Formålet var at stifte en forening, der skulle arbejde
for at forbedre løn- og arbejdsforholdene for dens medlem
mer. Foreningens navn blev Foreningen for Vadsk og Ren
gøring, men allerede i 1886 blev navnet forandret til Det
Kvindelige Arbejderforbund. Foreningen for Vadsk og Ren
gøring fortsatte alligevel i nogle år, men i 1889 ophørte for
eningen med at eksistere.
Det var dog ikke alle, der var begejstrede for, at kvinderne
ville organisere sig. Mændene mente, at kvinderne ville bli
ve løntrykkere, fordi deres arbejdskraft var billigere. Andre,
også kvinder, var af den opfattelse, at kvinder ikke skulle ar
bejde udenfor hjemmet.
I 1899 tog en tjenestepige initiativ til at stifte en forening
for tjenestepiger i København. Marie Christensen havde selv
erfaret, hvad det ville sige at være et tyende, der måtte af
finde sig med dårlig kost, et elendigt værelse og en arbejds
dag på mellem 11 og 16 timer til en lav løn. Hun indkaldte
derfor til et stiftende møde for en forening, der skulle forbe
dre disse forhold. Foreningen fik navnet Københavns Tje
nestepigeforening, og Marie Christensen blev dens for
mand.
Det var imidlertid ingen let opgave at få tjenestepigerne til
at interessere sig for det faglige arbejde. Det gjorde det ikke
lettere, at den enkelte tjenestepige tit var den eneste ansatte
i et hjem. Hun kunne derfor ikke snakke med andre om si
ne problemer og derigennem blive fagligt bevidst. Desuden
mødte Københavns Tjenestepigeforening modvilje hos
dem, der ansatte tjenestepigerne, fordi tjenestepigerne stille
de krav om bedre løn, aftalt arbejdstid og fritid samt or
dentlig kost og logi. Mange tjenestepiger turde ikke melde
sig ind i foreningen, fordi de ved en ansættelsessamtale kun

ne få stillet spørgsmålet: Er De medlem af Køben
havns Tjenestepigeforening? En bekræftelse med
førte, at pigen/ kvinden ikke fik arbejdet.
I 1904 stiftedes en ny fælles forening for tjeneste
piger: De Samvirkende Danske Tjenestepigefor
eninger, hvis medlemmer også kom fra foreninger i
Århus, Odense og Aalborg. Foreningen skiftede

navn i 1913 til Husassistenternes Forbund, senere
Husligt Arbejder Forbund. Samtidig blev stillings
betegnelsen tjenestepige afløst af husassistent.
Et vigtigt mål for tjenestepigeforeningen var at få
afskaffet den forhadte Tyendelov af 1854 og skuds
målsbogen, så tjenestefolk kunne blive ligestillet
med andre arbejdere uden at være udsat for den so
ciale kontrol, der lå i at skulle melde sig til de loka
le myndigheder, når de kom til et nyt arbejdssted,
eller når de rejste derfra. I København skulle det
foregå hos politiet og på landet hos præsten eller
sognefogeden.
Indtil 1867 kunne skudsmålsbogen indeholde en
vurdering af indehaverens arbejde og evner. Man
kan forestille sig, hvilke problemer det har kunnet
give, når der skulle søges ny plads. Det straffedes i
øvrigt med bøde eller fængsel, hvis indehaveren af
en skudsmålsbog havde forsøgt at rive sider ud af
bogen. Skudsmålsbogen blev endeligt afskaffet med
Medhjælperloven i 1921.
Tjenestefolk havde heller ikke valgret. En revision
af Grundloven i 1915 gav en teoretisk valgret for tje
nestefolk, men der stilledes krav om en indkomst af
bestemt størrelse for at kunne stemme, så denne æn
dring fik ingen reel betydning for kvinderne i første
omgang.
De Samvirkende Danske Tjenestepigeforeninger
og det senere forbund arbejdede også for at få ind
ført uddannelse inden for det huslige arbejde. Det skulle skabe respekt for tjenes
tepiger og husassistenters arbejde og give dem mulighed for at få højere løn. Der
blev derfor oprettet fagskoler for kvinder, der skulle lære dem de grundlæggende
færdigheder med hensyn til madlavning, rengøring, vask m.m.
I nyere tid har Kvindeligt Arbejder Forbund i Danmark (KAD) og Husligt Ar
bejder Forbund (HAF) kæmpet om retten til at organisere kvinderne. Det har bl.a.
været et stridsspørgsmål, hvor rengøringsassistenter og vaskeriarbejdere på syge
huse og institutioner skulle organiseres. Selv om spørgsmålet blev taget op i LOs
Grænseudvalg i 1967 og igen i 1996, er der ikke fundet nogen afklaring på pro
blemet.
I 1992 var Husligt Arbejder Forbund med til at stifte Forbundet af Offentligt
Ansatte (FOA).

