SLÆGTSFORSKERNES

BIBLIOTEK

Dette værk er downloadet fra

Slægtsforskernes Bibliotek
Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske
Slægtsforskere. Det er et privat special-bibliotek med værker, der er
en del af vores fælles kulturarv omfattende slægts-, lokal- og
personalhistorie.

Støt Slægtsforskernes Bibliotek - Bliv sponsor
Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om
fordele og sponsorat her: https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat

Ophavsret
Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For
værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til
personligt brug. Videre publicering og distribution uden for
husstanden er ulovlig.

Links
Slægtsforskernes Bibliotek: https://slaegtsbibliotek.dk

Danske Slægtsforskere: https://slaegt.dk

Udgivet

af

Statens Arkiver • Nr. 1, 13. Årg. 1996

Borgerlig dannelse

Visekællinger

Bornholms
lange befrielse

Magasin for
dansk historie
Nr. i
13. årgang 1996

NDHOLD

Udgiver:
Statens Arkiver
Ansvarshavende redaktør:
Charlotte S. H. Jensen
Redaktionspanel:
Bent Blüdnikow(Rigsarkivet), Anders Bøgh (Aarhus
Universitet), Søren Eigaard
(Odense Universitet), Erik
Gøbel (Rigsarkivet), Hen
rik Skov Kristensen, Gun
ner Lind (Københavns
Universitet) Poul Olsen
(Rigsarkivet), Steen Ousager (Landsarkivet) og
Anette Warring (RUC).
Lay-out:
Kristin Wiborg
Tryk:
Nofo-Print, Helsingør

ISSN: 01 09 6028

Abonnement:
Tegnes ved henvendelse til
Rigsarkivet,
Rigsdagsgården 9,
1218 København K,
tlf. 3392 3310,
Gironr.: 640-1368.

Pris:
Årgang 1996 kr. 140.
Løssalg pr.nr. ved forsen
delse kr. 60.
Udlandsabonnement
årgang 1996: kr. 200.

En dannelseshistorie..................................................................................................... 2
afÅse Højlund Nielsen

Ballade i gaden............................................................................................................. 10
afFinn Clement Hansen

Vadeskuddet i præstegården
afMargit Mogensen

20

Bornholms lange befrielse
Af Bent Jensen

25

Siden sidst

34

Spørgekassen

36
37

Usædelighedens pris
afBirgit Kaiser
Helgen med hestetække
afAnders Bøgh

Distribution:
Avispostkontoret, til hvem
flytning meddeles.

© Copyright:
Siden Saxo 1996

Forsiden: Guillaume de Mont-val: Fru Ane Marie Gamél med sine døtre, ca. 1811.

Koloreret tegning. Nationalmueseet. (Foto: Niels Elswing).

38

Bagsiden

Bornholms
lange befrielse

side 25

Vådeskuddet i
præstegården

side 20

ANNELSESHISTORIE
Kender man lidt til københavnske skoler i begyndelsen af
1800-tallet er man stødt på private drengeskoler.
Fx Efterslægtskolen. Men hvem kender de private pigeskoler?
I tidens løb er de blevet glemt eller forkastet, men omkring
1800 var de højt roste og anerkendte skoler,
der gav pigerne en højere undervisning.
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AF ÅSE HØJLUND

TT

NIELSEN

I
1

angt de fleste af de højere privatskoler i

København blev oprettet i slutningen af
71700-tallet af det velhavende og dannede
borgerskab. Det var dem, der havde interesse i og råd til - at benytte dem. I modsætning til idag
drejede det sig dengang ikke om at give børnene
uddannelse, men dannelse. Dannelse er et van
skeligt begreb. I borgerskabets forståelse handle
de det ikke kun om bestemte færdigheder og
kundskaber. Heller ikke kun om en bestemt
væremåde. Dannelse var det hele - oplysning, vi
den, duelighed, moral, fornuft, en fysisk hold
ning, flid. Måske kan man sige, at det var alt det,
en borger forstod ved at være borger. I skolerne
blev det et spørgsmål om at opdrage og danne
børnene, både drenge og piger, til netop denne
rolle. At være borger.
Ligeså væsentligt det var, at drengene fik den
dannelse, der var nødvendig for at kunne begå
sig i det offentlige liv, ligeså væsentligt var det, at
pigerne blev dannede til det, der var deres be
stemmelse. Nemlig at være hustru, moder og
husmoder. At “glemme” døtrene i dette dannel
sesprojekt, var det samme som kun at gøre noget
ved den udvendige side af murene på et hus.

Sådan et hus ville hurtigt blive ubeboeligt. Og
det har det mandlige borgerskab i København
været bevidst om. På det punkt står de højere
private pigeskoler står som et klart vidnesbyrd.

Forældrenes
oprør
“...det er bekiendt, hvorledes en af Directionens
Medlemmer ojfentlig haryttret, at det var en Skam
for et Fruentimmer, naar hendes Kundskaber og
Forstand ved Geographie og Historie meere end
sædvanlig blive udvidede og dannede.”

Sådan udtrykte en gruppe utilfredse københavn
ske borgere deres foragt over den direktion, der
sad i spidsen for en af byens højere private pige
skoler. Sætningen er føjet til et brev, som direk
tionen havde sendt borgerne i slutningen af au
gust 1791. Forud går en længere strid, som
handler om magtfordelingen mellem forældre
og skoleledelse.
Vi kommer ind i sagen på det tidspunkt,
hvor den spidser til. Vi befinder os hos traktør
Bruun på Kongens Nytorv i København en
sommerdag i slutningen af juli 1791. Her mø
des 16 af byens velhavende borgere og danner et
nyt selskab, der far til opgave at oprette og lede
en pigeskole.
For borgerne er det netop væsentligt, at deres
døtres forstand og kundskaber udvides. Derfor
kan de ikke sympatisere med en holdning som
den, direktionen for deres gamle skole gav udtryk
for. Men det er ikke det eneste. Efter borgernes
opfattelse svigter skolen også på to andre vigtige
områder. Det ene er det skrækkelige, at der, som

At tegne, sy, læse og lave

blomsterarbejder var
nogle af de færdigheder

en kvinde fra det danne
de borgerskab skulle

have i 17-1800 årene.
Fru Ane Marie Gamél

med sine døtre, 1811.

Illustration fra “
Guldalderhistorier ”
Gyldendal 1994.

“en af vores Medlemmer endog offentlig saa hæftig
udloed sig med (...) udi Institutet befandt sig saadanne Døttre hvis Omgang og Exempel loed be
frygte de skrækkeligste Følger for vores Døttres
Dyd”.
Det andet er manglen på opsyn - lærerne er for
dårlige, skolen har ikke noget middel til at “be
lønne Flid og paa en god Maade at straffe Efterla
denhed. ”

Det at sende døtrene ud på byens gader på vej til
og fra skole og at lade dem opholde sig i en sko
lebygning det meste af dagen uden forældrenes

eller andre bekendte personers opsyn var et øm
tåleligt emne. Hvordan kunne forældrene være
sikre på, at døtrene ikke mistede deres gode dy
der og, værst af alt, deres uskyld? I kritikken af
skoledirektionen er fædrene bestyrtede over den
lemfældige måde, som direktørerne varetog de
res opsynspligt på. I de forløbne 6 måneder har
en af direktørerne kun har været i skolen 6 gan
ge, en anden kun 3 gange og den tredje slet ikke.
Når de samtidig ikke oplever, at direktionen er
interesseret i at lytte til deres ønsker og forslag og
at gøre noget ved de kritisable forhold, må kon
sekvensen være, at de selv påtager sig ansvaret.

3

Og godt tre måneder senere er “Døttreskolen af
1791” en realitet.

De

nye

PRIVATSKOLER
I slutningen af 1700-tallet var mange fra Køben
havns bedre borgerskab begyndt at interessere
sig for uddannelse og opdragelse. Samtidig hav
de de råd til at iværksætte nogle af deres tanker
og ideer. Økonomisk var det gode tider. Hande
len blomstrede, og borgerskabet begyndte at få
en større indflydelse i samfundet. Men stadig
væk var det adelen, der sad på de magtfulde em
beder. Når det drejede sig om fødsel og rang,
kunne borgerskabet ikke være med. Men de
kunne konkurrere på kundskaber og duelighed.
De borgerlige selskaber, hvor borgerne mødtes
og diskuterede kunst, litteratur og diverse aktu
elle emner, dannede i flere tilfælde ramme om
uddannelsesplanerne. Efterslægtselskabet og Bor
gerdydsselskabet oprettede begge i 1787 en dren
geskole. De nye skoler var realskoler, hvor væg
ten blev lagt på nyttige og oplysende fag. Som
modsætning stod latinskolen med latin, græsk
og hebraisk som hovedfag. Latinskolen var for
beredelsesskole til universitetet, der stadig i høj
grad var indrettet på først og fremmest at ud
danne præster.
Mændene bag de nye skoler var ikke kun in
teresserede i nye fag. De ville også indføre andre
undervisningsformer. Latinskolens terperi og
udenadslære var under skarp kritik fra mange
fronter, men uden at det førte til væsentlige æn
dringer. I privatskolerne blev der derimod lagt
op til en undervisning baseret på anskuelsesme
toder - eksempelvis er botaniske ekskursioner et
led i Efterslægtskolens første program. Behovet
for at røre sig fysisk blev understreget gennem
fag som gymnastik og svømning. Et andet ele
ment, der adskiller flere af privatskolerne fra la
tinskolen, er afvisningen af fysisk afstraffelse. I
Efterslægtskolen, som er den første skole, der
indfører belønning i stedet for afstraffelse, er be
slutningen genstand for en heftig diskussion lige
i tiden omkring skolens oprettelse. Ikke alle
mente, man kunne opdrage uden at tage de hår
de midler i brug.
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For

børn

AF DEN DANNEDE
MIDDELSTAND
For drengene var de højere privatskoler et alterna
tiv til latinskolen. Men for pigerne var de et helt
nyt fænomen. Tidligere fik pigerne undervisning
i hjemmet, enten af forældrene eller af en privat
ansat lærer, eller måske hos slægtninge. Højere
skoler fandtes ikke. Niveauet og indholdet afhang
naturligt nok af de enkelte forældres ønsker og
økonomiske muligheder. Da lægen Johan Cle
mens Tode opretter den skole, som forældrene i
1791 ikke længere havde meget til overs for, er en
af hans argumenter netop, at det kan gøre det bil
ligere for forældrene. Som han siger:
“hvad havde varet mere tillokkende for Foraldre,
end naar de kunde faae deres Børn afbegge Kiøn i
en Skole, uden at betale Huusinformator [privat
lærer] for Pigerne?”
De højere private drenge- og pigeskoler gav
borgerskabet styrke både indadtil og udadtil.
Indadtil skulle de sikre, at de værdier og normer,
borgerskabet mente var væsentlige for at kunne
tage del i det voksne borgerliv, blev formidlet på
en rimelig ensartet måde til den kommende ge
neration. Udadtil kunne borgerskabet med sko
lerne sende et signal om samhørighed og en
særlig borgerkultur. De højere privatskoler var
helt klart kun for en begrænset del af den køben
havnske befolkning. Dels var det dyrt at have
børnene gående der, og dels optager de fleste
skoler kun børn af den dannede middelstand,
som det hedder. Ved at være anderledes end an
dre af datidens skoler og ved kun at være for
særligt udvalgte, var de højere privatskoler med
til at forme det bedre borgerskabs forståelse af sig
selv som en fremtidsrettet og dynamisk gruppe,
der var på vej mod et af de øverste trin på sam
fundets rangstige. De var en slags investering i
fremtiden.

At danne den
MORALSKE KARAKTER
I første paragraf i de love, der danner grundlag
for Døttreskolen, står der, at hensigten med den
kommende skole er “ved god Underviisning at
danne opvoxende Døttres Forstand og Hjerte, og at

Fagene i 1801.
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giøre dem fuldkommen bekiendt med defor Fruen
timmer mest nødvendige Haandarbeider”.

Da Efterslægtselskabet beslutter at oprette sin
drengeskole udsender det en meddelelse i tids
skriftet Minerva i 1786. Her fremhæves dannel
sen på samme måde som i pigeskolens love. Man

* Linned- og skræd
dersyning, filering
[- knytning/knipling],
strikning, brodering,
bioms terforarbejdning.

håber, skrives der, at børnene “kunne blive dan
nede tilfornuftige og oplyste Mennesker; heller ikke
skulle deres Legems Færdigheder, Styrke, Raskhed,
Hændighed [behændighed] og dermed følgende
Sundhed tabes af Sigte; og fornemmelig skal der
hensees til, (...) at danne deres moralske Character
og vænne dem til at arbeide med Lyst og Stadighed,
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med Lethed og Fremgang '. Først længere nede
kommer man ind på, hvad der kunne være nyttigt
i forbindelse med deres arbejde senere hen i livet:
“tillige haaber man at bibringe dem saadanne
Kundskaber og Grundsætninger, som kunne blive
dem gavnlige, hvilket Fag i det borgerlige Liv de
end ville vælge”.

Dannelsen er hovedformålet, både for drengene
og pigerne. For døtrene skille dannelse bane ve
jen til at blive gift. I ægteskabet overtog manden
forældrenes forsørgerpligt. For de kvinder, der
ikke blev gift, hang forsørgerpligten derfor gen
nem hele livet på forældrene eller en slægtning.
Med mindre kvinden fandt en måde at forsørge
sig selv på. Det almindeligste var undervisning,
og vi møder nogle af disse kvinder i Døttreskolens lærerstab. Men i udgangspunktet drejede
det sig om at blive gift. Og helst med en mand,
der enten sad i en god stilling eller havde for
mue. Det ville give både økonomisk tryghed og
social prestige.
For sønnerne skulle dannelse bane vejen for
deltagelse i det offentlige liv. Dannelse ville gøre
den mandlige borger respekteret og æret. Han
ville kunne arbejde sig op på den sociale rangsti
ge og indtage en fremtrædende stilling, og der
ved ikke blot sikre hans egen position, men hele
familiens og i sidste ende det borgerskab, han var
en del af.

Frederik Fabritius

(1740-1829) var hof
juveler, en stilling han

havde arvet fra sin far.

I 1790'erne begyndte

Hovedpynt

gere, fordi den regeren
de kronprins Frederik

var for sparsommelig.
Måske har det været
medvirkende årsag til, at

Fabritius trak alle sine
tre piger ud af Døttre

skolen i november 1792

lærer Steinicke?

Maleri afPeter Brünniche, 1767.

Mange af de fag, Døttreskolen og Efterslægtsko
len underviste i, har først og fremmest været nyt
tige. I et udkast til reglement for Døttreskolen er
der føjet en bemærkning til metoderne i håndarbejdsundervisning. Her foreslås det, at undervis
ningen især bruges til at lære pigerne at sy deres
eget hovedpynt, fordi det både er en vigtig og
kostbar del af damers påklædning. Samme sted
står der, at sprogundervisningen bør sikre sig, at
pigerne faktisk forstår det, de læser. I drengesko
lerne er undervisningen i de levende sprog i
modsætning til latinskolens “døde” sprog ligele
des en vægtning af det nyttige. Engelsk, tysk og
fransk var sprog, den mandlige borger som vok
sen kunne få stor gavn af i sit virke som køb
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Ynde

og

BREVSKRIVNING

forretningen at gå dårli

- efter balladen med

OG LEVENDE SPROG

mand eller embedsmand. Men det nyttige er li
gesom kærligheden til fædrelandet to væsentlige
elementer i den borgerkultur, der er ved at vinde
fodfæste. Det adskilte borgerskabet fra den de
kadente adel, der kun tænkte på luksus og for
nøjelser og var mere optaget af hvad der skete i
Tyskland og Frankrig end i Danmark.
Fædrelandskærlighed kunne med fordel væk
kes ved undervisning i historie. Derfor er histo
rieundervisning da også først og fremmest
fædrelandets historie. Naturhistorie og geografi
forbindes almindeligvis med historie. Alle tre fag
handlede om verden omkring borgeren, før og
nu. Men tilsammen gav disse fag også et indblik
i Guds forunderlige skaberværk, Jorden. I Døttreskolens undervisningsreglement lægges der vægt
på, at læreren i naturhistorie gør mest ud af de
mærkværdige fænomener.

Fra København,
Før nu og aldrig bd. 4.

Drengenes undervisning i matematik, fysik og
kemi skulle skærpe deres logiske sans og dømme
kraft og gøre dem bekendt med den naturviden
skabelige verden. Naturvidenskaben var endnu i
sin vorden, men et vist kendskab på det felt blev
regnet for uundværligt for et fornuftigt og oplyst
menneske. For pigerne var Bibelhistorie og moral
to væsentlige fag. Her fik de ved hjælp af eksem
pler forevist hvordan de skulle opføre sig. Hånd
arbejde, kalligrafi og dans appelerede alle til kvin
delig ynde, omhyggelighed og flid. I dansen fik
pigerne rørt sig og lært den rette holdning. Kalli
grafien skulle gerne gøre dem i stand til at skrive
smukke breve. Faktisk var brevstil et selvstændigt
fag, både i den skole, Johan Clemens Tode i sin
tid oprettede, og i den første plan, selskabet bag
Døttreskolen af 1791 opstiller. Brevskrivningen
var en kunst, særlig i 1700-tallets Europa. I salo
ner og private hjem læstes brevene højt og blev
beundret for deres sprog og indhold. Breve var en
kærkommen litteratur på et tidspunkt hvor de
færreste havde ret mange bøger.
Desværre fortæller fagene i sig selv ikke noget
om, hvordan de blev vægtet. Derimod står der i
Døttreskolens beretning fra 1801, at ud af 30 ti
mers ugentlig undervisning blev de 10 benyttet
til håndarbejde og de 20 til forstandsøvelser, som

En dreng skulle være rask

og sund. I baggrunden af
Jens Juels billede fra 1802

af en dreng der småløber,
kan man skimte en plads
med gymnastikredskaber.
I Efterslægtsskolen blev

gymnastik betragtet som
næsten lige så vigtig som

de andre fag. Og da sko
len kort efter oprettelsen
skulle finde et nyt sted at

være, var det vigtigt, at
der var mulighed for at
røre sig og lave gymna
stik.

Illustration fra

Gyldendals/Politikens
Danmarkshistorie, bd. 9.

de øvrige fag kaldes. I virkeligheden har tallene
dog nok set lidt anderledes ud, for i 1796 står
der i instruksen til håndarbejdslærerinden jom
fru Stub, at hun skal give børnene undervisning
i håndarbejde i alle de timer, hvor faglærerne er
fraværende.
I oktober 1792 beder Madam Kierumgaard
og Madam Fabritius om at deres døtre må få un

dervisning i håndarbejde i stedet for dansk
læsning. En lignende anmodning kommer fra
fabrikør Branner i februar 1794. Her er det
franskundervisningen han gerne vil have erstat
tet med håndarbejde. Ud af den samlede foræl
dregruppe er det dog kun ganske få, der stiller
med den slags ønsker, og det er vanskeligt at se,
om ønskerne faktisk efterkommes. Derimod ved
7

I slutningen af 1789

købte Efterslægtsselska
bet en smuk renæssance

gård på Østergade, hvor
skolen fik lokaler. På bil

ledet er det den fjerde
bygning fra venstre. A.C.

Ilium købte grunden i
begyndelsen af 1900-tal-

let. Han rev gården ned

og opførte en ny forret

ningsbygning.
(Tegning af “Fattig-

Holm”).
Illustration fra Køben
havn, Før nu og aldrig

bd. 4.

vi, at fransklæreren hr. Ahrensberg i februar
1794 far opfyldt sit ønske om, at der afsættes fle
re timer til franskundervisningen.

