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I en sal på 
hospitalet....
Der er mange forestillinger om, hvor forfærdeligt det 
var ligge på hospitalet i ældre tid. Det var jo den 
gang, man skulle have et jernhelbred for at kunne til
lade sig at blive syg!
Forholdene på Frederiks Hospital var ikke ideelle ef
ter vore begreber - med store sygesale, der også var 
gennemgangsrum og med fugt, der fik snegle til at 
trives på gulvene. Alligevel kan Signild Vallgårda fra 
Institut for Folkesundhedsvidenskab punktere ikke 
så lidt af myten om “Det Farlige Sygehus”. Hun kon
kluderer tværtimod at patienterne ligefrem risikerede 
at overleve. Naturligvis især, hvis de kom i behand
ling i tide, og fejlede noget, som lægevidenskaben 
havde midler imod.

Med jævnlige mellemrum kan morgenavisernes 
forskellige undersøgelser fortælle os, at kvinder er vil
de med kultur. Det er os, der fylder i teatrene, trasker 
rundt på museerne og slider bibliotekernes bøger, og 
er medlemmer af bogklubber. Og læsning er tilsyne
ladende ikke nogen helt ny kvindelig sport!

Hvis man tror, at 1600-tallets kvinder sjældent 
åbnede en bog, eller dårligt kunne læse og skrive, så 
tror man fejl. Charlotte Appel, som er historiker og 
adjunkt på RUC, har kigget de læsende damer over 
skulderen. Bl.a. via skifteprotokoller, der afslører 
skifter efter velstående kvinder, som havde noget af 
samtidens nyeste litteratur stående på deres hylder. 
Eller nybagte enker, som med et sikkert greb om pen
nen, selv underskriver i skifteprotokollen. At det pri
mært drejer sig om mellemklassekvinder fra velståen
de handels- og håndværkermiljøer kan vel ikke un
dre. Alt andet lige var bøger jo en “unødvendig” ud
gift, hvis man havde mere brug for sine midler til an
dre formål. At læse kræver også tid - frihed fra andre 
gøremål. Men det ser absolut ud til, at de kvinder, der 
havde tiden og økonomien til det - også havde de 
færdigheder, der skulle til, for at udvikle sig til læse
heste.
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LEKTURE

Fra slutningen af 1500-tallet og op gennem 

1600-tallet blev der udgivet stadig flere bogtitler henvendt 

til kvindelige læsere. Hvad var det for bøger ? 

Og hvor mange kvinder var der 

i det hele taget, som kunne læse dem?

Af Charlotte

Appel

1683 udgav boghandleren og for
læggeren Daniel Paulli et tillæg til 
sin avis Maanedlige Relationer med 
titlen “Mercurius Librarius”. Her

kunne man finde en lang liste over de bøger, der 
var udkommet på Paullis forlag i 1682, blandt 
andet følgende:

“Mourids Bruun: Fruentimmers Contrafay udi 
det Gamle Testamente, beprydet med adskilige an- 
dectige Bønner, gudelige Sueke-Rim og Hiertefry- 
dene Lof-S ange. Paa Danske Maal udsatt oc frem- 
stilled”.

Samtidig kunne Paulli på en særlig liste over 
titler, der “med det første til Trycken blifve befor
dret” opregne: “Fruentimmerits Contrafai 2. 
part., med 15. kobberstykker”.

Titlen synes umiddelbart at præsentere sig 
som en bog til kvinder, og forfatteren, der var 
borgmester i Viborg, havde da også dediceret 
bogen til byens bispinde. Den 325 sider lange 
bog berettede om alle de kendte kvindeskikkel
ser fra Det gamle Testamente - hver eneste por
trætteret på et fint kobberstik. Kvinderne blev 
således holdt op som forbillede og spejl for læse
ren.

Barselsnød og ærekrans

Det var ikke første gang, en forfatter eller udgi
ver henvendte sig direkte til et kvindeligt publi
kum. Helt tilbage til reformationstiden har vi 
eksempler på, at kvinder nævnes direkte - ved si
den af mænd - som mulige læsere af en trykt 
bog. I det sendebrev, der ledsagede de indsmug- 
lede eksemplarer af Christian Ils Det ny Testa
mente i 1524, havde Hans Mikkelsen henvendt 
sig til alle danske mænd og kvinder, unge og 
gamle. Og ti år senere havde den store humanist 
Christiern Pedersen i fortalen til Karl Magnus 
Krønike forklaret sin omhu med retskrivningen 
“sarligfor unge Folks Skyld, Piger eller Drenge, som 

gerne ville lare at lase og skrive ret danske... ”. Ikke 
mindst i bøger om ægteskab henvender forfatte
re sig som regel til både mænd og kvinder.