Tjenestepigerne demonstre

rer i begyndelsen af 1900-

årene, naturligvis med mælkebøttebanneret i front.

Blandt de mærkesager, der

kæmpedes for, var bl.a. op
hævelse af tyendeloven, så

man fit slap for at skulle
melde sig til de lokale myn

digheder, hver gang man
kom til et nyt arbejdssted.
Foto: Arbejderbevægelsens
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tenter eksisterer nu kun i begrænset omfang. I aviserne annonceres der stadig efter
unge piger til børnepasning, madlavning og rengøring, men ikke i samme omfang
som tidligere. Lønnen for dette arbejde er imidlertid heller ikke særlig stor i dag.
Nogle unge piger foretrækker at rejse til udlandet og arbejde som au pair piger,
inden de går i gang med en uddannelse.
På hjemmefronten er mændene begyndt at deltage i husarbejdet og pasningen
af deres børn. Men hovedansvaret for, at det huslige arbejde bliver udført, hviler
stadig på kvinderne, som det altid har gjort.
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Omsorgen for børn, ældre og syge har også længe været kvindeområde. En egentlig ud
dannelse som 6c syge- eller barneplejerske var naturligvis ikke enhver beskåret, men der

var andre jobs indenfor plejesektoren, som stod åben for ufaglærte. Pigerne på dette bille

de var gangpiger på Randers sygehus i begyndelsen af 1900-tallet.
Foto: Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv
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I slutningen af januar 1912 havde man sat alle sejl til i Bagsværd. Planen var, at
Ishockeyspillende damer på

Hareskoven skulle være et rekreativt område i stil med Dyrehaven, som man hå
bede på at kunne konkurrere med. Nu var der faldet sne, og Politiken kunne be
rette, at den nyindrettede kælkebakke Højnæsbjerg var „blevet et helt St. Moritz. ”.
Slangerupbanen stod klar til at sende „30 Tog i hver retning1 om søndagen, og alt
var rede til slaget om Københavnernes gunst. Den 28. januar var der planlagt en
stor fest, som omfattede kostumebal på skøjter, opvisning i kunstskøjteløb, og ved
mørkets frembrud ville der blive tændt bål og fakler, samt „reflektorer“ som skul
le oplyse et til lejligheden bygget ispalads. Afslutningen på dagen lå dog tilsynela
dende ikke helt fast: „Maaske sendes der ogsaa lidt Fyrværkeri til Vejrs“ lovede Poli
tiken.

den tilfrosne Bagsværd sø i
1917. 5 år forinden havde sø
bredden været rammen om

en gevaldig satsning, der skul

le profilere Hareskoven som
vinterens Dyrehavsbakke.

Men der eksisterer ikke ét
eneste billede af begivenhe

den — eller gør der?
Foto: Gladsaxe Byarkiv
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Avisen kunne også berette, at det var Grevinde Sponneck-Meyer-Evans man kun
ne takke for ispaladset, hvilket strengt taget ikke var helt rigtigt. Efter et temmelig
begivenhedsrigt liv med adskillige ægteskaber samt økonomiske op- og ned-ture,
var der ved at være permanent lavvande i pengepungen hos den prominente Bag
sværd-dame. Hendes slot „Aldershvile“ var brændt ned, og da forsikringssummen
ikke havde været nok til genopbyggelse, var pengene gået til fest og farver. Så i vir
keligheden var det et selskab, der kaldte sig „Aldershvile Konsortiet ved arkitekt
Niels Gotenborg”, der havde stået bag det overdådige ispalads, der var inspireret
af H.C. Andersens eventyr: Snedronningen. Netop paladset, der var bygget af ud
skårne isblokke, blev Gothenborgs gennembrud som arkitekt og siden vandt han
da også flere præmier og stod for byggeriet af flere kendte bebyggelser og ejen

domme.