Flid, sædelighed
OG ORDEN
Reglerne for hvordan børnene skal opføre sig
udgør den anden halvdel af skolernes dannelses
projekt. I de forskellige skolereglementer er der
ikke den store forskel på drenge og piger. Flid,
sædelighed og orden er det gennemgående tema
for begge køn, selvom ordlyden kan være for
skellig.
At vise flid var generelt ensbetydende med at
vise boglig fremgang. Udgangspunktet var, at
alle elever kunne nå lige langt, blot de var flitti
ge, og omvendt, at de der havde svært ved at føl
ge med, led af dovenskab og skulle anspores til
flid. I Døttreskolen lægges der desuden vægt på,
8

at pigerne hele tiden er beskæftigede. Lediggang
anses for skadeligt for det kvindelige køn. At
være konstant under opsyn og altid i færd med et
eller andet håndarbejde skulle sikre at pigerne
holdt sig på dydens smalle sti, og derved opfyld
te forventningerne til en god og sædelig kvinde.
I begyndelsen af november 1792 indløber en
klage til Døttreskolen fra en af fædrene, juveler
Fabritius. Fabritius klager over, at skolens tysk
og fransklærer, hr. Steinicke, har opført sig uan
stændigt overfor en af hans dø tre. Vi får desværre
ikke at vide, hvad han helt præcist mener, men
at direktionen har taget sagen alvorligt ses af den
undersøgelse, der sættes igang. Hr. Steinicke for
svarer sig med, at datteren har været “meget do
ven og aldeles efterladen i sine Pligter og Hyldelse
[bestemmelse] og da det viser sig, at der er sket en
misforståelse omkring, hvem af Fabritius' døtre,
det i virkeligheden drejer sig om, forkaster direk
tionen klagemålet. Men omtrent et halvt år efter

kommer flere klager over samme lærer. Denne
gang er direktionen ikke parat til flere undersøgel
ser. Hr. Steinicke fyres prompte.
Lærerne skulle være et mønster til efterlevelse.
I instrukserne til skolens kvindelige lærere siges
det direkte, at de skal anføre eleverne til en an
stændig, god og sædelig levemåde. Overfor en af
de mandlige lærer, tegnemester Dalager, ind
skærpes det, at en alt for fortrolig omgang med
børnene ikke kan accepteres - det svækker vær
digheden. Men også at han skal have tålmodig
hed og fare med lempe.
“Med Slag maa ingen Eleve nogensinde revses,
da dette udryder den fine Æresfølelse, som bør fin
des ved enhver Pige af Opdragelse”, står der i ud
kastet til undervisningsreglementet. Her adskil
te Døttreskolen sig klart fra mange af drenge
skolerne.
Når pigerne kom i skole om morgenen har
gouvernanten pligt til at se efter, om de er or
dentlige og renlige i tøjet, om håret er redt og om
ansigt og hænder er vaskede. I von Westens In
stitut kræves det i et reglement fra 1833, at dren
gene, når de kom ind på deres plads om morge
nen, satte sig i stilhed og at de “vannes til at hol
de Hænderne, naar disse ikke skulle bruges, lagt
over hinanden paa Kanten af Bordet foran Bry
stet”.

For pigerne gjaldt ordensreglerne ikke kun i sko
len, men også på vejen til og fra. En ordentlig
pige gik for eksempel ikke på konditori på vejen
hjem fra skole. I 1815 må Direktionen for Al
mue- og Borgerskolevæsenet i København op
fordre samtlige private pigeskoler om at holde
bedre øje med deres elever, for i flere tilfælde var
der blevet rapporteret om et sådant uvæsen.

Ideal kontra
VIRKELIGHED

aliteten kunne færdighederne ligesåvel bruges på
at sy nyttesløse ting, i hvert fald hvis vi skal tro
indholdet af en artikel i “Ugeskrift for Venner af
Fædrelandet” 1827. Her beklager en køben
havnsk embedsmand sig over den undervisning
hans fem dø tre får i en af byens bedre pigeskoler.
Jo, pigerne er skam dygtige til at sy, skriver han,
selvom det går lidt langsomt med nålen, men de
ting de syr er ganske nytteløse. Hvad skal han
med en brevtaske, eller en tobakspose, eller en
klokkestreng, der ikke duer?
I den dannelse, borgerskabet forsøgte at give
børnene i de højere privatskoler, ligger der en hel
del modsætninger, men det var en selvfølgelig
del af det at skabe sig en identitet som sam
fundsgruppe. Borgerskabet prøvede sig selv af
mod andre; de tog på en gang afstand fra adelen
og prøvede på samme tid at efterligne den. Et ek
sempel er, at pigerne lærer at være flittige og nyt
tige samtidig med at det, de laver, ikke rigtig kan
bruges til noget. Desuden var borgerskabet in
gen ensartet gruppe med fælles holdninger og
synspunkter fra først til sidst. Forskellige menin
ger blev prøvet af i diskussion med andre, og i
forhold til skolerne har det den betydning, at
dannelsesprojektetet ikke er givet og fastlagt på
forhånd. Det ændrer sig i takt med ændringer i
borgerskabets syn på sig selv og med de politiske
og økonomiske ændringer. Ved midten af 1800tallet var det helt andre ting man vægtede. Men
det er en ganske anden historie.
Åse Højlund Nielsen er stud.mag.
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ALLADE I GADEN
I 1800-årene genlød de københavnske gader af
visekællingernes råben. De tilbød både nye og sørgelige viser.
Man kunne også få viser om mærkelige hændelser — hvis man
da ikke vovede at købe en af de mere dristige kærlighedsviser.
Viseråberiet var forbudt, men fortsatte alligevel.
Til glæde for køberne, som tit fik deres væsentligste læsestof
på de små firesidede viseark.

Af Finn Clement
Hansen

10

VlSEKÆLLINGER
KOMMER PARVIS

Den første anholdelse i 1818 var en slem ople
velse for Caroline. Hun skulle vel have lagt op.
Men så stiftede hun bekendtskab med Sara. En
ken Sara Zimmermann var gammel i faget, og
havde gjort sig sine erfaringer. Allerede tidligt i
sin karriere var hun blevet anholdt en del gange
for betleri. Men da politiplakaten i 1805 kundgjorde, at “al udråben og syngen på gaden med vi
ser skal være aldeles forbudt”, åbenbaredes en le
en 4. oktober 1822 stod Caroline Cath
vevej; for den skærpede forordning skræmte
rine Sørensen for dommeren i Køben
næsten omgående de fleste visesælgere væk fra
havns Politiret. Endnu en gang hang
gaderne. Konkurrencen var nu til at overse. Sara
truslen om 3 gange 5 dages fængsel på vand fandt,
og
at truslen om 14 dage på vand og brød —
brød over hendes hoved. Således var nemlig
måske endda lidt ekstra for gentagne foreteelser
straffen for at have råbt med viser på gaden.
- var for intet at regne i forhold til indtjenings
Første gang Caroline blev taget for viseråberi
mulighederne. Hun, og hendes ligesindede der
var i 1818, hvor hun blev anholdt efter at have
typisk fik de kortere fængselstraffe, blev yderli
gere opmunterede af den forordning som Kan
spillet kispus med politiet i hele 8 dage, før fæl
den klappede. Inden da havde hun tjent hos en
celliet udstedte i juni 1816. Da blev den gamle
præst. Så havde hun lidt arbejde på en fabrik i
standardstraf, der hed 14 dage på vand og brød,
Lyngby og sidenhen hos fabrikør Søehausen i
konverteret til 3 gange 5 dage - med 5 dages
pause mellem hver periode. Sara røg ind og ud af
Adelgade. Ellers havde det været forskelligt lej
lighedsarbejde. Pengene var imidlertid små, ar
fængslet i en uendelighed.
Da Caroline og Sara mødtes i 1818, var det
bejdet hårdt.
Det var først, da hun begyndte på det med vi
blevet almindeligt at se visekællingerne gå parvis
serne, at der var til lidt ekstra. Som vaskekone
på gaden. Den ene råbte med viserne, mens ven
kunne Caroline tjene måske 20 skilling på en
inden holdt et vågent øje med de patruljerende
betjente. Handlen gled noget nemmere, og
uge. Hvis det gik godt med viserne, var det ingen
chancerne for at slippe væk i tide øgedes betydesag at tjene det beløb på en enkelt dag. Når man
nu betænkte priserne på dagligvarer? Oksekød til
ligt.
Caroline blev overtalt til partnerskab, og i de
6 skilling pundet. For slet ikke at nævne det fine,
efterfølgende fire år drev de to kvinder rundt i
som kostede det dobbelte.

D

Kjöbenhavnsk Ethnogrefî.

Den gemytlige “TyrolerFerdinand” spiller for

børnene på Bakken.

Johan Ferdinand Peter

sen (ca. 1818- 1879)
var en af dem, der ernæ
rede sig som sanger og
visesælger. Han solgte
bl.a. en del af visekongen

Standbergs viser.

Illustration Dansk
Folkemindesamling

Paa Sorøtner/ysl hört« vi mangen Bang
De «gte Tyrolere« jodlende Sang,
Der s&a vi dem knejse med Nakken.
Men til Trods for dø dejlige Lægge, ri aaa,
Trods Fjeren i Hatten vi holder dog paa
Den danske Tyroler «paa Bakken».
Han er nu vel ikke fra Rütli,
men er desto mere gemytlig.
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indre København med de nyeste viser der ud
kom fra bogtrykkerne Bording, Breinholm, Triblers Enke og Thiele. Naturligvis blev de pågre
bet. Allerede i november 1818 - og igen i de
cember samme år. Herefter afsonede de kortere
eller længere straffe regelmæssigt, i hvertfald ind
til 1823, hvor de forsvinder fra Politiets annaler.
Men andre tog naturligvis over.

Viser om voldsomme be

Bife om

ben jlrændigt Stgfotnljti
i Xjørnegabe paa Nørrebro,
$bor en 'JJîurerfoenbS Äone fib fte ïirôbog i fit $jem af
et ungt SJîennefïe blev oberfalben cg tilføjet flere bÿbe
Rnibfiil i Skaftet, ^borefter SRorberen unbløb.

givenheder har altid
været godt stof. Her er

det historien om et

skrækkeligt mord på en
murersvends kone i

Tjørnegade, der har fun
det vej til visehæftet.

Illustration Dansk

Sidste

Folkemindesamling

ANHOLDELSE
i 1846
Efter grundigt gennemsyn af Københavns Politis
hovedjournaler helt frem til 1850’ernes begyn
delse, kan det konstateres med nogenlunde sik
kerhed, at den sidste anholdelse for “råben med
viser” på gaden skete i midten af februar 1846.
Det var to kvinder, der forgæves havde forsøgt at
sælge viser ved dørene, hvorefter de fandt på at
råbe med dem.
Det er noget usikkert, hvor udbredt gadesal
get har været i de efterfølgende 10 - 15 år. Efter
den nye grundlov, som - i princippet - udsteder
total ytringsfrihed, er der i sagens natur ingen
oplysninger at hente i Politiets protokoller. Men
fra viseproducenten Julius Strandbergs dagbøger
ved vi, at han op gennem 1860’erne og -70’erne
havde en fast kundekreds af drenge og koner
som opkøbte viser fra hans butik i Holmensgade
18 for at sælge dem videre i gaderne. En kort ar
tikel [Aftenbladet, 10. oktober 1891, bekræfter,
at der var en død periode fra ca. 1840 til ca.
1860, når det gælder visesalg i Københavns ga
der. Forfatteren skriver om det tidlige 1800-tal,
at her “var det visekællingerne, der på gaders og
stræders hjørner foredrog deres nyeste viser, senere
[det vil sige i 60’erne og 70’erne] blev det Bakkens
“ Tyrolerferdinand” og HoImensgadesJulius Strand
berg, der henholdsvis sang og digtede for de bredere
lag. [..] Det var i den tid, da hver håndværkssvend
mødte på stilladset og værkstedet med sin vise i lom
men - da kolportørerne ad køkkentrapperne solgte
pigerne viser om Maren Stuepiges kvaler, og da hver
matros, der satte foden på Toldbodens grund, skul
le have visen om den trofaste Thora [..] med hvil
ken skrækblandet andagt er ikke visen om “Carl og
Emma” [..] bleven læst ogforedraget. [..] ”

SReØ rul&flænfctø ^Beretning.! £3

Forskel på

råb

og SANG?
Da visesælgersken Caroline Sørensen blev for
hørt den 4. oktober 1822, fremgik det, at der
havde været lidt postyr ved anholdelsen. Tidlige
re har Caroline nægtet at acceptere politirappor
ten, hvoraf det fremgår, at hun dels har råbt med
viser, dels sunget, og endelig at hun har sat sig til
modværge ved anholdelsen. Men nu må hun
dog erkende at have råbt med viser, hvorimod
hun aldeles “næger at have sungen; ligeledes næg
ter hun at have været stridig eller sat sig til mod
værge under opbringeisen, men påstår blot at hun
græd og badfor sig”.

Udråberen i Ærøskøbing
holder en lille pause,
og far sig en mellemmad,
med trommen som bord.

En gammel kone

benytter lejligheden til at
læse bekendtgørelserne

igennem. Også en del af

den måde, som
almindelige mennesker
fik nyheder på.

Illustration Dansk
Folkemindesamling.
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Denne skelnen mellem at råbe og at synge en vise
markerer et skred i den praksis, der tidligere har
været udfoldet til efterlevelse af politiplakaten af
1805. I denne plakat indskærpes, at det er straf
bart både at udråbe og at synge viser på gaden:
En del sager om visehandel - især fra 1819 —
afsluttes efter forhør, uden dom. De opbragte visekællinger far konfiskeret eventuelle viser med
“uanstændigt” indhold og modtager et pålæg om
ikke i fremtiden at købe eller sælge den slags.
Herefter far de lov til at gå fra retten med de vi
ser, de iøvrigt har i deres besiddelse.

I august 1819 er visekællingen Martine Caro
line Berthelsen til forhør hos dommeren. Her
vedgår hun, “at hun har råbt med viser den om
handlede dag, samt at hun har kastet sig i gaden
for at undgå op bringeIse, derimod har hun ikke
omdelt eller udbredt viser under opbringeisen
[men] da folk spurgte hende hvorfor hun blev op
bragt, sagde hun at hun alene havde udråbt viser
ne og nævnte da disses indhold noget højt”.
Betjenten, der foretog anholdelsen, forklarer for
dommeren, at “da han anholdt arrestantinden
fordi hun sang med viser, kastede hun sig i gaden
og skreg, hvorved en mængdefolk kom sammen. Da
hun derefter blev opbragt, vedblev hun at råbe og
synge en vise”.
Herefter tilstår Martine så, at hun vistnok un
der opbringeisen sang det første vers af en af de
anholdte [sic] viser.

Ingen musik
Sakskøbing

i

Det var politidirektør O.H. Hvidberg, indsat i
embedet i august 1815, der forsøgte at fa lidt styr
på sit distrikt. Al denne handlen og råben i ho
vedstadens gader, evindelige slagsmål, drukken
skab, prostitution - og balladen med jøderne.
Moralen var klart for nedadgående. Så, hvad
kunne vel mere end noget andet give mærkbare
resultater? En indsats mod de højtråbende og
-syngende visekællinger, som lokkede til for
dærv med utugtige sange og “mærkelige hændel»
ser .
Selv i provinserne var der i nogen tid ført kam
pagner mod den særprægede musikalske udfol
delse. I avisen Dagen kunne man for eksempel
læse den 27. juli 1818, at i Sakskøbing “gør [det]
politiet megen ære [..], at der ved sidste marked
hørtes hverken musik eller rettere gnideri af om
løbende bierfidlere, eller åndelige sange, afiungne
afstygge kællinger medfæle, hæse, summende toner,
som man just ikke kan kalde andagt opvækkende.
En bierfidler var en omrejsende musiker, der skaf
fede sig øl ved at spille”.
Hvidberg var en nymodens og såre praktisk
mand, hvorfor han trods alt for frem med sans
for realiteterne. Hvis han lod rub og stub arre
stere og konfiskerede alt trykt materiale, der ‘ an13

holdtes” på gaden, risikerede han at overbebyrde
fattig- og fængselsvæsen unødigt. Visekællingerne havde trods alt deres udkomme ved gadesal
get. Så det handlede om at praktisere den gamle
trykkefrihedslov og politiplakaten af 1805 med
en sådan snilde, at lovens bogstav blev overholdt
uden at skabe kaos. Han gav sine betjente ordre
til at hente alle råbende visekællinger ind til for
hør, så der kunne blive luget ud i bestanden af
udbudne viser. Ved forhørene skulle kvinderne
forholdes det ulovlige i udbredelsen af viser i al
mindelighed og utugtighederne i særdeleshed.
At udråbe viserne til salg var én ting, men afsyn
gelse af indholdet i hovedet på et forsvarsløst
publikum måtte forhindres med al magt.
Til understøttelse for sin kampagne, indryk
kede politidirektøren næsten dagligt gennem
hele 1819 notitser, hvori anholdtes navne og de
res eventuelle straffe bekendtgjordes. Den stod
på vand og brød.

Utugtige

viser

Betjentene udførte deres hverv med grundighed
og helt i overensstemmelse med Hvidbergs in
strukser.
I dagene omkring den 21. juli 1819 blev hele
otte visekællinger bragt til forhør hos Hvidberg.
Alle havde de en håndfuld af de såkaldte “kærlig
hedsviser” hos sig. Men ingen blev fængslet. De
utugtige viser blev konfiskeret, hvorefter kvin
derne blev dimitterede.
Hvad er det da for sjofelheder, der faldt poli
tidirektøren for brystet? Og hvorfor blev der
ikke skredet ind over for bogtrykkerne som hav
de udgivet viserne?
Visen om “Ungkarlen som elsker ...” handler
om en ung mand, hvis kæreste svigter ham, me
dens han er bortrejst i krigstjeneste. I eksempla
ret, som ligger i en politirapport, er der sat en
kraftig blækklamme omkring 6. strofe. Blækket
må formodes at stamme fra hans højvelbårenhed, Hvidbergs, egen pen.
Her hører vi at:

Hun straks sig monne tage en anden ven,
så måske sig bedre kan skikke,

når han kom tilsammen med hende i seng,
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men nu kan hun se til det sidste
hvordan det i tiden med hende vil gå,
nu er hun en luder vil I mig forstå.
Jo, skrappe sager!
Anden vise på samme tryk, “Skal jeg nu rejse
fra dig ...”, er derimod en harmløs kærlighedsvi
se ganske blottet for anstødelige udtryk. Så den
er vel konfiskeret af magelighedsgrunde, efter
som den tilfældigvis er trykt på samme blad som
“Ungkarlen ...”. Den tredie vise, “I aften så kom
mer min kærest hos mig”, er udtaget af politi
rapporten, og det har ikke været muligt at op
spore den andetsteds.
Til gengæld findes en tilsyneladende meget
populær og hyppigt nævnt vise, den såkaldte
Tøffelvise, i en anden politirapport fra disse juli
dage. Har historien om den utro kæreste vakt
anstød hos politidirektøren, må tøffelvisen
mindst have givet anledning til blussende kinder
hos den gode mand. Det er af den gammelkend
te slags, hvor en uskyldig genstand optræder som
stand-in for tabubesatte legemsdele eller -funk
tioner. Den 5-strofede vise udspiller en dialog
mellem Jens, som forfærdeligt gerne vil prøve Li
ses tøffel, og Lise, hvis bekymring om hvorvidt
den tager skade af Jenses størrelse, er noget ko
ket. Jens lokker i strofe 1 :

I fjor kom Jens og sagde Lise!

du må ej nægte mig en bøn,
du mig din lille tøffel vise,
hvor den er nydelig og køn;
O! Hvor dens farve mig behager,
den er jo ganske kaffebrun;
tillad at jeg den ransager og foret rundt omkring med dun.

Lise tøver i strofe 2 og bønfalder blidt i strofe 3;
men i strofe 4 falder skanserne. Jens får endelig
sin store fod i Lises stakkels lille tøffel. Lise suk
ker i de sidste linier:

... Jens lad være - ak,
men pludselig et stød han giver,
hvad mener I? Min tøffel sprak.