Når vi kommer frem til 1500-tallets sidste år
tier begynder der derudover at udkomme en 
række titler, som primært er rettet mod kvinde
lige læsere. Her er oversættelser fra tysk såvel som 
skrifter forfattet af danskere. Man bemærker især 
nogle titler, der omhandler barselsnød, f.eks. 
Trøst och Husualelse aff Guds Ord for siuglige 
Dannequinder oc Barselsquinder vdi deris Bedrøf- 
fuelse Fødsels Nød (1572), og nogle skrifter, der 
synes at give en generel opskrift på, hvordan en 
god kvinde skal være, bl.a. Alle christelige oc dy- 
delige Jomfruers Ærekrantz (1594).

Enkelitteratur

Denne ærekrans synes at være blevet en af de 
største successer overhovedet, også i det følgende 
århundrede. Vi kender to forskellige nyoplag fra 
1604, og oplag fra 1614, 1622, ca. 1650 og ca. 
1660, og der kan sagtens have eksisteret andre,
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Omkring 1660 malede 
Karel van Mander, der 
var af hollandsk afstam
ning, sig selv sammen 
med sin kone. Maria 
Fern, og sin svigermor. 
Maria, der holder sin 
mor i hånden, holder en 
tung, beslået bog - sik
kert en Bibel - i den an
den. Netop damer fra 
Marias samfundsklasse 
kunne være ivrige købere 
og læsere af de bøger, 
som var særligt beregne
de på læsende kvinder. 
(Foto: Statens Museum 
for Kunst)

nu tabte. Bogen var bygget op over sammenlig
ninger af kvinden og de kvindelige dyder med 
skønne blomster og nyttige urter i en urtegård. - 
Natur, men vel at mærke tæmmet natur.

Metaforen og temaet går igen i mange andre af 
1600-tallets kvindetitler. Ny emnekredse kom
mer dog også til. I 1620’rne og 1630’rne møder 
man flere titler specielt om enker, bl.a.: Specu
lum vi du ar um, d.e. Enckers Speil, huor vdi alle 
gudfryctige oc rette Encker sig hajfue at beskue og 
Gudfryctige Enckers, Fader- oc Moderløse Børns 

etc. Apoteck oc Rosengaard, hvorudi findis Læge
dom til deris Sorg oc Nød at forlindre.

Hovedparten af de bevarede kvindetitler - 
som af tidens litteratur i det hele taget - er af op
byggeligt indhold. Men når vi når frem til 1600- 
tallets anden halvdel, er variationen alligevel 
stor: Der er opbyggelseslitteratur for jomfruer, 
“gudfrygtige matroner” og enker. Der er Mou- 
rids Bruuns og andres fortællinger om kvinder 
fra Bibelens verden. Der er salme- og bønne
bøger som Elisabeth Pedersdatter Heboes En-
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Skifteprotokoller som denne — der er fra Ålborg — 

afslører, at en hel del kvinder havde skrivekundska
ber nok til selv at skrive under, når de mødte hos 
skifteforvalteren efter deres mænds død. Mange var 
så sikre på hånden, at de ud over deres navn også 
kunne skrive den nyerhvervede enketitel ligesom 
“Ana Nielsesdater Salig Morten Simmensøns”.

ckens Suck og Sang-Offer (1687). Og der er kor
tere digte, viser og salmer som En ny Diet, om en 
Jomfru, som kaldis Dorothea, som er ajflijfuet for 
Christi Najfns Bekiendelse skyld (1642, 1696), 
Lamentabilis et consolabilis Echo eller Samtale 
mellem tvende Søstre (1660), eller En Spinde- 
Psalme Gud i Himmelen til Lov og Ære og det he
derlig Qyinde-Kiøn til nogle hellige Tancker 
(1684).

Små “gør-det-selv-bøger”

Blandt de ca. tredive forskellige danske kvinde
titler fra 1500-tallets slutning og frem til om
kring år 1700, som er blevet bevaret og i dag kan 
beses i Det kongelige Bibliotek, er der ingen 
bøger om mere verdslige emner. Men det bety
der ikke nødvendigvis, at de aldrig har eksisteret. 
Små billige skrifter, ikke mindst praktiske brugs
bøger som eksempelvis kogebøger, er ganske en
kelt blevet slidt op og har ikke i tide påkaldt sig 
samleres interesse. Netop kogebøger har natur
ligvis også haft værdi for mandlige kokke. Men 
mon ikke det kvindelige publikum ofte har 
været i overtal?

I hvert fald bebudede Daniel Paulli i 1682, at 
følgende titel var under udgivelse: Fruentimmers 
Tidsfordrif og Køcken-Plasier, eller udvalde Recep
ter ogforsøgde Midler til allehaande Legemens Cur 

og Lagdom henhørende; samt nogle fornemme 
Stycker af Kaage-Kosten, nemlig om Tarter, Postee- 
ger og sligt. AfEngliske udsatt. in 8. Hos Daniel 
Paulii. Samme år - og året før - havde han også 
annonceret: Quindernis Huus-Apoteck, indehol- 
dendis nyttelige, trovärdige och paa mange ofre for
søgte Huus-Raad for fructsommelige och i Fødsels 
Nød bestedde Qyinder, item: for smaa Børn, deris 
Anliggende, Svaghed och Farlighed i stor Nød och 
Fare med ringe Omkostning at bruge. Alle arlige 
Matroner och Qyinder til Ære och Tieniste for 
Liwet fremstillet och fordansket. Hos Daniel Paul
li, er endnu under Trycken.