^^lanerne om at gøre Hareskoven til den nye Dyrehave smeltede stille væk, lige

som vinterfestens stærkt forgængelige hovedattraktion. Desværre findes der ikke
engang et billede af Ispaladset - i hvert tilfælde ikke ét, som Gladsaxe Byarkivs lo
kalhistoriske afdeling kender til. På lokalarkivet ville man naturligvis blive ovenud
lykkelige, hvis en SIDEN SAXO-læser skulle ligge inde med et foto, som arkivet
må overtage eller affotografere.

Gladsaxe Byarkiv, Lokalhistorisk Afd.
Søborg Hovedgade 220, etage 3
2860 Sø borg
Tlf: 39 57 61 01
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Kongen af Salling En

bagsideføljeton af

Thomas Høvsgaard

I juli 1848 døde Kongen af Salling, Nis
Nissen, i en ganske fremskreden alder, 77
år gammel. Han havde levet næsten hele
sit liv på Spottrup borg i Salling og havde
styret studebedriften i ikke mindre end
60 år. Han var berømt, ikke bare lokalt,
men faktisk i hele Jylland på grund af sin
rigdom, og han havde været berygtet lige
så vidt og bredt for sin fornærethed og for
sin feudale indstilling og behandling af
bønderne. Men tag ikke fejl: Nissen vid
ste, hvad han gjorde, og det sås, da hans
testamente blev kendt. Spottrup blev ef
ter Nissens død vurderet til 144.700 rigs
daler sølv, men fordi det var krigsår, gik
den ved auktionen for 40.000 under vur
deringen. Men den store åbenbaring
kom, da formuen blev gjort op, for den
udgjorde et beløb tre gange gårdens vær
di. Den barnløse Nissens testamente var
opdelt i 50 lodder af hver cirka 6582
rbd., hvoraf hustruen og Nissens søsken
debørn fik 30 af de 50 lodder. Den del
forstår man vel, men så begynder testa
mentet at blive interessant: Den gamle
gnier og excentriker, som det ikke havde
været til at vride så meget som een klejne
af i levende live, viste sig gavmild i dø
den. De lærde skoler i Jylland fik hver to
parter til legater: Nissen glemte aldrig sin
elskede tid i Latinskolen i Ribe, som var
blevet så sørgelig kort, da hans moder ef
ter faderens død kaldte ham hjem for at
hjælpe med driften af Spottrup. Fødesog
net Bindslev fik tre lodder, og faderens
hjemsogn blev også betænkt. Rødding
sogn, hvor Spottrup borg er beliggende,
fik et legat på 13.164 rbd. som kunne
hjælpe de fattige og trængende - mindre
end Bindslev sogn hvor Nissen var født
og måske var dette den gamle hidsigprops
endelige hævn på røddingboerne for deres
50

årelange processer mod ham. Den sidste
store arvelod i Nissens testamente gik til
oprettelse af et legat til hesteavlens frem
me i Viborg Amt; et legat, der stadig ud
deles på dyrskuet i Skive hvert år. Op
rindelig havde den gamle bestemt, at
hans hustru og øvrige familie kun skulle
have haft tre parter, omkring 20.000 rbd.
Men det fik dog Nissens sagfører, overretsprokurator Møller i Viborg, til at an
fægte Nissens dispositioner. Det irriterede
den gamle gnier så meget, at han til sidst
vrissede: „Så kan vi, så pinnema, satte et
nul til. “ Derfor fik Nissens nærmeste fa
milie tredive parter i stedet for tre! Denne
episode siger måske bedre end noget, at
Nissen på grund af manglen på en arving,
egentlig var ret ligeglad med hvad hans
formue brugtes til efter hans død. Måske
er det i det lys, man skal se hans testa
mentariske dispositioner. Overretsprokurator Møllers søn giftede sig i øvrigt siden
med Nissens enke. Man kan ikke sige sig
fri for tanken om, at de mange penge har
gjort den 14 år ældre enke mere attraktiv
for den unge Møller - i så fald er det
hverken første eller sidste gang i verdens
historien, det er sket.
Nis Nissen døde og blev båret til sin
beskedne grav på Rødding kirkegård af si
ne fæstere, sådan som traditionen fore
skrev, det har nok ikke været en opgave,
fæsterne har set frem til, sådan som deres
forhold var til Nissen - eller måske har de
tværtimod glædet sig over opgaven; at fa
kulet den gamle gnavpot ned!
Nis Nissen døde, men hans minde blev
tilbage også blandt nutidens vestsallingboer. Kongen af Salling får nok aldrig en
vej opkaldt efter sig, thi han er ikke gjort
af heltestof. Men han var excentrisk og
spændende.