De fleste politirapporter og forhørsreferater op
lyser, hvor mange visetryk kvinderne havde hos
sig ved opbringeisen. De utugtige viser, nævnt
ovenfor, er gengangere i konfiskationsforretnin
gerne og må derfor nødvendigvis have været
uhyre populære, dvs. nemme at omsætte. Indtje
ningen har med andre ord været god. Og intet i
retsprotokollerne tyder på, at fortjenesterne er
blevet beslaglagt sammen med viserne.
Det mindste antal “anholdte” viser hos en en
kelt visekælling i juli 1819 er 21 stykker, det
største antal 82. Et oplag på et halvt hundrede
viser kunne sandsynligvis afsættes i løbet af to til
tre dage. Fra oplysninger nedfældet i rapporter
og protokoller kan man skyde sig ind på, at for
tjenesten må have ligget i en størrelsesorden af
25 til 50 procent pr. solgt tryk. Intet under, at
myndighederne på det nærmeste kunne skovle
kvinderne ind fra gaden.

Bogtrykkerne
gik FRI

Visesælgeren
Maleri afMichael Ancher

Ved læsningen af sidste strofe er det muligt,
Hvidbergs briller begynder at dugge:

Det skarn sig ej engang bedrøver
da dette knæk min tøffel fik;
men tværtimod desværre prøver,
at få den på hvert øjeblik.
Det sker på borde, bænke, sletter,
i græs, i krat, ved træets rod,
og hvordan han end på den sætter
så passer tøflen til hans fod.

Mere gådefuldt er det forhold, at d’herrer bog
trykkere tilsyneladende gik fri i spørgsmålet om
de utugtige - og derfor - konfiskerede viser. For
medens visekællingerne blev straffet med hjem
mel i Politiplakaten af 18. oktober 1805, burde
bogtrykkerne vel aldrig have fået tilladelse til at
udgive viserne; hvis altså Trykkefrihedsloven af
1799 skulle efterleves. Heri hedder det rigtig
nok, at forfatteren til et trykt skrift, hvorved sæde
lighed og blufærdighed krænkes, straffes [..] med
fængsel på vand og brød, fra 4 til 14 dage - men
andetsteds indskærpes det bogtrykkeren at frem
sende sit materiale til censur hos politimesteren
før udgivelse.
Bogtrykkeren Carl Bording solgte lystigt ud af
visen om krigskarlen, hvis utro kæreste var en lu
der; visekællingerne tog skraldet. I samme perio
de kom han besynderligt nok gentagne gange i
forhør i forbindelse med en vise om et overkørt
barn. Visen er en såre uskyldig historie fra “det
virkelige liv”, hvori en amme sørger over barnet,
der omkom mens det var under hendes beskyt
telse. Sagen var nu alligevel noget pinlig for Bor
ding, fordi historien, der var udsendt som en ny
hedsvise, i løbet af forhørene viser sig at være en
gammel sag; et genoptryk af en måske 20 år
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gammel vise, Bording har udtaget fra en sam
ling, han har arvet efter sin afdøde mester, bog
trykkeren Mathias Seest. Desuden kommer det
frem, at han ovenikøbet har ladet sig inspirere af
nogle grundløse rygter, der har cirkuleret i byen
om det overkørte barn. Som enhver god
købmand, har han haft næse for at investere i det
rigtige produkt - i rette øjeblik.
Dommeren hæftede sig nu ikke så meget ved
det uvederhæftige købmandsskab som ved det
forhold, at visen ikke havde været forevist dom
meren til befalet eftersyn. Hertil svarede Bording,
at han ikke troede det nødvendigt at sende visen
til godkendelse, idet den jo allerede tidligere
måtte have været underkastet censur. Og forre
sten var det da ikke umuligt, at visen oprindelig
var trykt før Trykkefrihedslovens ikrafttrædelse i
1799! I det efterfølgende forhør kunne Bording
oplyse, at nu var visen lovformeligt indleveret til
eftersyn. Forståeligt nok; for han have allerede
ladet trykke et nyt oplag, 5 a 600 stk [..] 2 a 3
dage før det første forhør. At skulle miste den
fortjeneste ville være en bet, selv for en velha
vende bogtrykker.
I de efterfølgende 2 uger indkaldtes Bording
til yderligere et par forhør. Men ud over det yd
mygende i at blive afsløret som nyhedsftisker ret
foran en af Kancelliets embedsmænd, slap han
med skrækken. Sagen blev afsluttet uden dom.
Bording gjorde det ikke så meget i nyhedsvi
ser. Måske fordi andre af tidens viseudgivere var
så hurtigt ude med en vise når en spektakulær
begivenhed havde fundet sted. Eller måske fordi
indtjeningsmulighederne var noget begrænsede
på nyhedsviserne, med mindre bogtrykkeren hvilket gælder f.eks. Mathias Seest i første årti af
1800årene - specialiserede sig i denne type viser.
Nyhedens interesse fortog sig hurtigt, hvorfor
det ikke gav nogen mening at trykke i så store
oplag, endsige at genoptrykke.
Men når historien var af den mere bizarre
slags, havde en snært af det usandsynlige, har
han fundet, det kunne svare sig med en udgivel
se. Historier af den type kaldtes oftest “Tildra
gelser”; som regel foregår begivenheden i provin
sen - eller helst i udlandet. Den far karakter af
vandrehistorie, er tidløs. Der findes eksempler
på tildragelser i nyhedsviser - eller i dagspressen
under rubrikbetegnelserne “Blandinger”, “skiz-
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zer” eller lignende - som dukker frem igen årti
er efter deres opståen.

En

typisk

TILDRAGELSE.
En typisk tildragelse fra Bordings officin er af
født af en historie, som blev trykt i Dagen 9. sep
tember 1816:
“I Karise by, Faxe Herred, fandt i august måned
d.a. følgende sørgelige tildragelse sted: Medens et
barns foraldre og deres tjenestefolk var i marken
ved arbejde, var en aldrende mand alene hjemme,
for at have tilsyn med huset, og et 3/4 ar gammelt
barn, som lå i vuggen. Nogle svin brød ud afderes
indelukke og søgte stuen, hvor barnet la. Den gam
le mand var gået ud. Et svin angreb barnet, søndersled det, og fortærede det på en arm og et ben
nær. Man rænker sig hvilket indtryk det gjorde pa
barnets forældre, da den gamle søgte marken med
disse levninger, og vise dem samme”.
Bording udsendte en Meget sørgelig ny vise med
artiklen i dens fulde ordlyd som “Nota” på tryk
kets bagside.
Op gennem hele 1800tallet var stort set alle
nyhedsviser forsynet med en afskrift eller et ud
drag af en eksisterende prosatekst. Eneste undta
gelse var nogle enkelte eksemplarer fra sidste
fjerdedel af århundredet. I det første ti-år var be
retningerne almindeligvis - når det drejede sig
om domsafsigelser og henrettelser i forbindelse
med mord og vold - afskrifter af retsprotokoller
nes kantede referater. Hvis der ikke var tale om
en mordvise, var der som oftest heller ingen be
retning. I løbet af samme årti hældede tendensen
mere mod at benytte avisartikler som kilde. Og i
løbet af 1810’erne, og derefter, hentede næsten
alle beretninger deres stof i avisen; i mange år
først og fremmest Dagen, som iøvrigt gjorde iv
rigt brug af nyheder og mærkelige hændelser fra
provinserne, især Sydsjælland og Lolland-Falster,
og fra udlandet.

Læsesvage læsere
Hovedparten af - den iøvrigt meget sparsomme
- vidnesbyrd om læsevaner og -evner blandt byog landalmue i første halvdel af 1800-tallet giver

et billede af en befolkningsgruppe som var me
get dårlige læsere. Samme gruppe, som notorisk
var hovedaftager af gadeviserne. Først i 1814
indførtes en egentlig skolelov, som betød under
visningstvang for alle mellem 7 og 14 år. Skolens
opgave var herefter at undervise i religion, skriv
ning, regning, læsning og sang. Før 1814 bestod
undervisningen i indterpning af Katekismen.
Hvis forældre dengang ønskede, at børnene
skulle lære at læse og skrive, måtte de betale
særskilt for det. Gennemførelsen af skoleloven
var en langsommelig affære, bl.a. fordi det var
svært at fa offentlige midler til undervisnings
midler og lærerkraft.
Så sent som i 1835 skrev advokaten og debat
tøren Algreen-Ussing i Dansk Ugeskrift, under
titlen “Om den simple mands læsning i Kjøbenhavn”, at man sjældent eller aldrig fandt en bog
[..] i de ringere klassers boliger. Derfor fik folk al
drig vedligeholdt og udviklet den smule lærdom
de havde erhvervet sig i skolen. Videre siger han:
“Man må vistnok beklage, at de ringeste borger
klasser i København for største delen ikke benytter
deres læseevne til andet, end til ialfald at læse en ga
devise eller ved flytte- og skiftetiderne at gennemstave Adresseavisens rubrikker”.
Hvorfor udsendte viseproducenterne i de tid
lige 1800-år deres nyhedsviser på gaderne forsy
net med en beretning på trykkets bagside? Når
nu det var lidet sandsynligt, at den overhovedet
blev læst?
Der findes endnu ikke en skudsikker forkla
ring, men fænomenet grunder sandsynligvis på
flere omstændigheder. Det kan tænkes, bogtryk
kerne var rimeligt sikre på at censuren ville være
overfladisk, og at udgifter til papir og trykning
derfor ikke var spildt; for den afskrevne pro
satekst havde jo allerede været til gennemsyn og
var blevet godkendt. Samtidig garanterede pro
sateksten for indholdets sandhedsværdi, fordi
der altid har været en tilbøjelighed til at accepte
re massemediets meddelelser som en afskrift af
virkeligheden: “Jamen, jeg har selv læst det i avi
sen!”.

Faste figurer
Når den læsesvage køber erhvervede sig en ny
hedsvise, var det mest sandsynligt, at hovedind

holdet allerede var bekendt. København var en
lille by, nyheder og sladder spredtes hurtigt fra
mund til mund, eller blev udråbt i gaderne af visekællingerne. Og i de tidlige 1800 år var der et
tidsspand på mindst et døgn mellem avisartikel
og nyhedsvise. Dagen udkom først som dagblad
i december 1810, iøvrigt som det første i Køben
havn. Så det handlede om at genopleve “suset” i
ro og mag. I bedste fald ville det være muligt at
gennemtygge prosateksten, der jo fremstår som

en enkelt, lille tekstblok - modsat den oprinde
lige sammenhæng, hvor den forsvinder i en mas
siv tekstblok uden afsnit eller overskrifter. Og i
hvert fald er den versificerede tekst til overskue.
Form og stil adskiller sig nemlig ikke fra de sal
mevers, der blev terpet og banket ind i skoleåre
ne. Når politiet derfor foranledigede at marke
det blev renset for visekællinger og bierfidlere i
Sakskøbing i 1818 (jfr. aviscitatet), er det højst
sandsynligt fordi de omtalte åndelige sange in
debar unødig underholdning om død og ulykke
og utugt.
Visen fra Bordings trykkeri er en gennem
snitsrepræsentant for genren. Et oktavtryk med
fire trykte sider. En forside, hvorpå oplyses i en

Julius Strandberg
(1834 - 1903) var den
sidste store skillingsvise
fabrikant i København.

Han skrev og udgav

en mængde viser, som
også blev købt af visesæl-

gere, og solgt videre over
hele landet. På billedet
sidder Julius som nr. 2

fra venstre, mellem sin

søn og datter.
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lang titel, at det er en „Meget sørgelig vise om en
tildragelse, som er sket i Karise by.... ”, en bagside,
der gengiver Dagens notits. På side 2 og 3 en vise
med 7 strofer, der kan synges på melodien „Øm
meste moder, ak stil dog din klage ”, Første 3 stro
fer er en indledning, udformet som sørgesang,
hvor det umenneskelige, nemlig svinet der åd
barnet, stilles over for det menneskelige. Denne
modstilling eller modsætning, er et gennem
gående figursæt eller parameter i næsten alle ny
hedsviser om død, vold og mord op gennem hele
1800-tallet, dog mest fremherskende tidligt i pe
rioden - og sidst i perioden, omkring midten af
1880erne. I strofe 4 og 5 beskrives selve begi
venheden som en efterrationalisering; her place
res skylden: Ulykken var aldrig sket, hvis den
gamle havde husket at lukke døren ind til den lil
le. Igen en gennemgående figur, skylden. I den
ne vise er der ikke fremhævet en straffende og/eller dømmende instans. Andet end dobbelt ja
dobbelt det koster dem smerte, I da det fortæredes
udafet svin (strofe 6).
Visen beskriver ikke et kriminelt forhold, hvor
for den stilnødvendige, straffende instans må
lade en repræsentant, nemlig dobbelt smerte, hu
sere i de efterladte.
I de fleste tilfælde vil enten en jordisk instans,
repræsenteret ved ægtefælle, børn, en dommer,
eller en overjordisk, Gud eller skæbnen, tage stil
ling til skyldsspørgsmålet og udmåle en straf,
hvorefter de jordiske og/eller himmelske instan
ser, evt. skæbnen - eksekverer straffen.
Den sidste strofe rummer en moral(e), hvori
landmanden indskærpes forsigtighed, at ikke en
lignende ulykke skal overgå andre. Figuren er
fast inventar i død/ulykke/voldsviserne; med vis
se variationer, og ligeså ofte i indledende som af
sluttende strofer. Den er skåret over læsten: “Se
Eder i spejl...”, dvs. “Lær af dette eksempel”.

Moral

og

OPDRAGELSE
Viserne fremstår med andre ord som moralise
rende og opdragende størrelser, hvilket for de
tidlige viser måske ikke er så bemærkelsesvær
digt. Det lå i tidsånden, som - eksemplificeret
ved f.eks. Efterslægtsselskabets hensigtserklæring
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- anså det for en samfundspligt at oplyse lavere
stand. Det overraskende ligger snarere i, at disse
parametre der er knyttet til stilen, faktisk overle
vede op gennem hele århundredet. Den væsent
ligste udvikling kan spores i det episke element,
idet der efterhånden lægges mere vægt på at for
tælle en historie med en begyndelse, et drama
tisk centrum og en slutning. Viserne far mere ka
rakter af ballade, men de stivnede parametre flet
tes til stadighed ind på passende steder. Epikken
får fodfæste op gennem ‘50erne og 60erne, hvor
ligeledes prosateksterne på visetrykkets bagside
bliver mere fyldige, hvilket hænger naturligt
sammen med, at avisforlægget efterhånden bli
ver fyldigere. Dog er det stadig, langt op i
‘60erne, sjældent at se en redigeret beretning
bagpå nyhedsviser. Hvis forlægget fyldte mere,
end hvad der kunne rummes på bagsiden af et
oktavtryk, valgte viseproducenterne at optrykke
afsnittet med det væsentligste indhold, oftest ar
tiklens indledning. Først hen mod slutningen af
1860erne, og i stigende grad op gennem
‘70erne, ser vi Julius Strandberg begynde med
redigerede prosatekster, efterhånden endda egne
beretninger. Denne praksis blev taget op af an
dre, især viseproducenten Rudolph Foltmar.

Visernes
BILLEDER
Nutildags opfattes visetrykkets illustration, mu
ligvis af de fleste, som et særtræk ved skillingsvi
serne, gadeviserne, nyhedsviserne. Men sådan
forholder det sig slet ikke. Fra Trykkefrihedsord
ningen trådte i kraft 1799 og helt frem til be
gyndelsen af 1840erne udsendtes viserne uden
illustration. Begrundelsen skal, for de tidlige vi
sers vedkommende, findes i den stramme lov
givning. I starten af ‘30erne udsendtes de første
“pennymagasiner” i Amerika, England og, sene
re, Tyskland; men det varede nogle år før disse
medier vandt udbredelse i Danmark. Aviserne
var stadig illustrationsløse, bortset fra småvignetter i forbindelse med annoncer. Af og til var
der tiltag, som i Københavns Posten, der i et tillæg
til normaludgaven 29. marts 1836, havde trykt
et stort kobberstik forestillende Stænderforsam
lingen i Roskilde 1835. Viserne havde derfor in
gen nævneværdig konkurrence på billedsiden.

Den 21 juli 1819 var betjentene Nielsen og Mathiesen på patrulje og
“opbragte” et par visekællinger, der bl.a. havde nogen af de frække viser
til salg.
Her er et uddrag af betjentenes rapport:

TJnder patruljering i dag kl. 11.30 antraf undertegnede to fru
entimmer på Højbro Plads som havde nogle trykte viser hos sig,
hvilke de frembød til salg [..].

1

Sophie Frederikke Kybernick, boende i Amaliegade i de små
huse no. 7, hun er født her i staden, 38 år gi., er ugift, og ernærer
sig ved at sælge svovlstikker, børster og viser, hun har hos sig et
drengebarn, 5 måneder gammelt, som hun har erkommet uden
ægteskab med en arbejdskarl Johan Bøgh, men han er nu ikke her
i byen, og hun ved ikke hvor han opholder sig, og hun holder al
deles ingen understøttelse af ham til barnets underholdning. Hun

havde ialt 53 små viser hos sig, som hun siger at have købt hos
bogtrykker Bording i Lille Kongensgade 85, og hos Triblers Enke
1 Ulkegade no. 107.

2

Kirstine Larsdatter, gift med en arbejdsmand, som arbejder på
en muddermaskine, hun bor i Rigensgade andet hus fra Sølvgade
på venstre hoved, første sal til gården. Hun er 54 år gi., er født i
Sverige, men har været her i staden siden hun var ganske lille. Hun
havde hos sig ialt 21 små viser, som hun siger at have købt hos
bogtrykker Bording i Lille Kongensgade no. 85. Hun tilføjer at
have gået omkring her i byen og solgt viser i en tid af 14 år. Hun
har engang, såvidt hun erindrer, i året 1807 eller 1808 været på
Rådstuen og forlangt sælgeseddel dertil, men fik ingen, men blev
desuagtet ved med som før at gå med viser til salg.

Der var ingen grund til, iøvrigt fordyrende, ny
skabelser. I et studiemateriale, bestående af ca.
2.000 nyhedsviser fra perioden 1800 til 1900,
findes ingen tryk med illustration fra tiden mel
lem 1800 - 1842. Det tidligste tryk findes hos
Jacob Behrend, der beskriver storbranden i
Hamborg i maj 1842. På forsiden skildres i et
træsnit brand i en etageejendom. Folk styrter
omkring på gaden blandt forskelligt indbo.
Samme billede genbruger han det efterfølgende
år på et visetryk om en brand på Jacob Holms
Plads i juni 1843.
Herefter tager det fat. I løbet af de næste år, og
endegyldigt med nyhedsudviklingen omkring
Treårskrigen, er næsten alle nyhedsviser forsynet
med illustration. Andre trykte medier kommer
med på billedsiden, men viserne konkurrerer
udmærket på trods af udviklingen.
Men i løbet af 80erne og 90erne er gadevisens
rolle som nyhedsmedium stort set udspillet. De
fleste aviser kan nu købes i løssalg, er forholdsvis
billige og er opsat i læservenlige flader med over
skrifter, afsnitsinddeling og mange illustrationer.
Finn Clement Hansen er cand. mag. og
tilknyttet Dansk Folkemindesamling

Kilder.
Danske skillingstryk fra Det Kongelige Biblioteks

småtryksafdeling på Slotsholmen og visesamlingen i

Fiolstræde, Dansk Folkemindesamling, Statsbibliote
ket i Århus, Visecentret på Odense Universitet samt

andre, mindre samlinger.

Danske aviser fra 1800 til 1900 i avissamlingen på

Efter hr. Politidirektør Hvidberg havde gennemlæst ovennævnte
viser, nemlig to eksemplarer, som begynder “En ungkarl som el
sker, han elskes igen” og i samme eksemplar en som begynder
“Skal jeg nu rejse fra dig udvalgte ven”, samt et andet eksemplar
som begynder “I aften så kommer min kærest hos mig”, samtlige
tilhørende Sophie Frederikke Kybernick, taget i bevaring og ved
lagt rapporten, samt betydet ikke at handle mere med disse viser.
De øvrige viser blev hende tilbageleveret, lige som den anden kone

Det Kongelige Bibliotek.

Protokoller og journaler fra Københavns Politi på

Landsarkivet for Sjælland.

Kirstine Larsdatter erholdt alle hendes viser tilbageleveret, hvoref
ter begge fruentimmer blev dimitterede.
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ÅDESKUDDET

I PRÆSTEGÅRDEN
En pilfingret knægt og en ladt flintebøsse.
Det var vigtige ingredienser i en tragedie, der oprullede sig i
Aversi præstegård, i påsken 1788.
Hvis man dræbte nogen ved et uheld, var man “angerløs”
når bøden var betalt. Det sagde Danske Lov.
Men hvad sagde virkeligheden?

af Margit
Mogensen

alle tider har det været vigtigt, at loven
avde bestemmelser om, hvad der skulle
te, hvis man kom til at forvolde andre
ulykker af vanvare. “Om Vaadis Gierning” er
overskriften på kapitel 11 i Christian Vs Danske
Lov fra 1683, og den del af loven viste sig at bli
ve hjerteskærende aktuel på et sted og en dag,
hvor ingen kunne ane noget ondt.
Vi tager til Midtsjælland en forårsdag for godt
200 år siden. Her havde alt åndet fred og ro,
men den 4. april 1788 satte den godt 60-årige
sognepræst Marcus Lampe i Aversi sig tungt ved
sit bord for at skrive et vigtigt brev. Efter det
smukt kalligraferede “Til Kongen” fortsatte han:
“I min Præstegaard passerede den 24de Mardi
sidstleden en ulükkelig Tildragelse, der har for
anlediget mig og min Kone megen Hierte Sorg,
og formodentlig vil blive forbunden med end
meere Uleilighed og Sindskrænkelse for Os, der
som vi icke tør haabe at Deres Kongelige Maeistæt vil bevise Os Mildhed og Naade “

En ulyksalig dag
Det var døde småfugle

som disse, der indirekte
var skyld i, at det gik så
grueligt galt i Aversi

præstegård hin forårsdag.
Havde rovfuglene ikke

været ude efter små

lækkerbidskne som disse,
var ulykken måske
aldrig sket?

Oudry: Nature Morte
med døde fugle.
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Pastor Lampe fortsatte sin skrivelse til kongen
med at gøre rede for, hvordan to yngre menne
sker i Aversi var blevet dræbt 2. påskedag. En
kone var blevet enke med fire mindreårige børn,
og en gammel fattig kone havde mistet en hjælp
som datter. En begavet dreng på kun 11 år, som
Lampe var formynder for, havde nemlig ved vå
deskud med præstens flintebøsse dræbt både
præstens kokkepige og en husmand, der var på
besøg. Lampe ansøgte nu om, at både han og
drengen måtte blive fri for retsforfølgelse. Til

gengæld ville han, Marcus Lampe, sørge godt for
de efterladte, f.eks. ved at give de små faderløse
børn 10 rd. årligt indtil de fyldte 12. år.
Man kan ikke se, om præsten var nærmere be
kendt med Danske Lov, som takserede drab ved
vådeshandling til bøde på 40 lod sølv til den
dræbtes arvinger. Eller om han kendte bestem
melsen om, at den der efterlod en spændt bøsse
skulle bøde, hvis der skete skade på andres liv,
når en anden i god tro tog bøssen.
Netop det forår havde centraladministratio
nen i København ellers nok at gøre, og man hav
de sikkert også af den grund gerne været fri for
sagen fra Aversi. Der blev nemlig arbejdet på
højtryk med de siden så berømte landborefor
mer. Ikke mindst med tilslibningen af det, der
skulle blive til forordningen om ophævelsen af
stavnsbåndet 20. juni 1788.
Nøjagtig en uge før denne mærkedag nåede
Lampes ansøgning endelig til tops, og for ham
og folk i Aversi har det uden tvivl været nok så
betydningsfuldt som stavnsbåndsløsningen.
Danske Kancelli gjorde forestilling for Christian
VII den 13. juni på Christiansborg Slot. Det vil
sige, at Lampes bønskrivelse blev refereret for
kongen, som fulgte den indstilling, embedsmændene gav, netop med henvisning til Danske
Lovs bestemmelser om vådesgerning. Både
præsten og drengen slap for retssag, men dren
gen var gammel nok til, at han ifølge loven skul
le bøde til de dræbtes arvinger. De 40 lod sølv
blev i 1788 udlagt sådan, at han skulle betale 20
rd. til arvingerne i hver af de berørte familier.
Herefter gik livet videre i Aversi. Præsten fik
ny kokkepige, hjertesorgen blev vel gradvis sluk
ket, og sagen blev lagt på plads i Danske Kancel
lis arkiv, gemt og glemt. Men har man først kig
get i sagen, har man også faet udsyn til livet i og
omkring præstegården, og det er svært at slippe
dokumenterne. De åbner nemlig både for barneog voksenliv, og viser hvad man foretog sig ved
påsketid i en tilfældig sjællandsk præstegård
midt i landboreformernes tid. Vi må igen til
Aversi.

Påske
forberedelser
Her var præstekonen Else Cathrine Lampe, født
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Borchsenius, i sit handlekraftige hjørne omkring
den 10. marts. Fra udredningerne af vådeskuds
sagen ved vi, at hun gik og ærgrede sig over, at
nogle rovfugle tog hendes småkreaturer, og da
hendes mand ikke var hjemme, bad hun karlen
Mads Larsen om at lade pastorens flintebøsse
med små hagl, så hun kunne blive de fugle kvit.
Mads var manden til det job, 26 år og dertil
knyttet til rytteriet. Uvist af hvilken grund blev
det ikke til noget med jagten den dag, og bøssen
kom på plads i hjørnet i præsteparrets sovekam
mer, hvor den altid stod. Senere blev præsten
klar over, at den var ladt, og han fjernede fængkrudtet. Men, som begivenhederne viste, åben
bart ikke godt nok.
Påsken stod for døren, og Madam Lampe
glemte muligvis igen rovfuglene til fordel for den
travle husholdning. Husstanden talte nemlig 12
personer inklusive fire tjenestepiger, og der var
kun et enkelt barn iblandt. Der var nok at se til
for en ældre husmoder, og i påsken blev der fle
re om bordet. Måske fik tjenestefolkene besøg,
og hendes nu 11-årige brodersøn Friderich
Charlo Sophus Borchsenius kom hjem til dem.
Ikke mindst på grund af ham var der udsigt til liv
i huset. Han var blevet forældreløs 5-6 år gam
mel, da hendes broder Johannes Borchsenius,
ejer af godset Ødemark i Bromme sogn lidt nord
på, døde i 1783. Hun og Marcus havde forbar
met sig over den lille dreng og hans et par år æl
dre søster Anne Kirstine, og de tog dem til sig.
Men præstegården var i forvejen fuldt belagt
med bl.a. ældre slægtninge og Madam Lampes
voksne, men nervesvækkede søn af første ægte
skab. Måske orkede Lampe heller ikke selv at op
drage og undervise drengen - pigen talte ingen
om i den sammenhæng - i hvert fald blev han
udstationeret hos degnen Hr. Reimer i Haslev.
Denne degn var en agtet mand i slutningen af
trediverne, og hans kone i fyrrene. De havde in
gen børn selv, så der var god plads til den lille
Borchsenius, som han tidligt blev kaldt af alle. Et
par gange om året tog pastor Lampe ham så
hjem til lidt adspredelse fra det stille degnehjem.
Hos Lampes var der jo både storesøsteren, for
skellige af hans slægtninge og det store folke
hold, som var nødvendigt på en gård med mere
end 7 tønder hartkorn; en af landsbyens største.

lidt af en spilopmager, og det pæne samvær med
de ældre folk har efterhånden nok kedet ham
lidt. I hvert fald så han ved 16-tiden sit snit til at
liste ud af stuen og ind i sovekammeret, hvor den
spændende flintebøsse stod. Han pillede lidt ved
den, og da der ikke skete noget, fik han lyst til at
lege mere med den. Han gik ud i folkestuen, for
at vise sig med bøssen.
Her sad præstegårdens andet sociale lag. Der
var de fire piger, bl.a. kokkepigen Karen Ibsen.
Hun sad og syede. Af kvinder var der desuden en
Madam Ottesen, formentlig en gæst. Af mænd
var der tjenestekarlen Mads Larsen, som Madam
Lampe havde søgt hjælp hos, da rovfuglene pla
gede hende, og ved bordet stod den 34-årige
husmand Christoffer Jensen fra et af ledhusene
ved den nærliggende lille herregård, Assendrup.
Christoffers ældste søn Lars på 12 år tjente hos
præstens, og man gætter på, at han var der p.g.a.
sønnen.
Borchsenius sigtede i kådhed med bøssen,
som gik af, og både kokkepigen og husmanden
blev ramt i hovedet, så de faldt livløse forover.
Selv om Madam Lampe straks lod dem vaske i
vin og eddike, døde de i løbet af et par timer.
Mads Larsen red efter ulykken af sted efter felt
skæreren fra Næstved, som var nærmeste “læge”,
men denne nåede først frem dagen efter! Der gik
også bud efter kokkepigens moder, en fattig
enke, Zidse Jeppes, som boede hos et ligeledes
fattigt ægtepar i byen, og til den 49-årige hus
mandskone Ane Larsdatter, som nu sad tilbage
med fire børn, hvoraf den yngste, der hed Chri
stoffer som sin far, bare var fire år.

Den græske mytologis
muse for tragedie - Mel

pomene.
Den midtsjællandske tra

gedie fra det virkelige liv
ville sikkert falde i hen

des smag.

Drengestreger
Så blev det påske, og alt forløb fredeligt indtil 2.
påskedag om eftermiddagen. I dagligstuen sad
præsteparret sammen med Borchsenius og drak
“Theevand”. En drik som sikkert gjorde Lampe
godt, for før han kom til Aversi for 18 år siden,
havde han sejlet i 10 år som skibspræst for Ost
indisk Compagni, og hans første tur var gået til
Canton i Kina.
Vi kan ikke vide, hvad der blev snakket om
ved teen, men måske har Lampe boret lidt i, om
Borchsenius nu også havde begreb om den latin,
han så småt var ved at blive skolet i af degnen i
Haslev. Drengen var yderst begavet, men ikke så

Mærket

for livet?

Et par dage efter ulykken var der ligsyn og for
hør. Landsbyens jord hørte under Gisselfeldt
gods, og det var derfor birkedommeren herfra,
der mødte ledsaget af en bondefoged og en af de
andre gårdmænd i Aversi. Deres beretning er gri
bende og fuld af medfølelse. De så straks, at alle
var ofre og understregede, at pastor Lampe helt
igennem var “retskaffen udi Liv og Embedsførel
se”. Om drengen hed det, at han kun havde
handlet af “Barndoms Fyrighed”. Da forklarin
gerne gik videre i systemet, blev det også pointe
ret, at Lampe betalte begravelserne og i det hele
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taget straks tog sig omsorgsfuldt af de efterladte.
Ikke mindst denne redegørelse kan have været
årsag til, at Lampe slap for at bøde for uforsvar
lig opbevaring af sin bøsse.
Afgørelsen om, at drengen Borchsenius selv
skulle bøde kunne ikke volde problemer, for ef
ter hans godsejerforældre stod der 2000 rd. til
ham i Overformynderiet. Lige efter ulykken blev
han i Aversi, men snart kom han i latinskole i
Roskilde, hvorfra han blev student i 1797, knap
20 år gammel. I 1804 tog han teologisk embed
seksamen fra Københavns Universitet med bed
ste karakter, men derefter blev karrieren lidt
ujævn.
Kandidat Borchsenius gik i hele 12 år som
huslærer uden at fa embede. Imens gjorde han
sig gældende med lærde afhandlinger, og en
prædiken, han holdt i Trinitatis Kirke den 25.
marts 1811, blev godt bedømt. Endelig som 39årig i 1816 fik han et embede i Nr. Omme i Ribe
stift, og det blev et vigtigt springbræt for en livs
lang præstegerning på Sjælland, hvor han havde
sine rødder. I efteråret 1817 døde præsten i Allerslev i Præstø amt, og det blev Borchsenius’
chance. Han fik embedet og virkede i det til sin

Hold dig ajour
med lokalhistorien
- tegn abonnement på

død som 63-årig i 1840. Han blev aldrig gift og
efterlod sig ingen børn.
Man kan forestille sig, at han som ung og vok
sen mand levede et temmelig stille liv. Ingen tal
te eller skrev nogensinde om den ulyksalige 2.
påskedag i 1788, men man aner, at det efter den
dag var definitivt slut med den “Barndoms Fy
righed”, Charlo Sophus Borchsenius efter be
skrivelserne fra 1788 var så herligt fuld af. Ka
stede rovfugle, flintebøsser og påskedage mon
skygger over hans senere liv? Hvordan var det
mon i virkeligheden med den angerløshed, som
loven udtrykkelig gav ret til, når bøden var be
talt?
Margit Mogensen er arkivar i Rigsarkivet.

Kilder:
Sjællandske Tegneiser med koncepter og indlæg

383/1788. Danske Kancelli. Rigsarkivet

Forestillingsprotokol (rotuli) 1788, 30.5.
Danske Kancelli. Rigsarkivet.

Embedsansøgninger i Danske Kancelli.

Folketællingerne 1787 og 1834. Rigsarkivet.
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ORNHOIMS LANGE BEFRIELSE
maj 1945 - april 1946

Det var general Eisenhower, der forbød briterne at befri
Bornholm i maj 1945. Moskva havde siden 1944
haft den danske ø i kikkerten som led i en omfattende plan om
at få kontrol med stræderne og Kieler-kanalen.
Formentlig ville russerne ikke være blevet på Bornholm
i næsten et år, hvis den danske regering - som den norske havde haft mod til at bede dem om at rejse noget før.

Af Bent Jensen

Den 4., 5. og 6. maj blev befrielsen fejret overalt
i kongeriget, også på Bornholm. Ligesom andre
danskere anså bornholmerne det for givet, at den
tyske kapitulation til Montgomery også omfat
tede denne del af kongeriget. Det samme gjorde
tyskerne, og mellem den tyske økommandant og
de danske myndigheder blev der blev truffet for
skellige foranstaltninger til at effektuere kapi
tulationen. Men den 7. marts ved middagstid
blev Bornholms to største byer ganske uvarslet
bombet af sovjetiske fly, og om aftenen nedka
stedes opfordringer på russisk til den tyske
økommandant om næste formiddag at komme
til Kolberg på fastlandet for at indlede kapi
tulationsforhandlinger. Den 8. marts om morge
nen vendte de sovjetiske fly voldsomt tilbage, og
den 9. maj ud på eftermiddagen gik en lille sov
jetisk landgangsstyrke uhindret i land på øen.
Uden at løsne et skud blev de ledende tyske offi

cerer arresteret og om aftenen sejlet til Kolbergangiveligt for at forhandle med britiske officerer.
Den sovjetiske fortrop blev snart efterfulgt af ad
skillige tusinde soldater fra Den røde Hær, som
først igen forlod Bornholm den 5. april 1946.
Den 11 måneder lange besættelse blev af en
britisk avis kaldt “et mysterium”. Den er i hvert
fald en interessant foreteelse, som rummer man
ge uafklarede problemer, og som hidtil har været
omgærdet af mange myter og gætterier - et for
hold, der hænger sammen med, at især de sovje
tiske og danske arkiver har været lukkede. Befri
elsen, besættelsen og rømningen afføder tre ho
vedspørgsmål: Hvorfor var det sovjetiske og ikke
britiske styrker, der befriede den danske ø?
Hvorfor anbragte Kreml op imod 8.000 soldater
på Bornholm, efter at de tyske soldater for
længst var blevet afvæbnet og aftransporteret?
Og hvorfor forlod de mange soldater øen med så
stor hast 11 måneder senere?
I samtiden kastede alle sig over den tyske
kommandant Gerhard von Kamptz, der blev
fremstillet som en fanatisk nazist, der ville kæm
pe og dø, og som ved sin halstarrighed nedkaldte de sovjetiske bomber over Bornholm. Han var
en bekvem syndebuk, som ikke kunne tage til
genmæle, og ved at lægge al skylden på ham ge
nerede man ingen - især ikke Moskva. Andre har
ment, at Christmas Møller eller Thomas Døs
sing var skurkene i spillet om Bornholm. Den ny
udenrigsminister interesserede sig angiveligt
ikke for den fjerne ø i dagene efter befrielsen af
det øvrige Danmark - underforstået: Han kun
ne have forhindret katastrofen. Der er endda
blevet skumlet om, at han og Døssing - Friheds25

rådets udsending i Moskva - skulle have aftalt
den sovjetiske besættelse af Bornholm med Mo
skva. Atter andre har ment, at der måtte forelig
ge en hemmelig aftale mellem stormagterne; at
Bornholm blev bombet og besat, fordi øen lå øst
for demarkationslinien i Tyskland; eller at bri
terne simpelthen havde glemt Bornholm. Sovje
tiske versioner af forløbet, som alle er skrevet af
militærfolk, understreger den militære nødven
dighed af en erobring af Bornholm - men de har
ingen forklaring på den 11 måneder lange be
sættelse. Den danske regerings officielle politik
var, ligesom Kremis, at der ikke fandtes noget
Bornholm-problem, og at Danmark skulle passe
på ikke at skabe et problem i forhold til Moskva.
Synspunktet var, at russerne kom, så og rejste.
Punktum.
Ingen af de omtalte gætterier og opfattelser
holder vand. Billedet er langt mere kompliceret,
og muligheden for en vestlig befrielse af den
danske ø var til stede helt op til den 9. maj. Skal
man endelig udpege en enkelt person som “skyl
dig” i den skæbne, der overgik Bornholm, må
det blive general David Eisenhower. Som chef
for det vestallierede ekspeditions-korps i Europa
forbød han briterne at tage til Bornholm, før
han havde sikret sig, at det ikke ville genere rus
serne. Men Eisenhower kunne have ladet være at
spørge Moskva; der fandtes ingen aftale om, at
Bornholm var sovjetisk krigsbytte.
I dag er det muligt at danne sig en langt bed
re begrundet opfattelse af alle disse ting, efter at
både russiske og danske arkiver for denne perio
de i nogen grad er blevet åbnet. Desværre dog
ikke helt. Bl.a. er der problemer med adgangen
til materiale i de russiske militære arkiver.

Moskva, Danmark
og Bornholm
Sovjetunionens officielle syn på det samarbej
dende Danmark var op til befrielsen uafklaret,
men negativt. Man så helst Frihedsrådet som
den ledende og organiserende kerne i en dansk
befrielsesregering, men allerede fra årsskiftet
1944-1945 overvejede man også at samarbejde
med de gamle politikere med Vilhelm Buhl i
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spidsen. Det billede af et stejlt og kompromisløst
Moskva, som Døssing tegnede over for hjemme
fronten, var i høj grad et produkt af hans egne
ønskedrømme og slet ikke dækkende for Udenrigskommissariatets opfattelse.
Der forelå ingen aftale mellem de allierede
stormagter om, hvem der skulle befri Danmark,
selv om London lod forstå, at Danmark var en
naturlig del af den britiske interessesfære. I slut
ningen af april og begyndelsen af maj 1945 blev
briterne nervøse for, at Den røde Hær fra Nord
tyskland skulle trænge videre op i Jylland. Der
for fik Montgomery ordre om at skynde sig for
at komme først til Lybæk og således spærre vejen
for Rokossovskijs fremrykkende styrker. Måske
løb briterne kun om kap med sig selv, men ingen
kan vide, hvad russerne ville have gjort, hvis bri
terne ikke havde skyndt sig. Den forcerede briti
ske fremrykning kom i hvert fald bag på Udenrigskommissariatet, der arbejdede med den poli
tiske side af Danmarks kommende befrielse.
I Moskva var der allerede i juli 1944 blevet pe
get på Bornholm som et fremtidigt sovjetisk
militært støttepunkt. Tidigere udenrigskommissær Maksim Litvinov gjorde dog opmærksom
på, at det kunne blive vanskeligt at skabe det
nødvendige folkeretlige grundlag for et basekrav,
da Bornholm tilhørte et land, som Sovjetunio
nen ikke var i krig med. De sovjetiske analytike
re anskuede Bornholm i nøje sammenhæng med
de danske stræder, Kielerkanalen og Sydslesvig.
Man arbejdede med en helhedsløsning, omfat
tende Kielerkanalens internationalisering under
Østersøstaternes kontrol, Sydslesvigs indlem
melse i Danmark, en ændring af strædernes pas
sageregler til gunst for Sovjetunionen, og baser
på Bornholm. Det militært afmægtige Danmark
som strædernes formelle herre var utilfredsstil
lende for Sovjetunionen, der i kraft af krigen var
blevet Østersøens reelle og ubestridte herre.
Da den militære offensiv ved årsskiftet 19441945 for alvor begyndte at rulle mod vest, in
tensiveredes overvejelserne i Moskva om, hvor
dan sovjetiske styrker kunne komme til at tage
del i befrielsen af Danmark - “begyndende med
Bornholm”, som det hed i et notat fra december
1944. Moskva lod Døssing forstå, at Danmark
nu for alvor ville blive sovjetiske interesse
område, og Døssing, der ikke var svær at overbe-
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ingen paa
siden den 4. Maj 194-5
Fredag den 4. Fredsbudskabet fra B. B. C.

Lørdag den 5. Kl. 8 Morgen tråadte Frihedskæmperne i Aktion. Dagen
igennem blev der foretaget Arrestationer. De anholdte blev anbragt
som internerede i Statsungdomslejren i Almindingen.
Overalt paa Øen hilstes Frihedskæmperne med stormende Jubel.

Søndag den 6. Glæde og Begejstring over Befrielsen for det tyske Aag.
Mandag den 7. Kl. 10 russiske Rekognosceringsmaskiner over NexøEgnen. Tyskerne aabnede Ild. Provokationen medførte ved Mid
dagstid russisk Bombardement af Nexø,’og umiddelbart efter var
der Angreb paa Rønne. Ved 18-Tiden nyt russisk Angreb mod
Havneomraadet i Nexø og mod den tyske Skibstrafik ud for Rønne.
Hen under Aften kom russiske Jagermaskiner over Rønne og ned
kastede Flyveblade med Opfordring til den tyske Kommandant
om at kapitulere inden Kl. 10 Tirsdag Formiddag, v. Kamptz
nægtede at kapitulere.

Tirsdag den 8. Hele Natten blev der arbejdet paa en Løsning af den nye
Situation, der var opstaaet med de russiske Flyveblade. Der blev
gjort alt for at afværge det man frygtede, men Kl. 5 Morgen blev
der beordret Total-Evakuering af Rønne og Nexø. Alle skulde være
ude af Byerne inden Kl. 9. Kl. 9,45 kom de første russiske Maski
ner og Bomberne faldt .... saavel Rønne som Nexø blev angrebet.
Straks efter Angrebene begyndte Rednings- og Oprydningsarbejdet.
Onsdag den 9. Tyskerne kapitulerer, og ved 16-Tiden løb russiske Hurtigbaade ind i Rønne Havn.

Torsdag den 10. Tyskerne afvæbnes.

Fredag den 11. Alle Skibe dirigeres til Rønne og de lyske Krigsfanger
sejles til Kolberg.

Lørdag den 12. Stadig Transporter til Kolberg med tyske Krigsfanger.
Søndag den 13. Et Kontingent russiske Soldater ankommer til Rønne.

Mandag den 14. Atter nyt Kontingent russiske Soldater til Bornholm.
— Fælles russisk-dansk Aktion mod omstrejfende tyske Soldater

vise, satte trumf på i sine rapporter til Frihedsrå
det. I en omfattende redegørelse til Molotov ar
gumenterede viceudenrigskommissær Vladimir
Dekanozov for, hvor gavnligt det ville være for
Moskvas interesser, at Den røde Hær deltog i
Danmarks kommende befrielse. Det ville styrke
den sovjetiske indflydelse i Danmark, og Mos

Med Titlen »Meddelelser« ud
sendte Frihedsraadets Lokalkomite
i Gaar sit første Nummer af nær
værende lille Blad. Imidlertid har
man ment det hensigtsmæssigt at
kalde Bladet »Frihedsbladet«, og
under dette Navn vil Bladet fortsat
udkomme hver Morgen indtil det
bliver muligt for de bornholmske
Dagblade at udkomme.
»Frihedsbladet« udkommer, som
nævnt i Gaar, i ca. 14,000 Eksem
plarer, og det udsendes gratis gen
nem Postvæsenet som adresseløs
Forbindelse til hver enkelt Hus
stand over hele Bornholm.
Red.

Rør ikke Ammunition
Indtrængende Advarsel til
den bornholmske Befolkning
I saavel Rønne som Nexøs Om
egn, ja endog i selve Byerne, finder
man stadig et meget stort Antal
ueksploderedc Projektiler.
Befolkningen advares meget
stærkt mod at berøre disse.
Naar man finder Projektiler, skal
dette aldeles omgaaende meddeles
det nærmeste Frihedskæmper-Ho
vedkvarter.

Til Mekanikere ude
paa øen
Mekanikere ude paa Øen, som
maatte have Lyst til at blive knyt
tet til FrihedskæmpernesTransportkolonne i Shell-Parken, Rønne, be
des snarest henvende sig til Vogn
mand Ole Ilolm, Shell-Parken, Røn
ne, Tlf. 405.

kva skulle derfor indgå en aftale herom med Fri
hedsrådet, der i modsætning til de traditionelle
politikere sympatiserede med Sovjet. Ifølge De
kanozov måtte Sovjetunionen som den mægtig
ste Østersø-magt have en fortrinsstilling i Østersø-området. Denne fortrinsstilling skulle bl. a.
hvile på “vor umiddelbare deltagelse i Danmarks
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beftrielse og genoprettelse af dets uafhængig
hed”.

Den mand, der på mange måde var kuglestøbe
ren i overvejelserne om efterkrigs-Danmark,
ambassaderåd Vladimir Semjonov, mente, at det
var “i vor vitale interesse på grund af Danmarks
nøglestilling ved Østersøens udløb at medvirke
... ved løsningen af alle danske anliggender, her
under besættelsen af Danmark i overgangsperio
den fra krig til fred”. Af samtlige skandinaviske
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lande ville Danmark blive det vigtigste område
for kampen om stræderne, Slesvig og Kieler-kanalen. Samme Semjonov anbefalede, at Moskva
ikke slog hånden af “Buhl og de andre”, for så ri
sikerede man at komme til at stå uden indfly
delse.
Den sovjetiske diplomat forsøgte også at be
lære den danske udsending om det nødvendige i
at være realpolitiker. Døssing, der var rasende
over tilnærmelsen mellem Frihedsrådet og poli
tikerne i den sidste del af besættelsen, lod sig dog
ikke belære, og opfordrede ligefrem DKP til ikke

at gå med i en befrielsesregering under Buhls le
delse. Det ville være en provokation mod Mos
kva, mente han fejlagtigt. I Udenrigskommissariatet sagde han, at han ikke ville finde sig i, at
folk som Buhl, Reventlow og Kaufmann (der
“hang i briternes skørter”) skulle styre Danmark
efter krigen. Døssing var en så urolig ildsjæl, at
Moskva havde svært ved at lede ham ad de rette
baner vedrørende Danmarks befrielse. Han var
ifølge sovjetisk vurdering “uklar” og “uigennem
tænkt”, og man kunne aldrig vide, hvad der var
hans egen, og hvad der var Frihedsrådets opfat
telse.
Under et længere ophold i Stockholm i febru
ar og marts 1945 drøftede danske kredse, hvad
man skulle gøre i betragtning af, at sovjetiske
styrker måske ville befri eller deltage i befrielsen
af Danmark. Christmas Møller, der havde drøf
tet spørgsmålet med London-gesandten Eduard
Reventlow og Washington-gesandten Henrik
Kaufmann, indskærpede Døssing forsigtighed,
mens Frode Jakobsen fra Frihedsrådet bemyndi
gede ham til at foreslå Moskva en militæraftale.
Efter sin tilbagekomst til Moskva indleverede
Døssing derpå et skriftligt forslag. Den militære
udvikling forløb dog nu så hurtigt, at aftalen
ikke blev færdigforhandlet før befrielsen. Allige
vel fik Frode Jakobsens initiativ skæbnesvangre
følger for Bornholm.

18. marts erobrede Den røde Hær havnebyen
Kolberg stik syd for Bornholm. Semjonov
anbefalede nu, at Den røde Flådes Hovedstab så
på de militære muligheder for at gøre landgang
på den danske ø. Noget sådant ville nemlig være
politisk hensigtsmæssigt: Ved [blot] at befri dette
stykke dansk territorium og holde øen besat vil
le Kreml opnå samme ret som de vestallierede til
at afgøre samtlige danske spørgsmål efter krigen.
Danmarks strategiske betydning for Sovjetunio
nen var vokset på grund af, at Storbritannien
havde fået tildelt den nordvestlige del af Tysk
land med Kielerkanalen som besættelseszone.
Semjonovs forslag blev støttet af Dekanozov og

godkendt af Molotov, som sendte det videre til
de militære myndigheder.
Vi ved ikke, hvordan militæret reagerede.
Men vi ved, at flådekommissær Nikolaj Kuznets
ov 23. april foreslog Generalstaben at erobre
Bornholm og Rygen. Og den 4. maj gav han flå
den ordre til at erobre Bornholm “under alle om
stændigheder” samt at indlede forberedelser her
til. Det var - tilfældigt eller ej - samme dag, som
tyskerne underskrev Montgomerys kapitulati
onsdokument, der bl. a. omfattede alle tyske
styrker på dansk territorium - altså også Born
holm. Den følgende dag landede den britiske ge
neral Henry Dewing med en lille fortrop i Ka
strup for at effektuere den tyske kapitulation i
Danmark. Generalen havde imidlertid udtryk
kelig instruks fra Eisenhower om foreløbig at
lade Bornholm ligge “på grund af mulige inter
nationale implikationer”. Hvis danske myndig
heder udtrykkeligt bad Dewing om at sende
tropper til Bornholm, skulle den britiske general
først forelægge Eisenhower anmodningen, før
han handlede. En sådan henvendelse modtog
Dewing fra Buhl den 7. maj, og britiske fly med
soldater blev gjort startklare, men Eisenhower
ønskede nu at spørge Moskva, om en afsendelse
af et britisk kontingent til den danske ø ville kol
lidere med sovjetiske planer. Den sovjetiske ge
neralstab svarede først den 10. maj, et døgn efter
den gnidningsløse landgang og tilfangetagelse af
de ledende tyske officerer - under sidstnævntes
protest. De tyske styrker på Bornholm, der hav
de ordre om kun at overgive sig til briterne, hav
de helt efter bogen nedlagt våbnene natten mel
lem den 8. og 9. maj ifølge den generelle tyske
kapitulation af 7. maj.

Det var altså ikke manglende kapacitet, der for
hindrede briterne i at komme til Bornholm for
også at modtage den tyske kapitulation i denne
del af kongeriget. Flyvepladsen ved Rønne var
intakt, og tyskerne havde garanteret sikker lan
ding - de var mere end interesseret i at blive be
friet af briterne og tryglede dem herom til det
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sidste og lidt til. Det skyldtes heller ikke, at
Bornholm lå i nogen aftalt sovjetisk zone, eller
fordi Bornholm lå bag de forreste sovjetiske
fronter på fastlandet. Det gjorde Lolland, Fal
ster, Møn, Amager og Sjælland også. Det var
altså heller ikke vestallieret glemsomhed, der var
på spil. Eisenhower brugte da heller ingen af dis
se argumenter, som i årenes løb er blevet frem
ført i så mange varianter. Hans beslutning var
politisk motiveret, og med i hans be
slutningsgrundlag var kendskab til Frihedsrådets
initiativ om en militæraftale med Moskva, men
ukendskab til, hvad udfaldet af dette initiativ var
blevet. Den amerikanske general ville ikke risi
kere en konflikt med Moskva på grund af en
mulig sovjetisk aftale med Frihedsrådet om en
lille dansk ø i Østersøen.

Bornholm
- København Moskva
Befrielsesregeringen i København var siden de
første uvarslede bomber over Bornholm den 7.
maj blevet bestormet med appeller fra amtman
den og modstandsbevægelsen på øen. Bornhol
merne bønfaldt regeringen om dels at få de øde
læggende og militært meningsløse bombarde
menter indstillet (de forvoldte stort set ingen
skade på tyskerne), dels at forhindre en sovjetisk
landgang ved at få briter - blot en enkelt officer
- til Bornholm. Udenrigsministeriet, som først
fik sin politiske chef, Christmas Møller, på plads
om aftenen den 7. maj, lod appellerne gå videre
til Dewing, der som omtalt også modtog besøg
af statsminister Buhl. Sent om aftenen ringede
Christmas Møller til Stockholm for via den sov
jetiske legation dér at få bombardementerne ind
stillet og opnå samtykke til, at en dansk delega
tion med ham selv i spidsen kunne komme til
Moskva. Kreml svarede aldrig på denne henven
delse. I stedet lod den sovjetiske legation senere
meddele, at den danske regering ikke skulle gøre
sagen til et problem.
Den danske regerings politik blev da også fra
første færd at lade, som om alt var normalt. Der
for tog Buhl ikke ordet Bornholm i sin mund, da
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han i den nyåbnede Rigsdag den 9. maj aflagde
en beretning om rigets tilstand. Regeringen tog
ligeledes kraftigt fat om pressen, så den ikke
skulle skrive noget om Bornholm, der kunne
mishage Kreml. Og den bornholmske mod
standsbevægelses appel til kongen om hjælp “i
en stund, hvor friheden tegner sig truende for
øen”, blev bremset, før den nåede frem til maje
stæten. Christmas Møller sagde fortroligt, at det
gjaldt om ikke at vise sin uro og ikke vække rus
sernes mishag eller mistro. Døssing udtalte un
der et besøg på Bornholm i juni, at besættelsen
af Bornholm lige så lidt var et problem, som be
sættelsen af København og Esbjerg var det. Men
til forskel fra regeringens udvendige holdning
mente gesandten det, han sagde.
Bag regeringens ubekymrede facade herskede
der stor bekymring. Christmas Møllers strategi
gik ud på først og fremmest og så hurtigt som
muligt at få de britiske styrker ud af landet. Der
på ville han henvende sig til Moskva, som så ikke
mere ville kunne mistænke briterne for at ville
sætte sig fast i Danmark. Han pressede derfor
den britiske regering stærkt for at få en dato for
den britiske rømning, og i august rejste han til
London med henblik på lidt senere at tage til
Moskva for bl. a. at diskutere Bornholm-spørgsmålet. Kreml aflyste imidlertid besøget, sand
synligvis fordi man endnu ikke havde gjort op
med sig selv, hvad man skulle bruge Bornholm
til. Samtidig med aflysningen rømmede Den
røde Hær Nord-Norge efter anmodning fra den
norske regering. Efter rigsdagsvalget i oktober
gik en pessimistisk Christmas Møller af som
udenrigsminister og blev afløst af Gustav
Rasmussen i ministeriet Knud Kristensen. Mos
kva, der havde håbet på en folkefrontsregering i
Danmark, blev grueligt skuffet. Danmark havde
fået en “kulak”-regering.

Hvorfor?
De første sovjetiske erklæringer fra ledende offi
cerer på Bornholm var løfterige: Så snart øen var
blevet renset for tyskere, ville de sovjetiske styr
ker tage afsted igen. Snart blev udtalelserne dog
mere forbeholdne, og i samme takt som de kapi-
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Morgen gik i Aktion, havde man
ogsaa Opmærksomheden henledt
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dre interesserede Parter.
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Der førtes en Drøftelse angaaende Vurderingen af bomberamte Frihedskæmper sørgede for, at 12
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Tyskere paa danske Cykler, stillede
pederet først, hvilket ogsaa vil være Tilfældet med Hensyn til livsvigtige han sig op, og med den ene Haand
Institutioner.
truende i Lommen — ganske som
om der var en Revolver skjult —
formaaede han at faa Tyskerne til
at allevere 12 Cykler!

Erstatningerne for Bygningsskaderne

Danske Kvinders Beredskab foretager hver Dag fra

Kl. 10 til Kl. 11 og fra Kl. 17 til Kl. 18 i Margarine-

fabrikkens Gaard Uddeling af Bornetoj til Familier,
som under Bombardementet har mistet alt.

Hjælp til Rengøring
Danske Kvinders Beredskab til

FORMANDEN

byder ældre og svagelige Mennesker
gratis Hjælp til Rengøring og lig

Cyklerne,
som Tyskerne stjal
Man vil sikkert have i Erindring,
hvorledes Tyskerne hævnede sig

paa Sabotagen mod del tvske Luft
van bens Depot i Olsker — Beslag
læggelsen af en Masse Cykler!
Men siraks efter at Frihedskæm
perne hin uforglemmelige Lordag

nende.
Man bedes henvende sig til Tek

nisk Skoles Kælder. Tlf. Rønne
1047.

Chr. ’’.asæ.iis'.c;;*; lîoglr;.Tkrri. Bonne.

tulerede tyskere blev evakueret, ankom skib efter
skib med sovjetiske soldater til øen. Snart var der
8.000 - et forbløffende stort antal i betragtning
af, at de ingen synlige opgaver havde.
14 dage efter den første landgangsstyrkes an
komst lod russerne offentliggøre en erklæring,
der skulle berolige bornholmerne og den danske

regering. Det hed, at Bornholm kun var blevet
midlertidigt besat, “indtil det militære spørgsmål
i Tyskland var blevet løst” - hvad det så skulle
betyde. Det var der ingen, der kunne få klarhed
over. Efter alt at dømme var Moskva heller ikke
selv på det rene med, hvad der skulle ske. Fore
løbig så man tiden an. Der opstod den ejen
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dommelige situation, at den danske regering al
drig fik officiel meddelelse fra Moskva om tilste
deværelsen af de mange tusinde soldater på
dansk territorium og formålet hermed, og at der
heller aldrig blev indgået nogen overenskomst til
regulering af dette forhold. Moskva begrænsede
sig til forhandlinger med de lokale myndigheder
på øen.
I slutningen af juli lod Moskva imidlertid
pludselig forstå, at i betragtning af, at den sovje
tiske kommando på øen i juni og juli havde
modtaget ialt fire millioner kroner til finansie
ring af troppernes underhold, forventede man,
at Danmark fremover ville overføre to millioner
kr. pr. måned “under hele den periode, hvor
tropper af Den røde Hær og Flåde vil opholde
sig på øen Bornholm”. Det var et formidabelt
beløb. Om efteråret blev der bygget barakker til
soldaterne, der hidtil havde boet i telte. Også det
tydede på et længere ophold. Det samme gjorde
ankomsten af koner og børn til nogle af office
rerne. Til gengæld var der ingen tegn på, at rus
serne for alvor ville udvide lufthavnen eller hav
nefaciliteterne i Rønne eller andre steder. Der
var noget improviseret over det hele, selv om
Bornholm blev integreret i det sovjetiske mariti
me forsvar af Østersøen. Der blev også udarbej
det detaljerede planer for forsvaret af øen mod
angreb fra Vest.
Imens overvejede Udenrigskommissariatet i
Moskva, hvordan besættelsen bedst kunne ud
nyttes til at fremme Sovjetunionens sikker
hedspolitiske interesser i Østersø-området. I flere
interne memoranda fra juni til december 1945
taltes der om det hensigtsmæssige i at oprette flå
de- og flybaser på Bornholm - evt. i samarbejde
med Danmark - for at kunne overvåge Tyskland
og i det hele taget styrke Sovjetunionens sikker
hed. Op til Potsdam-konferencen i juli 1945 på
lagde Molotov to specialister i danske forhold at
udarbejde en omfattende rapport om, hvordan
besættelsen kunne bruges til at påvirke Dan
marks udenrigspolitik i Moskva-venlig retning.
Igen taltes der om militærbaser på Bornholm, om
en dansk-sovjetisk bistandspagt og om sovjetisk
støtte til indlemmelse af Sydslesvig i Danmark i
forbindelse med internationalisering af Kielerkanalen. Desværre ved vi ikke, hvad Molotov resol
verede efter at have læst og flittigt streget i rap
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porten. Men spørgsmålet Bornholm blev ikke
rejst på Potsdam-konferencen.
Så sent som den 22. december 1945 modtog
Molotov et notat fra sin forgænger Maxim Lit
vinov med forslag om at befæste Bornholm, hvis
ikke Sovjetunionen opnåede indrømmelser fra
vestmagterne med hensyn til Kielerkanalen. Det
var til brug ved udenrigsministerkonferencen i
Moskva i samme måned. Her bragte både Mo
lotov og Stalin selv gentagne gange spørgsmålet
om de danske stræder op. Den britiske udenrigs
minister Ernest Bevin sagde ved den lejlighed
meget bestemt, at sejladsen gennem stræderne
var fri, og at Storbritannien ikke ville vide af
udenlandske baser på dansk territorium. Stalin
svarede - formentlig uden at fortrække en mine
- at Sovjetunionen slet ikke havde overvejet no
get sådant.

Gustav Rasmussen udnyttede ikke fjernelsen af
hovedparten af de britiske styrker i november
1945 til at anmode Moskva om at forlade Born
holm. Han ønskede af skræk for et nej ikke en
direkte henvendelse til Kreml, men håbede på en
gunstig lejlighed til at rejse spørgsmålet. I de
cember begyndte den danske militære ledelse at
skubbe på udenrigsministeren for at fa Born
holm frigjort. Kort tid efter modtog Gustav
Rasmussen en kraftig opsang fra London for sin
passivitet: Hvorfor havde han ikke brugt den
britiske rømning i november til at få russerne
lempet ud? lød det bebrejdende. Først da - lige
efter Nytår - blev det første udkast til en note om
Bornholm udarbejdet. Efter et nyt britisk skub i
februar 1946 bad Gustav Rasmussen om at
komme i audiens hos Andrej Vysjinskij; de var
begge til FN-møde i London, og den sovjetiske
kommissær var venlig, men uforpligtende. Langt
om længe afleverede Døssing så den 4. marts en
særdeles underdanigt udformet note. Til den
danske regerings store forbavselse og lettelse rea
gerede Molotov omgående med at erklære, at
Moskva ville rømme øen og overgive den til den
danske stat, hvis Danmark selv besatte Born
holm uden fremmed deltagelse.

Moskvas beredvillighed havde karakter af et
anti-klimaks. For at tilsløre dette forhold lod
Gustav Rasmussen og Udenrigsministeriet om
verdenen forstå, at den danske udenrigsminister
havde arbejdet med sagen i lang tid, og at svære
forhandlinger var gået forud for resultatet. Selve
den glædelige nyhed blev søgt tilbageholdt, lige
ledes for at skabe det indtryk, at det hele var
overordentligt kompliceret. Allerede den 16.
marts var de første sovjetiske transportdampere i
Rønne, og den 5. april forlod den sidste sovjeti
ske soldat øen. Tempoet var forbavsende.

Moskvas hensigt
med Bornholm
Efter alt at dømme skønnede Moskva, at en fort
sat besættelse af Bornholm kunne komme til at
koste den politiske kapital, Sovjetunionen vitter
ligt havde i Danmark ved denne tid. Sandsynlig

Thomas Døssing, var ra

sende over tilnærmelsen
mellem Frihedsrådet og

vis konkluderede den militære ekspertise, at
Bornholms strategiske betydning var relativt rin
ge, når man alligevel beherskede Østersøens syd
kyst frem til Lybæk. Det var den britiske mili
tære vurdering. Endelig havde vestmagterne lo
vet ikke at oprette baser ved de danske stræder.
Ved at rømme den danske ø kunne Kreml om
vendt opnå politisk goodwill og lægge pres på
USA, der ønskede militære baser både på Island
og Grønland.
Besættelsen kostede de danske skatteydere den
formidable sum af 20 millioner kroner, og heri
er ikke medregnet udgifterne til genopbyg
ningen af Rønne og Nexø. I øvrigt satte den 11
måneder lange besættelse sig ikke mange spor.
Soldaterne blev det meste af tiden holdt strengt
isoleret fra bornholmerne. Der fandt en del små
tyverier og en halv snes voldtægter sted. Nogle få
børn blev avlet. Men i perioder var stemningen
på øen præget af angst og usikkerhed med hen
syn til Bornholms og bornholmernes fremtid.
Meget tyder på, at russerne ville være rejst tid
ligere, hvis blot den danske regering havde mandet sig op til at bede herom. Og det forekommer
ejendommeligt, at den danske regering ikke som
den norske langt tidligere anmodede den sovje
tiske besættelsesstyrke om at rejse med henvis
ning til, at dens formål for længst var opfyldt.
Bent Jensen er dr. phil og professor
ved Odense Universitet

politikerne under den

sidste del af besættelsen
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Historisk
café

Den 23. iuni 1631 fattede
Christian den 4. pennen, og
skrev til en af sine lensmænd.
Nemlig ham i Frederiksborg
len. Brevet handlede om 3
“Melkepiger” der skulle være
på en “liden” ladegård om
sommeren. Kongens brev har
— ad dunkle veje - overlevet
frem til nutiden. Og pludse
ligt stod det opført i et aukti
onskatalog! Rigsarkivet var
på pletten, og forklarede, at
kong Christians brev var et
statsligt arkivalie, der skulle
afleveres. Og tilsidst endte
sagen lykkeligt. For kongens
brev kom på Landsarkivet,
hvor det blev registreret og
puttet i æske og stillet i ma
gasinet. Og det er ganske
vist....

Hvor går historie-interessere
de hen, når de går i byen?
Der er mange oplagte steder
i København; lige fra Natio
nalmuseets restaurant til Det
Lille Apotek. Og nu er der
kommet et nyt sted på listen.
Lokalhistorisk Café - Øster
bro er navnet på et rart spiseog hyggested med historiske
dimensioner. Det er et helt
privat initiativ og en privat
drøm, som ægteparret Rig
mor og Helge har realiseret i
Ndr. Frihavnsgade. Der er
“mindestue” for H.C. Ander
sen, der havde sin gang på
det Østerbro'ske landsted
Rolighed gennem ca. 10 år.
Men da cafeen ligger i Fri
havnens gamle område er
havneminderne heller ikke
blevet glemt. Fotografier,
tegninger og modeller har

Verdens første dokumentere
de brevbombe var svensk,
skriver Björn Kumm i det
svenske magasin “Populär
Historia”s seneste nummer.
“Populär Historia” kan med
dele, at bomben eksplodere
de den 19. august 1904 mel
lem hænderne på direktør K.
F. Lundin i Stockholm. Året
efter slog den ukendte terro-
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fastholdt stemningen fra den
gang der var Amerikabåde,
knejper, kraner og svedige
havnearbejdere. I Cafeens
tredie lokale byder Rigmor
og Helge på skiftende udstil
linger og musik fra 20'erne
og 30'erne.
Der er foredrag og arrange
menter hver tirsdag og ons
dag - naturligvis især om
den østerbro'ske lokalhisto
rie. Caféen skal nok blive et
hit, især blandt de lidt ældre
generationer. Priserne er lave
- og ihvertfald kaffen er, som
vor mor ville have ønsket at
hun lavede den. Og det for
lyder, at man er velkommen,
selvom man kommer fra helt
andre bydele!
Lokalhistorisk Café- Østerbro

Ndr. Frihavnsgade 87
2100 Kbh. 0

Tlfi 31 42 5836
Bus 3,9,18, 20 og 40 eller S-tog

til Nordhavn station.

rist til igen, da en pakke
sprang i luften på et post
kontor og sårede tre postbu
de. Modtageren havde sendt
den afsenderløse pakke retur,
fordi den var ufrankeret!
Det viste sig senere, at man
den bag bomberne var inge
niør Martin Ekeberg, som
boede i London.
Ekeberg tilstod aldrig, men
begik - efter alt at dømme selvmord i fængslet i Brixton.
Hvis man kommer til
Stockholm kan man opleve
ham i voks på Politimuseet.

ne var det
der gik i
sk Skolene døre i
'lu har
rening,
adkasse og
steriet,
og velvilje
realitet.

Dansk
87 fortælnag. art.
p. - Danngs første
Lter, var
: prøve på
•nen med
»ningsmidat der
chematerskland og

Sverige. Disse ting besluttede
man at fa fåt på, og vise frem
frem for at skærpe interessen.
Imidlertid blev Sauter første
lærer på rytterskolen i Gladsaxe, og fik bevilget ca. 500
kroner til at lave et museum
på loftet dér. Sauter syntedes,
at det var et meget centralt
sted. Der var ikke mere end
tre kvarters gang fra de to
nærmeste jernbanestationer,
Men det gik ikke så godt,
Det var også for lidt plads,
og museet rykkede tilsidst
ind i Stormgade, hvor det lå
indtil begyndelsen af
1930'erne. Så var der ikke
plads mere. Dengang kørte
man efter den plan, at man
dels anskaffede det nyeste
nye inden for undervisningsmidler, og dels opbyggede en
historisk samling. Det gjorde
man også i udlandet, men
der har man desværre ryddet
op og smidt mange ting ud siger Christian Glenstrup
med et ansigtsudtryk, der ty
deligt viser, at de ting ville
både han og hans udenland
ske kollegaer gerne have haft
fingre i!

Heldigvis blev der ikke smidt
så meget ud herhjemme. Og
skolemuseet kan prale med
at have den største kendte
samling af anskuelsesbilleder.
Ca. 12.000 i alt. Når det går
højt, kan selv større samlin
ger i Tyskland kun mønstre
ca. 6.000. På skolemuseet er
man nu igang med at foto
grafere alle billederne til dias.
En af planerne er engang at
få dem lagt ned på en CDrom.
Skolemuseet skal bygges op,
sådan at der både er perma
nentudstilling, og temaud
stillinger. Og en del af muse
et skal være en slags studie
samling for skolehistorisk in
teresserede forskere. Nogle af
de første temaudstillinger vil
komme til at handle om
læsning og skrivning. Udstil
lingen om skriveundervis
ning er planlagt til at løbe af
stabelen til sommer, og laves
delvist i samarbejde med
Danmarks Grafiske Muse
um.
- Vi har også en idé om at
kombinere sådan nogle ud
stillinger med nogle arrange
menter herinde. Fx debataf-

Og vil vil godt prøv
holde lidt af princip
det gamle skolemus»
skal skue tilbage - n
skal også op til vore;
tid, og dermed være
at vise det grundlag:
for fremtidens skole
Christian Glenstrup
Skolemuseet ligger i
Rådhusstræde 6.

Udstillingerne er stadig

bygning, men museet h
hverdage fra kl. 13-15.

Bus 10 til Stormgade

4

Levende katte
i fastelavns
tønden
“Nu hvor fastelavnen er vel
overstået, vil jeg gerne vide
lidt om skikken med at slå
katten af tønden. Jeg mener
at vide, at man faktisk har
brugt levende katte, men
hvor og hvornår gjorde man
det? Det var jo noget rigtigt
dyrplageri efter vores måle
stok!
D. A., Østerbro.

Svar
Det er helt rigtigt, at der en
gang har været levende katte
i fastelavstønderne. Skikken
kan muligvis være indført af
hollænderne på Amager. En
af de ældste beskrivelser af
fastelavnstønde-slagning
med en levende kat er fra
1663. Det år var der konge
lig forlovelse, og i den anled
ning arrangerede dronning
Sophie Amalie en opvisning
af hollandske - Amagerkanske — fastelavns skikke. Et af
programpunkterne var netop
tøndeslagning og der var hele
to dyr indespærret i tønden.
I 1700-årene omtales skik
ken flere gange, bl.a. i vers,
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der former sig som kattenes
testamente. Et vers fra 1779
slutter dramatisk: “Mit skrig,
mit skral min moders mjav,
dem ikke kan formilde, så
tønden blive skal min grav, og
mig mit liv forspilde.”. Den
kat, som ordene er lagt i
munden på, går altså den vis
se død i møde. I nogle tilfæl
de blev dyret faktisk også ja
get eller pryglet til døde, når
det var sluppet ud af tønden.
Andre steder har man nøje
des med at lade det løbe.
I 1830 forbød en præst på
Mols tøndeslagning med le
vende kat i sit sogn, og efter
hånden gik kattene i al al
mindelighed lysere tider i
møde. Man gik over til at
bruge en død kat, et udstop
pet katteskind eller noget
helt andet. Fx en halmvisk
eller græstørv.
Et af de sidste eksempler på
levende kat i tønden stam
mer fra Reersø, og er fra
1880'erne!
Charlotte S. H. Jensen,

Landsarkivetfor sjalland

Kunstnere med
i krigen?
Jeg har hørt, at militæret i
ældre tid betalte kunstnere
for at drage med i felten, og
skildre store slag mv. som en
slags bestillingsopgaver.
Nu ville jeg gerne vide hvor
længe blev man ved med det,
og om der er nogle af disse
“militærmalere” som siden er
blevet berømte kunstnere.
med venlig hilsen

T. Hansen, Valby

Svar
Tak for dit spørgsmål. Siden
fotografiets opfindelse i
første halvdel af 1800-tallet,
har foto været anvendt til alle
mulige former for dokumen
tation. De første fotografiske
reportagebilleder fra en mili
tær aktion går tilbage til
Krim-krigen i 1859'erne, og
siden er det gået slag i slag.
Før kameraet måtte man
bruge papir og pen. Slagor
dener, taktiske manøvrer,
landskaber, bjergpas, veje og
broer og andre oplysninger,
som var vigtige at bevare blev
nedtegnet. Ofte i form af
skitser udført på stedet, eller
i al hast under et slag, for så
senere - under mere rolige
omstændigheder - at blive
rentegnet. Tegningerne blev
opbevaret som en del af det
erfaringsgrundlag, som en
hver flåde eller hær har brug
for.
Derfor var tegning en obli
gatorisk disciplin for eleverne
på både land- og søkadetakademierne og en række af ele
verne blev faktisk habile teg
nere og malere. Deres evner
udnyttede man både, når der
skulle dokumenteres krigsbe
givenheder, og når man ud
spionerede militære eller in
dustrielle anlæg. Derfor an
vendte man kun sjældent
“professionelle” kunstnere,
og kun i enkeltstående tilfæl
de har tegnerne modtaget be
taling for deres medvirken.
Dengang som nu var krigs
reportager og billeder af død
og ødelæggelse “godt stof”,
og derfor fulgte der ofte en
eller flere kunstnere i hælene
på en fremrykkende hær, el

ler med en eskadre af krigs
skibe, som stod ud for at
møde fjenden. Hvis kunstne
ren havde valgt at slutte sig
til den vindende part i stri
den, kunne anstrengelserne
med blok og pen resultere i
et bestillingsarbejde, som
den krigsherre kunne have
hængende som et minde om
en storslået sejr.
Inden for flåden har der i
mange århundrede været en
tradition for at have kunstne
re med på togter i danske el
ler udenlandske farvande.
Betalingen for rejsen - samt
kost og logi - faldt oftest i
form af en skitse eller et lille
oliemaleri, som kunne pryde

-
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væggene i et af kontorerne i
admiralitetet. Kunstneren fik
til gengæld adgang til både
pittoreske og teknisk udfor
drende miljøer. På den måde
blev arrangementet til glæde
for begge parter.
C.W. Eckersberg er et godt
eksempel. Over hundrede af
hans oliemalerier har mariti
me motiver, og det er for
øvrigt kun ganske få år siden,
at flådens trofaste “husmaler”
- Søren Brunoe - døde, og ef
terlod sig en stor samling af
marinemalerier og modeller.
Frank Allan Rasmussen,
Rigsarkivet.

Hvis du har et spørgsmål om kul

tur- eller Danmarkshistorie kan
du skrive til:

Siden Saxo
Spørgekassen
Rigsarkivet
Rigsdagsgården 9
1218 København K

Af Vibeke Riis

Kirsten Glamann (udg.)
Din hengivne Jacobsen.
Bryggerens breve til sin søn
1855-70,
Kbh. 1995. 367 s.
Kirsten Glamann har samlet
alle bevarede breve fra bryg
ger J.C. Jacobsen til sønnen
Carl Jacobsen, fra årene
1855-70. Denne periode
dækker Carls barndom og
ungdom, indtil han bliver
selvstændig brygger. Bogen
er forsynet med en kronolo
gisk oversigt over Carls rejse
rute i årene 1866-70, en liste
over tekniske udtryk samt et
personregister. Desuden er
alle breve forsynet med korte
indholdsangivelser.

Birgit Kaiser: Historien om
barnedåben, Kbh. 1995.
224 s.
Bogen handler om den
verdslige side af dåben, og de
skikke, der siden reformatio
nen har knyttet sig til denne
handling. Endvidere er der
afsnit om jordemoderinstitu
tionen, barselsstuen og bar
selkonens indledning. Alle
institutioner, der var en del
af forløbet omkring en fød
sel.
Se også forfatterens artikel i dette

nr. afSiden Saxo!

Erland Kolding Nielsen
(red.) Det Kongelige Biblio
teks Håndskriftafdeling.
Erhvervelser 1924-1987.
Vejledning i benyttelse.
Kbh. 1995. 2bd.
Guiden indeholder en samlet
vejledning i brugen af
Håndskriftafdelingens brevog manuskriptsamlinger
samt personarkiver, en over
sigt over alle trykte og utryk
te hjælpemidler og et katalog
over erhvervelser i perioden
1924-1987. Katalogdelen,
der omfatter ca. 11.500 ind
førsler, er en alfabetisk per
soncentreret oversigt over
manuskripter, breve, opteg
nelser, dagbøger erindringer,
skitser og lignende. Den en
kelte indførsel rummer op
lysninger om navn, leveår,
stilling, materialets indhold
samt dets placering og regi
streringsnummer.

forsynet med en fyldig litte
raturfortegnelse og et stedog navneregister.

Rie Osted og Skrivegruppen
(red.) Vi var der også...
26 kvinder fortæller om
hverdagen under besættel
sen. Kbh. 1995. 199 s.
26 kvinder - med forskellig
geografisk og social bag
grund - beretter om barn
dom, ungdom og kvindeliv i
de fem besættelsesår. Hvor
dan var det at være skole
barn, tjenestepige, fabriksar
bejder, studerende, enlig
mor, landmandskone, hus
mor.... Kvinderne berettter
om, hvordan hverdagslivet
formede sig. Med nød, af
savn, frygt, ensomhed og
længsel, men også med sam
menhold, hjælpsomhed,
mod og udholdenhed.

Bo Bramsen (red.)
Strandvejen - før og nu.
Fra Tuborg til Kronborg.
Kbh. 1995. 2bd.
Rigt illustreret topografisk
og historisk værk om den
40 km lange Strandvej fra
Tuborg til Kronborg. På
strækningen er der over
4.000 huse og af disse
har godt 200 fået spal
teplads. Værket, der
spænder over de sene
ste 200 år, fortæller
om kendte folk og
kendte huse og be
retter om slægter,
der ofte gennem en
længere årrække
har sat deres præg
på bestemte ejen
domme. Værket er
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SÆDELIGHEDENS PRIS
Efter reformationen skulle der sættes ind imod usædelighed. Et
af midlerne var at malke ugifte købstadskvinder,
for at se om de havde mælk i brysterne og altså var gravide.
Men var den malkeprøve nu så sikker?
I 1633 blev kongens livlæge Henning Arnisæus involveret
i en skelsættende sag fra Helsingør.
•3 0®
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Ugifte blev snart mere og mere anset som en la
vere stand, der var behæftet med fejl, mens æg
teskabet ophøjede parterne til “dannemand” og
“dannekvinde”. Målet med den nye synsmåde
var også, at det nu attraktive ægteskab skulle
modvirke seksuelt samkvem uden for ægtesen
gen.

Konge og kirke
FOR HÅRDT FREM

Af Birgit Kaiser
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førreformatorisk, katolsk tid blev det anset for
renest og Gud mest velbehageligt at arbejde
for hans rige og leve ugift som munk eller non
ne. Undfangelse og fødsel betragtedes som urent,
selv i ægteskabet, der mentes indstiftet af Gud og
var et sakramente. Kønsdriften lod sig imidlertid
heller ikke dengang tæmme af idéer om det fuld
komne, men også for det fandtes der råd.
Tilfredsstillelsen af kødets lyst udenfor ægte
sengen blev gjort til en synd. Såvel de urene som
de syndige skulle holdes under kirkens tugt og
straffes offentligt for deres forsyndelser.
Reformatorerne, der ville bryde med alt, hvad
der regnedes for papistisk, gav ægteskabet en an
den placering. Selv om det nu ikke mere skulle
regnes for et sakramente, blev den gifte stand
den Gud velbehagelige. Det faste forhold mel
lem mand og kvinde passede som hånd i hand
ske til tidens forestilling om familien som pro
duktionsskabende enhed, og den ønskede kon
gemagten at fremme.
Luthers lære om ægteskabet vandt hurtigt ind
pas i Danmark, og før reformationens endelige
sejr begyndte selv katolske præster at gifte sig.

I

I bestræbelserne for at komme usædelighed til
livs for kongemagten hårdt frem mod alle stæn
der. Den gifte mand, som for tredje gang bedrev
hor, skulle i 1537 miste hovedet, mens den gifte
kvinde, der begik samme forseelse, skulle puttes
i en sæk og druknes. Nogle år senere blev ægte
skabs- og horsager henlagt under egen gejstlig
ret, bestående af kapitlet i hvert stift med stifts
lensmanden som formand. Den samledes fire
gange om året [quatuor anni tempora], hvilket i
folkemunde forskaffede den navnet Tamperretten. De gejstlige afsagde herefter de verdslige
domme i den slags sager og eksekverede den kir
kelige straf, og det gjorde ikke dommene mildere.
Skøger, der i slutningen af 1400-årene var ble
vet et tålt tilbehør i købstæderne, blev nu anset
for djævelens vigtigste redskab til hindring af æg
teskabet. De skulle derfor forfølges og udryddes.
Offentlig piskning ved kagen - middelalderens
skampæl - og offentligt skrifte i kirken blev ef
terhånden straffen for den kvinde, der havde
bedrevet utugt. I 1568 forlød det fra Roskilde
landemode, at alle skøger og bolefolk skulle mi
ste huden ved kagen - efter sigende fordi omsor
gen for barnet nu vendte sig til forbitrelse mod

moderen - og enhver kvinde, der overtrådte det
sjette bud, blev nærmest betragtet som skøge.

TO ÅRLIGE
MALKNINGER
Under Christian III befaledes det, at i købstæ
derne skulle byens mest ansete dannekvinder to

gange om året malke de ugifte kvinder, for på
den måde at finde ud af, om de var gravide. Nog
le år senere - i 1582 - skulle alle ugifte kvinder,
som tav om deres frugtsommelighed, straks for
vises fra byen. Et nyfødt barn var blevet fundet
på gaden i København samme forår, og under
opklaringsarbejdet med at finde frem til mode
ren havde det vist sig, at mange ugifte kvinder af

Ægteskabet er Guds
egen hellige ordning,

sådan som det fremgår af

denne illustration fra
Niels Hemmingsens bog
“Catechismi

Quaestiones”.
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alle stænder var frugtsommelige, men holdt det
hemmeligt, og det skulle straffes.
Da Christian IV i 1605 oprettede Tugt- og
Børnehuset i København, blev anvendelse af fri
hedsstraffe en mulighed. Før den tid havde der
overhovedet ikke eksisteret kvindefængsler i
Danmark; senere kom der flere. Tugthusstraf,
der nu indførtes, betragtedes som en hårdere
straf end forvisning. Fangerne kunne indsættes
uden dom. F. eks. blev en løsagtig kvinde i 1627
forvist fra Helsingør under trussel om tugthus,
hvis hun ikke forlod byen.
Anstalten havde en blandet karakter, idet den
dels var opdragelsesanstalt for børn, dels arbejds
anstalt med tekstilfremstilling for voksne lov
overtrædere. I f.eks. 1622 sad fx Kirsten Christensdatter fra Ebeltoft, der havde stjålet et la
gen, inde sammen med regulære skøger som Bir
gitte Andersdatter fra Odense, Karen Nielsdatter
fra Roskilde og Karen Christensdatter fra Vi
borg, der alle havde “ligged i it slembt løesachtigt
leffned med ehenn leeddig karli” — de to først
nævnte havde faet børn af det. Andre indsatte
var Anne Christensdatter, der havde forført en
kongelig kusk mens ægtemanden var i Ostindi
en, og Karen Lauritsdatter, også en gift kone,
som havde ligget i løsagtighed med en andens
ægtemand.
Strafudmålingen, som kongen fastsatte efter
indsættelsen, synes tilfældig og inkonsekvent.
Karen Lauritsdatter og Anne Christensdatter fik
f.eks. henholdsvis 5 og 2 år for nøjagtig den sam
me forseelse. Anne Christensdatter kunne endog
slippe for straf, hvis hendes mand ville tage hen
de tilbage. Nogle år senere blev det påbudt
lensmændene, at også de, der havde faet bøder
for løsagtighed, men ikke kunne betale, skulle
sendes i tugthus.

De

Intet

skjold til

SLEGFREDBØRN

priviligerede

Begejstringen over lutherdommens syn på usæ
delighed var til at overskue i alle lejre, men hos
adelen var modstanden også et spørgsmål om
standsrettigheder. Adelen havde støttet konge
magten ved reformationen og var den eneste pri
viligerede stand. Men kirkens overhoved fra da
af befandt sig nu ikke i Rom men på den danske
trone, hvorfor konge og adel ikke mere mødtes i

40

fælles modstand mod pavekirkens overgreb.
Adelen måtte ikke kun med græmmelse se kon
gen modtage råd fra de nu lutherske gejstlige,
men også at de fik indflydelse.
De første år efter reformationen nød adelens
slegfredkoner og -børn fortsat den agtelse, der
hidtil havde været dem til del. Men det privile
gium varede ikke ved og snart fulgte love. Først
Fr. II’s gårds ret [dvs. love rangen vedkommende]
i 1562 der sagde, at den, som krænkede en mø i
dronningens eller adelens gårde, skulle miste to
fingre, hvilket gav adelsmanden Knud Brahe så
kolde fødder, at han forlod landet en tid i håb
om at undgå straf. Desuden at adelsfruer og
adelsjomfruer, som lod sig beligge, havde for
brudt alt arvegods til deres værge. En påtænkt
bestemmelse om at en vanæret adelskvinde skul
le spærres inde på livstid blev udeladt, men straf
fen skærpedes 14 år senere således, at en adels
kvinde, som lod sig beligge i uære, omgående
skulle fængsles på livstid, og hendes værge skulle
overtage og nyde alt hendes gods.
I 1568 blev Jørgen Hansen nægtet en ærlig
mands rettigheder, da han mødte op i Viborg
landsting; man forlangte, at han “som horeunge”
skulle vises ud. Jørgen Hansen var et af Hans
Skeels 11 børn, avlet gennem 20 år med en kvin
de, han havde levet sammen med, og som nød
hustruens anseelse ifølge gældende ægteskabslov,
idet hun havde hans nøgler og åbenlyst delte
bord og seng med ham. Tinget udtalte dog, at
han ikke af den grund måtte forvises fra dom og
rettergang, og at betegnelsen horeunge var for
hård. Loven beskæmmede end ikke børn der var
født af samlevende ugifte karle og piger med den
betegnelse, men kaldte dem alene slegfredbørn.

Det første hårde indgreb kom i 1580, da de
gejstlige fik kongen til at skride ind overfor adel
ens frilleforhold; det næste to år senere.
I 1580 var der stort set kun tale om en genta
gelse af hvad der stod i ordinansen, men med en
særlig drejning på grund af ordvalget. Det befa
ledes nemlig nu præsterne først i enrum, dernæst
fra prædikestolen - tre søndage i træk og med
navns nævnelse - at advare og bandsætte enhver,

“adel og uadel”, der åbenlyst levede sammen
med en kvinde, som om hun var hans ægte
hustru. Virkningen skal have været betydelig;
nogle adelige ægtede deres samleverske og flere
overvejede at gøre det.
Men det sluttede ikke der; to år senere lykke
des det de gejstlige at få endelig ram på den
stand, der havde overtaget deres plads i hieraki
et. I 1582 lød det, at da sådanne ægteskaber “vil
le komme adelig stand til største foragt”, måtte
børn af slige ægteskaber herefter ikke betragtes
som adelsbørn, føre adeligt skjold og navn eller
arve jordegods. Dertil kom kirkens tugt: den of
fentlige afbigt og udelukkelse fra æregivende
handlinger.
Adelen kunne herefter imødese sin stands
snarlige uddøen. Frederik Ils ægteskabsordinans,
der kom samme år, indeholdt nemlig klare be
stemmelser for, hvor nært beslægtede ægtefæller
maksimalt måtte være, og adelen var allerede på
det tidspunkt stærkt indgift.
Kongemagtens kamp mod usædeligheden
blev også striden om, hvem der havde højst rang,
adel eller gejstlighed. Usædeligheden florerede i
alle samfundsklasser. Ingen stand hverken kon
ge, adel, præst, borger, bonde eller almue - kun
ne sige sig fri eller havde noget at lade hinanden
høre.

Ved siden af de verdslige straffe kom kirkens.
Det var præstens pligt at påtale usædelighed,
bandlyse de skyldige og angive dem for den
verdslige øvrighed. Skille lammene fra bukkene
ved dåben og dens sideinstitutioner. Gøre de hæ
derlige ære og de syndige og frugten af deres
synd æreløse for livstid. Det lod sig endda alt
sammen gøre uden at ændre i ritualerne.
Politik og tro var den gang to sider af samme
sag, og den politiske side var ikke den mindst
vigtige. De kirkelige handlinger ved livets højti
der er ikke uden årsag knyttet sammen med
verdslige rettigheder og pligter.
De verdslige straffe kunne ikke eksekveres i
landsbyerne; modstanden imod dem var for stor.
Lensmand og præst gav i stedet bøder, hvis
størrelse fastsattes under hensyn til såvel forseel
sen som den usædeliges betalingsevne. I købstæ
derne mildnedes straffene mere og mere efter år
1600, og på det tidspunkt var adel og gejstlighed
også kommet til en slags forståelse - diskretion.
Selv om straffene blev mildere, ændrede det dog
ikke synet på ugifte mødre og deres børn, som i fle
re hundrede år måtte se sig udsat for foragt og an
derledes behandling. Adam havde ganske vist taget
en bid af æblet i Paradisets Have, men på Evas op
fordring, og derfor blev ansvaret for syndefaldet
først og fremmest lagt hende til last.

Der er forskel på folk.

Der er næppe tvivl om,
hvem af de to herrer med

skjoldene, der er den æg

tefødte, og hvem der er
den uægte! Er man i
tvivl, behøver man blot

at betragte dyrene ved
deres fødder!

Efier Olaus Magnus.
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dannelses
fremmende

De

SANKTIONSMIDLER
I KIRKEN
"... att wecte børn icke døbispaa de tider, som seduanligen ere att døbe ectige børn, forfarer ieg att
ske for denne aarsag, att de børn, som afflis i ecteskab, skall verefor verden vdj høyre act oc are, end
de, som afflis vdj ett wtuctig leffnett”, skrev bis
koppen over Fyns stift Jacob Madsen i januar
1596 til Svindinge kirkes patron, lensmand og
rigsråd Christoffer Valkendorff til Glorup. Chri
stoffer Valkendorff havde omkring årsskiftet
1595-96 rettet henvendelse til biskoppen an
gående nogle kirkeskikke, som han ønskede en
forklaring på.
Det var vigtigt at være døbt dengang. Ikke
kun for at få del i dåbens nåde, men også fordi
dåben var kædet sammen med retten til at arve.
Til barnets arveret var der endog knyttet den be
tingelse, at det skulle være født i ægteskab. Uæg
teskabelige børn kunne ikke arve, uanset faderen
havde erkendt faderskabet; kun hvad en fader i
levende live overdrog sit uægte barn, havde det
ret til at beholde. Et barn arvede naturligvis sin
moder, men mødre med formue og erklærede
uægteskabelige børn var sjældne.
For en så vigtig handling var der naturligvis
bestemte regler, som skulle overholdes.
Børn skulle døbes senest otte dage efter
fødslen. Døde et barn uden at være døbt, skulle
forældrene både betale en bøde og stå åbenbart
skrifte. Dåb kunne finde sted en hvilken som
helst ugedag og skulle forrettes i kirken og af
præsten. Var et barn for svagt til at komme i kir
ke, kunne det døbes af præsten i hjemmet eller,
hvis der ikke var tid til at tilkalde ham, med den
såkaldte kvindelige nøddåb, som jordemoderen
eller en anden tilstedeværende kvinde havde
pligt til at forrette. Barnet skulle så snarest mu
ligt derefter føres til kirke for at få dåben stad
fæstet under fadderes tilstedeværelse.
Faddernes antal var sat til højst fem. De skul
le ikke blot være vidner til dåben, svare ja til
præstens spørgsmål på barnets vegne og love at
holde øje med, at det lærte sin børnelærdom; ef
ter dåben skulle de ofre på alteret og give barnet
faddergave. Derfor var det vigtigt at have gode

42

faddere. Både kvinder og mænd kunne være fad
dere. Dertil kom den person, som bar barnet til
kirke og den, der holdt det over dåben, som re
gel to kvinder.
Og for at ingen skulle være i tvivl om, hvem
der var værdig til at besidde rettigheder og hvem
ikke, og hvad der var forbundet med ære og hvad
med skam, blev der altså gjort visse forskelle i
forbindelse med de kirkelige handlinger, som var
forbundet med ære.
Det var således ikke tilladt at ofre på alteret ef
ter et uægte barns dåb. Den ugifte moder måtte
heller ikke æres i kirken. Hun blev ikke, ligesom
den ærbare hustru, indledt i kirken af præsten 40
dage efter fødslen, omgivet af kvinder, der lagde
æresoffer på alteret, men skulle skrifte offentligt
i kirken, dvs. i hele menighedens påhør nævne
barnefaderens navn, bede om tilgivelse for sin
brøde og betale en bod. Kirken var lokalsamfun
denes offentlige arena og derforstedet for anven
delse af sanktionsmidler.
Forskelsbehandlingen skyldtes ikke den nye
lære. Som Jacob Madsen skrev til Valkendorff, så
var den nævnte skelnen mellem ægte og uægte
børn ikke omtalt i Kirkeordiansen, men der
stod, at præsten skulle spørge, hvem der var fa
der til barnet. At barnet skulle bæres op til alte
ret efter dåben i forbindelse med ofringen frem
gik heller ikke af ordinansen; det var en skik, pa
pisterne havde indført under henvisning til 2.
Mosebog, 12. kapitel.
“Men”, fortsatte Madsen, “effterdj ieg haffuer
funden denne ceremoniefor mig her i stigtet oc hol
dis vdj andre sigter alle vegne ved mact och er end
nu vdj brughosz adell og wedell, diszligeste min naadigste herreprintzis schriffelig befalning, daterit i
Kiøpenehaffh anno 88, mig thilholder, att ingen
skall vnderstaa sig noget vdj de ceremonier atforan
dre aff egensindighed [eller] priuat mening, tør ieg
icke saadanne cerimonier vden min naadigste her
ris oc Danmarks rigis raadz befalingforandre”.
Længere henne i brevet forklarede han - med
henvisning til såvel ordinans som Matth. 18 - at
horkarle og skørlevnere, der åbentlyst demon
strerede deres laster og ikke ville rette sig trods
flere påmindelser, måtte anses som hedenske og
fordømmes samt forholdes alteres sakramente,
sålænge de ikke offentligt havde bekendt og for
trudt det, de havde gjort.

Introduktionen var en

ceremoni for den gifte
mor ved hendes første

kirkegang efter barsel.
Selvom introduktionen
blev gjort frivillig i 1754,

fortsatte skikken langt
ned imod vort århundre

de i mange egne af lan

det.
Maleri af Christen

Dalsgård, 1860.

Randers Museum.

JORDEMODEREN
HOLDT DE UÆGTE
At der skelnedes mellem ægteskabelige og uæg
teskabelige børn ved dåben kom til at betyde, at
det var vanskeligt for ugifte mødre at få faddere
til deres børn. Det var ikke omkostningsfrit at
stå fadder, så man påtog sig kun nødigt æren,
hvis man ikke kunne regne med, at der blev gjort
gengæld.
Selvom det ikke var et problem, de ugifte
mødre var alene om at have - fattigfolk med
ægte børn kendte det også - så var nok ingen så
vanskeligt stillede som dem. I mange købstads
sogne blev størsteparten af de uægte børn både
båret til kirke og holdt over dåben af jordemoderen, og de fleste af dem fik ingen faddere. Si
tuationen var ikke meget anderledes i landsog
nene. Også dér var det oftest den, der havde stået
bi ved fødslen, der bar, mens én fra præstens,
degnens eller sognefogdens hus holdt barnet

over dåben eller - men det skete sjældent - stod
fadder.
Mange uægte børn blev i øvrigt hjemmedøbt
straks efter fødslen; ikke fordi de var svagelige el
ler fordi det krævede tid at forberede stort bar
selgilde, men fordi problemet med faddere og
lignende blev knap så påfaldende på den måde.
Moderen undlod meget ofte at lade barnet frem
stille i kirken senere, og præsten pressede ikke al
tid på.
Det var en ære at blive døbt i kirken. “Paa
Søndag skulde her hafve varet skrifftemaal oc først
missa”, annoncerede sognepræsten i Dalby-Von
sild fra Dalby kirkes prædikestol en søndag i
1678; “men fordi herfalder nogetfor med 1 barsel,
da skal søndag tilkommendes vare her sidst missa oc
skrijfiemaalet mae vi sette 8 dags tijsframleedre til
i dag ofver 14 dage”.
Det var naturligvis et ægte barn, der blev holdt
over dåben i Dalby kirke den følgende søndag,
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og så kunne selv så vigtige sager som skriftemå
let udsættes; der skulle jo også være tid til delta
ge i den efterfølgende bydning uden for kirken.
Så megen ære ville aldrig overgå et uægte barn.

og meenigheden sin opreisning formiddelst anger
fuld bekiendelse: Lader os ickeforarge os ofver hen
des forseelse men ofversee med Gud hendis skrøbe
lighed oc bede for hende til en salig pænitentz oc
omvendelse”.

Barselsengen
SOM PINEBÆNK
Det var uskreven lov, at jordemoder eller hjælpe
kvinder skulle tilkaldes ved fødsler. Kvinder fød
te ikke i enrum, men i vidners overværelse, hvil
ket skal ses i sammenhæng med arveretlige
spørgsmål. Og jordemoderen havde mange plig
ter.
Udover at være “saa wel defattige som de rige til
hielp etc”, som der står i Kirkeordinansen, og be
vidne ægte herkomst, hvis det blev nødvendigt,
så skulle hun indberette alle fødsler til præsten.
Hun skulle sørge for, at barnet kom i kirke, eller
som før omtalt foretage nøddåb, hvis barnets liv
var i fare, og præsten ikke kunne nå at komme til
stede. Desuden havde hun pligt til at udspørge
ugifte mødre om, hvem der var fader til deres
barn og til at lade sin viden gå videre til præsten.
Den sidstnævnte pligt var vigtig. Tungen
kommer som regel lettere på gled, når et menne
ske ligger på pinebænken, og fødsler var ingen
spøg under den tids forhold. Mange ugifte
mødre fødte desuden i fremmede folks huse som
de tilfældigt kom forbi, da fødslen gik i gang; de
var jaget fra hjem eller tjenesteplads på grund af
forsyndelsen. Kvinden talte dog ikke altid sandt,
hverken om hvem hun selv var og hvor hun kom
fra, eller om hvem barnefaderen var og hvor han
var henne. “Mater semper certa, pater incertus”
[moderen ved man hvem er, faderen er usikker],
sagde man både dengang og senere, hvilket jo
ikke - uægte barn eller ægte - er usandt.
Senere skulle kvinden selv meddele barnefade
rens navn til præsten, ikke under fire øjne, men
stående på kirkegulvet og i den tilstedeværende
menigheds påhør. De fleste kvinder udsatte
skriftemålet så lang tid som muligt. Det var ikke
forbundet med ære at have alles øjne hvilende på
sig, når præsten sagde:
“Her findes en obenbar synderinde Maren Christensd. med Jens Oluffsen, der nu er dragen i kri
gen, der i denne meenighed er kommen til faldz
med leijermaal mod det 6. bud oc søger med Gud
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Frugten af forsyndelsen mod det 6. bud var døbt
- som uægte naturligvis - mere end et år tidlige
re.
Barnefaderen havde også pligt til at skrifte,
men han var som regel, ligesom Jens Olufsen,
forlængst over alle bjerge, og dér behøvede han
ikke at stå til regnskab.

Fødsel
i DØLGSMÅL
Det var vanskeligt for den ugifte kvinde at klare
dagen og vejen for sig og barnet; mulighederne
var begrænsede, og ugifte mødre med børn var
ikke eftertragtede ægteskabspartnere. En ugift
mor kunne som regel beholde barnet hos sig,
hvis hun kom i huset hos en ungkarl eller en en
kemand, men fik hun tjeneste i et hus med mad
moder, måtte hun ofte give det fra sig. Det sam
me gjaldt, hvis hun blev ansat som amme. Til
gengæld gav det job hende en vis oprejsning;
hun var nu på vej til “naade oc en alvorlig omven
delse”.
Nogle valgte i desperation at slippe af med
barnet ved at ligge det ihjel i sengen med forsæt.
Andre forsøgte at skjule deres tilstand ved at føde
i dølgsmål for derefter at efterlade barnet et eller
andet sted i håb om at andre ville finde det og
tage sig af det, eller for umiddelbart efter fødslen
at dræbe det.

Malkeprøven
usikker
“1 vor Fakultetsdekanus, nu Universitetsrektor, den
høje Dr. Thomas Finckes Fravær har vor høje Hr.
Kansler overdraget mig det Hverv at skrive til Dig.
Han søger dit Raad i en tvivlsom Sag, som er un
derkastet det medicinske Fakultets Undersøgelse, og
hvis Enkeltheder du let vil lære at kende afvedlag
te”.

Med disse ord indledte Ole Worm et brev af 19.

september 1633 til kongelig livmedikus Hen
ning Arnisæus på Frederiksborg.
Sagen drejede sig om en kvinde i Helsingør,
der var anklaget for drab. Fødselshjælperskerne
mistænkte hende for at have født og dræbt sit fo
ster, for hun havde haft rigelig mælk i brysterne,
og huden på hendes underliv var mærket med
mange revner. Kvinden nægtede, men hævdede,
at hun, uden at ønske eller forvente det havde
udstødt en klump på størrelse med et gåseæg,
som hun i tre måneder havde haft i livmoderen.
Sagen havde været behandlet i både by- og her
redsting.
“Du bedes venskabeligt ikke undslaa digfor med
et Par Ord at antyde, hvad du mener, der bør be
sluttes”, skrev Ole Worm sidst i brevet til den
kongelige læge.
Arnisæus gør i sit svarbrev, dateret den 24.
samme måned, straks opmærksom på, at hvis
kvinden havde stået fast på sin benægtelse og
påstået enten ikke at være frugtsommelig eller
ikke at have født, så havde hun kunnet “overbe
vises ved de to Tegn, hvorpaa i Dag hele Bevisførel
sens Kærnepunkt hviler”, nemlig hvid og rigelig
mælk i brysterne samt rynket og sammenfaldet
underliv. Beviset var dog ikke tilstrækkeligt til
domfældelse, men alene retningsgivende og for
modende. De nyere retslærde - og så henviser
han til udenlandske notabiliteter - havde inden
for de foregående 5-6 år fastslået, at der også hos
ikke-frugtsommelige, ja endog hos mænd, kendtes tilfælde, hvor brystvorterne havde ægte og
uforfalsket mælk. Der kunne også komme rev
ner i underlivet efter en hvilken som helst stor
hævelse samme sted, når hævelsen havde fortaget
sig.
Dette var imidlertid ikke aktuelt i nærværen
de sammenhæng, konstaterede han; kvinden
havde tilstået samleje, undfangelse og fødsel,
men nægtet at det hun fødte var levende og fuld
bårent og påstået, at hun omkring den fjerde
måned havde udstødt en uformelig klump, som
hun kastede bort.

Værdiløse

tegn

Derefter går Arnisæus over til problemstillingen,
nemlig om det vidnesbyrd som fødselshjælper
sker og andre hæderlige kvinder havde aflagt ef

ter at have synet kvinden - mælk i brysterne et
år efter samlejet og rynker i underlivet var et
stærkere sandsynlighedsbevis end kvindens be
nægtelse, og om man burde domfælde hende
uden tilståelse, sådan som de 14 mænd, der skul
le dømme i sagen, mente.
“Jeg mener, at dette simpelthen maa afvises”,
skriver Arnisæus. Kvinden havde født, men om
hun havde født et fuldbårent og levende foster
ved en normal fødsel, eller om hun havde abor
teret, kunne på ingen måde afgøres på baggrund
af de nævnte to tegn. Lægerne kendte ganske vist
diagnostiske tegn, hvorved de kunne skelne en
abort fra en normal fødsel, men tegnene gav in
gen uigendrivelig pålidelighed. At det ikke hav
de været et misfoster, kvinden bragte til verden,
kunne måske bevises ved mælkens kvalitet, men
også et misfoster kunne være en abort af et
ufuldbårent foster. Den bevisførelse duede heller
ikke.
“Det undrer mig”, fortsætter Arnisæus, “at
Dommerne har lagt disse ubetydelige og værdiløse
Tegn til Grund for deres Dom, skønt de snarere
havde kunnet fremføre Tidspunktet for Samleje,
som efter begge Parters Tilstaaelse er klart og sik
kert, tilligemed de Ting, som var usikre, men som
anklagede har tilstaaetgentagne Gange”.
Han gennemgår derefter nøje, hvad han me
ner, dommerne burde have interesseret sig for,
nemlig tidspunktet for samleje, “som efter begge
Parters Tilstaaelse er klart og sikkert”, samt de ting
som var usikre, men som anklagede havde til
stået flere gange.
Dommerne måtte sørge for at få fastslået tids
punktet for misgerningen hos de mennesker,
kvinden havde opholdt sig hos, da hun abortere
de, eller, hvis hun havde bragt et levende barn til
verden, burde have født. Kvinden havde selv be
vidnet at have aborteret omkring Sankt Hans,
dvs. at en normal fødsel så ville være indtruffet
omkring vintersolhverv, hvis man regnede 40
uger fra samlejet, der havde fundet sted ved for
årsjævndøgn. De kvinder, hun boede sammen
med på de to tidspunkter, måtte - selv om hun
muligvis havde kunnet skjule smerter - have ob
serveret en vis sygelighed, bleghed, svulmen af
underlivet eller blødning, som vakte mistanke
om, at der var noget galt. Kun ad den vej kunne
de to nævnte tidspunkter fastslås.
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Han gør endvidere opmærksom på, at de to
tegn, der var regnet for sikre tegn på nylig fødsel,
slet ikke kunne tages i betragtning, alene fordi
det tidspunkt kvinden selv angav for fødslen af
veg 9-10 måneder fra det tidspunkt, fødselshjæl
perskerne var kommet frem tid.
“Men dette paapeger jeg kun i Forbigaaende,
fordi det ikke yder noget Grundlag for at dømme
Kvinden \ forsætter han. “Dog kunde det tjene
Dommerne som Tilskyndelse til med større Omhu
at holde Forhør over den tilstaaede Misgerning og
dens Art; denne er endnu usikker og kan ikke er
kendes ud fra de fremlagte Tegn; saa meget desto
mere taler herfor, som Kvindens Tilstaaelse kan
drages i Tvivl og kan gendrives, omend ikke klart,
saa dog ved Sandsyn lighedsformodninger”.

Besjælet

eller

UBESJÆLET?
Nogen dom ville Arnisæus ikke rykke ud med,
men han undlod ikke efter den lægelige vurde
ring at gøre opmærksom på ældre kirkelig prak
sis. Han anfører, at retten må afgøre, om kvin
den, der havde tilstået at have født i fjerde
måned eller efter 15 uger, skulle fritages for
“idetmindste en ekstraordinær Straf for Barne
mord”, når hun forbryderisk havde bortkastet sit
foster, som var levende og besjælet — “og hvem
ved om ikke hun med Heksekunst har fremkaldt
Abort hos sig selv?”.
Den, der foretog den slags indgreb på frugt
sommelige så de aborterede, var ifølge 2. Mose
bog, vers 21-23 hjemfaldne til dødsstraf, hvis fo
steret havde været besjælet, hvilket også var gæl
dende ifølge kanonisk ret [vedtaget 692].
“Fostret besjæles”, forklarer Arnisæus, “efter
hvad man i Almindelighed tror, efter den fyrrety
vende Dag fra Undfangelsesdagen for Mandkøns,
efter den halvfemsindstyvendefor Kvindekøns Ved
kommende”.
Hvad kvinden end havde født og bortkastet,
så måtte det have været i live, hvis det var kom
met til verden efter den 100. dag. Hun måtte
derfor bevise, at det bortkastede var dødt i mo
ders liv, “hvilket rigtignok ikke kunde være Tilfæl
det uden enten etforudgaaende alvorligt Fald eller
Sygdom”; havde det været i live ved fødslen, måt
te hun gøre rede for, hvorledes det ophørte at
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leve og påvise stedet, hvor det var blevet kastet
bort.
“Den første Del, du berømmelige Mand, tilba
gesenderjeg til dig som Svar efter min ringe Over
bevisning til nogenledes Afgørelse af det forelagte
Spørgsmaal... ”, skriver han afslutningsvist til Ole
Worm. “Men den anden Del harjeg ment at bur
de tilføje til yderligere Underretning, fordi det
tilfældigt randt mig i Hu, just som jeg skrev. I maa
tilgive mig min hastige Pen og modnere overveje
hele Sagen indbyrdes... Lev vel alle, og du især med
din Hustru ... Din meget hengivne HenningArni
sæus”.
Og nogle dage senere - den 28. september takkede Ole Worm for svaret og skrev bl.a.:
“Din højlærde og skarpsindige Mening om detfore
lagte Tilfælde harjeg rigtigt modtaget gennem Sen
debudet, og jeg siger paa alles Vegne umaadelig
mange Tak derfor. Vedførst givne Lejlighed skaljeg
overrække det vor høje Hr. Kansler til Gennem
læsning, og jeg haaber, at der af dig alene er gort
Fyldest overfor ham. Saa nøje serjeg, at Enkelthe
derne afdig er afvejet og undersøgt, at næppe nogen
kan finde noget at udsætte derpaa, hvorforjeg end
da slet ikke er i Tvivl om, at alle 'vil give det sin
Tilslutning...”.

Sagen
DANNEDE SKOLE
Rettens afgørelse kendes ikke, for herredstingets
protokoller er gået tabt. Men det var uden tvivl
første gang, en sag om mistanke om en fødsel i
dølgsmål og efterfølgende drab blev behandlet så
grundigt; Arnisæus’s synsmåde var ny for øvrig
heden, og den faldt ikke på gold jord.
Den 21. oktober samme år dømte retten i
Helsingør en Margrethe Hansdatter til indsæt
telse i Kongl. Maj. Tugthus i København for en
tilsvarende forsyndelse. Af præmisserne ses det,
at dommerne ikke forlod sig på malkeprøven
“och anden tegn som Q; der hajfuefangit barn”fik,
fordi Margrethe Hansdatter ændrede forklaring
flere gange, og fosteret ikke var fundet. De hav
de heller ikke - hvilket bemærkningen “effter
eendag att haffue brugt, och kender till forargilse”
viser - haft lid til, hvad man kunne spørge sig
frem til i pigens omgivelser. At det afgørende be
vis - fosteret - manglede, betød at det var umu-

Kirken lærte folk, hvad
målet for anstændig og
uanstændig opførsel var.

På dette idealiserede
billede af en gudstjeneste

er der barnedåb
til venstre i billedet.

Og der er vel ingen tvivl
om, at det må være

et ægtefødt barns dåb,
som billedet viser!
I højre side står præsten

på prædikestolen, og

kunne meget vel være
i færd med at bekendt

gøre hvilke “åbenbare
synderinder” der fandtes

i menigheden!
Foto: Nationalmuseet.
Fra Gyldendal og

Politikens Danmarks
historie bd. 7,

ligt at afgøre, om “12-ugers reglen'var overskre
det, og det kom altså tiltalte til gode.
Om retssager angående fødsler i dølgsmål efterdags fik en så grundig behandling, skal være
usagt, men noget tyder på, at det var tilfældet.

Dødsstraf til
jomfru Gøje
Den 4. december 1635 blev Rettertinget sat i
Odense, og jomfru Sibylle Gøje dømt til døden
for at have ombragt sit uægteskabelige og i dølgs
mål fødte barn.
Sagen begyndte, ligesom sagen imod den
unavngivne kvinde i Helsingør, med et rygte.
Christian IV ankom den 18. november 1635
med sit følge til Odense, hvor herredagen skulle
sættes under hans foresæde. Kun for fuldstæn
dighedens skyld skal det nævnes, at han med sig
i følget havde elskerinden Vibeke Kruse og hen
des femårige søn Ulrik Christian Gyldenløve,

nogle af sine børn med Kirstine Munk samt søn
nen med Karen Andersdatter, Hans Ulrik Gyl
denløve. Rigsrådet og landets øverste embedmænd var også til stede.
I aftenens løb kom det ham for øre, at jomfru
Sibylle Gøje “havde varet usædvanlig tyk og siden
i en il uden nogen medicin eller råd" igen var ble
vet slank eller sagt med andre ord - havde barslet
uden at nogen dog havde set det mindste glimt
af et barn. Straks den følgende morgen blev der
givet ordre til at sørge for, at hun blev sendt til
Odense, og at Mouritz Aschersleben til Jerstrup,
Sibylles Gøjes svoger, også indfandt sig - om
ikke med det gode, så med anvendelse af magt.
Sibylle Gøje boede på Jerstrup, og rygtet havde
udlagt Mouritz Aschersleben til barnefader. De
fulgte dog begge godvilligt med til Odense, hvor
de blev indkvarteret hver for sig under streng be
vogtning. Og herefter gik sagen sin gang, præcis
sådan som Arnisæus havde anvist i brevet to år
tidligere.
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Sibylles Gøjes tilstand blev undersøgt for at
finde ud af om hun kunne have født, og i den
anledning gik hun omgående til bekendelse,
men påstod at have kastet barnet ud gennem et
vindue og i graven ved Mouritz Ascherslebens
gård, fordi det ikke var fuldbårent.
Lensmanden blev beordret til at sørge for, at
gravene ved Mouritz Ascherslebens gård blev
gravet ud, så man kunne lede efter barnet, mens
biskop Hans Mikkelsen skulle sørge for, at Mouritz’s sognepræst Hans Nielsen Bang med kone
og den stedlige skolemester omgående mødte op
i Odense til afhøring. Samtidig blev der givet or
dre til at undersøge Sibylle Gøje endnu en gang,
for at finde ud af om hun havde været længere
henne end 12 uger, da hun skaffede sig af med
barnet.
Ved den lejlighed tilstod hun at have født et
ufuldbårent barn, lagt det i et skrin og ført det
fra Jerstrup til Hvidkilde, hvor en anden gift
søster boede. Anbragt skrinet i et hul i sit senge
kammer, stillet en kuffert for og lagt nøglen til
skrinet på bordet. Endvidere udlagde hun en
person ved navn Johannes som barnefader. En
række kvinder samt kongens livlæge Henning
Arnisæus blev derefter anmodet om at tage stil
ling til, om barnet var fuldbårent eller ikke.
Sibylle Gøjes barn havde “weret et retfuldkom
men barn”, hvilket fremgår af dommen. Hun
havde født det i enrum og “under klæder, saa det
ikke kunde bleved ved livet, selv og bekient hun ha
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ver holt senge-klederne til om sig, ey heller brugt de
middeler, Gud og naturen hende tilholder”.
Fosteret fik selvstændig retsbeskyttelse i verds
lig lovgivning ved forordning af 31. marts 1643.
Bestemmelsen blev optaget i Danske Lovs 6.
bog, 6. kapitel, § 7 og § 8.
I 1645 var 10,5% af samtlige levendefødte børn
uægteskabelige, i 1699 6,2%. Der var ikke tale
om en stadigt faldende kurve grundet f.eks. de
hårde straffe, men om en mere eller mindre
tilfældig bølgebevægelse; i f. eks. 1660 var
11,2% af alle levende fødte børn uægte.
Birgit Kaiser er etnolog
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Helgen
med

HESTE

TÆKKE
Af Anders Bøgh

hestens skønhed og dens lemmers bygning:
“Det er en skam, at sådan en hest ikke kan
ga tølt!”. “Tror du ikke den kan tølte?”sva
rede abbedden. “Nej, det tror jeg ikke”,
svarede han, “for den er gammel, og kan
ikke ændre sin naturlige made at løbe pa ”.
Dertil sagde abbedden: “Du lidet troende,
hvorfor tvivler du? Gud har magt til at fa
den til at tølte ligeså meget du har lyst”. Og
som han sagde dette, gav han den sporen.
Da glemte den sandelig sin sædvanlige
made at løbe pa, tog jævne og regelmæssige
skridt og tøltede pa det bedste, sa længe den

Abbed Vilhelm af Æbelholt

anmark kan ikke prale af at have
produceret mange rigtige, ægte
helgener, som er kanoniseret af
Paven. En af de få er abbed Vilhelm af
Æbelholt (ca. 1127 -1203). Og Vilhelm
var ovenikøbet født og opvokset i Frank
rig. Han blev kaldt til Danmark af bi
skop Absalon for et reformere et kloster,
der blev flyttet til Æbelholt i Nordsjæl
land. Efter sin død blev Vilhelm især po
pulær på sin tand, som blev opbevaret i
klosterkirken, og som kunne helbrede
mange ubehagelige lidelser.
Men også i levende live kunne Vilhelm
udrette lidt af hvert. Det fortælles der om
i den helgenlegende, som blev skrevet for
at styrke hans ry i årene efter hans død.
Her kan man bl.a. læse følgende:

D

En dag han (abbed Vilhelm) tog udfor at
passe klosterets forretninger, red han på en
arbejdshest. Men den klosterbroder, der
drog med ham sagde, idet han betragtede

Guds mand sadpa dens ryg. Men munken,
som var fuld afforbavselse over det, han
havde set, fortalte efter hjemkomsten sine
klosterbrødre, hvad der var sket undervejs,
hvorledes klosterets fader havde faet en ar
bejdshest til at tølte; og alle blevforbavsede.

Ridning
UDEN ØM BAG
Tølt, eller gangergang som det i sin tid
hed på dansk, er en gangart, som i dag
næsten kun forekommer hos islandske
heste. Den består i, at hesten flytter alle
fire ben uafhængigt af hinanden. På den
måde undgår man næsten den hoppen
op og ned, som ellers har kostet mange
utrænede ryttere en øm bag. Heste, som
kan gå på denne måde, er særdeles at
traktive hvis man skal rejse langt på hes
teryg. Og derfor var de yderst værdsatte i
middelalderen. Det kan man bl.a. se i en
del testamenter, hvor folk testamenterer
deres bedste ganger - eller tølter - til
folk, der er finere end dem selv.
Senere, da vejene blev bedre, og man
foretrak at køre, satsede man på at frem
avle stadig større og stærkere heste - også
til ridebrug. På den måde gik de euro
pæiske hestes arveanlæg for at kunne gå
tølt næsten tabt. Men på Island blev der
ikke importeret heste efter vikingetiden,
og her havde man stadig brug for at kun
ne rejse langt på hesteryg. Arveanlægget
for tølt blev bevaret på Island; til gengæld
blev hestene ved at være små. Det er dog
ikke givet, at en islandsk hest har arvean
lægget. Og hvis den har det, skal der en
dygtig berider til at fremelske og udvikle
det, da Vorherre ikke længere synes at in
teressere sig for gangarter.
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