Vi kan ikke konstatere, om disse bøger nogen
sinde så dagens lys - bl.a. fordi Paullis trykkeo
versigter kort efter hører op. Men annoncerne 
synes under alle omstændigheder at fortælle, at 
københavnerforlæggeren mente, at der var et 
marked for sådanne salgsartikler.

Kvinder som målgruppe

At bøger handler om kvinder, behøver naturlig
vis ikke være det samme som, at de faktisk også 
skal læses af kvinder. Det opbyggelige indhold 
kunne vel være egnet til mennesker af begge 
køn?

Når man læser de pågældende skrifter, lades 
man dog ikke i tvivl: Forfattere og udgivere har 
været overbevist om, at de henvendte sig direkte 
til kvindelige læsere. Det gælder f.eks. forlægge
ren Lorentz Benedicht, da han dedicerede den 
føromtalte Jomfruers Ærekrantz til adelsdamen 
Anna Krabbe:

“Endog denne skrift aleneste henføres til jomfru
er og unge døtre og børn dennem til undervisning, 
da er den dog såre nyttelig og gavnlig at lase for alle, 
i hvad stand de er udi, det vare sig adel eller uadel, 
fri eller ufri, frue eller jomfru, ung eller gammel, 
fattig eller rig, fordi her udi findes kortelig tilsam- 
mendragne, mange markelige og adskillige histori
er, bade gejstlige og verdslige... ”,

Benedicht skynder sig altså at bemærke, at bo
gen skam ikke kun er til jomfruer og unge piger, 
men til alle aldersgrupper. Og den er til alle sam
fundslag, ikke kun adelige og rige. Benedicht 
forsøger at gøre sin modtagergruppe så bred som 
mulig - men han undlader omhyggeligt at næv
ne mænd!
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En del af den lekture 
der var beregnet på 
kvinder, beskræftigede 
sig med, hvordan en 
rigtig kvinde burde 
opføre sig. I 1675 blev 
hollænderen Jacob 
Cats “Den christelige 
Hustrue” oversat til 
dansk. På titelbladet 
ses idealet, den from
me kvinde, som er sin 
ægtemand underda
nig.

Noget helt tilsvarende gælder de senere kvin
detitler. I Joh. Qvirsfelds bog Det med Jesu forlo
vede Dyd-elskende Fruen-Timmers allerdey ligste 
Siale-Prydelse, hvormed En i Christo Andagtig 
Sial kandpryde sig (1697) er det kvindelige hel
ler ikke blot en tynd fernis, der er lagt hen over 
et alment, opbyggeligt skrift. Sjæleprydelsen er 
beregnet til alle årstider og alle tider af døgnet 
for Fruer og Jomfruer, og alle Stands Personer”. 
Den indeholder bønner til enhver lejlighed, også 
“i Sorg og Siugdom, Dødsfalde og all Gienvordig- 
hed”. De forskellige situationer, der omtales i 
forbindelse med “Sorg og Siugdom”, handler en
tydigt om kvindesorger og -prøvelser, og det

Uøi t brftrcffvcn
3ff

Røber

£>c Soi’&anfief
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______________ 0< fl«W tf< ttl Høtf»

Norske Dorothe Engelbrechtsdatter (født 1634) 
var salmedigter og blev kritiseret af mange mand
lige forfattere. Thomas Kingo syntes dog godt 
om hende, og mon hun ikke selv har fat i lidt af 
kritikens rod med et digt, som hun skrev til en 
ven: “Om jeg zwischen uns at sige, kan lidt 
mer 'end Fader Vor, må jeg for de larde vige, bukse- 
folket går dog for. ”

kvindelige smykke- eller perlemotiv er ligeledes 
konsekvent gennemført.

Høj og lav

Forfattere og forlæggere mente altså, at de kun
ne nå ud til et kvindeligt publikum. Samtidig 
ville de også gerne nå ud til både høj og lav i 
1500- og 1600-tallets Danmark. Spørgsmålet er 
nu, om dette projekt lykkedes.

At så godt som alle døtre af adelsmænd og 
præster lærte at læse allerede i 1500-tallets anden 
halvdel, kan der næppe herske tvivl om. Og dis
se kvinder har højst sandsynligt aftaget en be
tragtelig andel af de kvindetitler, der udkom i 
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perioden. Men alene de mange oplag, som f.eks. 
Jomfruers Ærekrantz udkom i, gør det klart, at 
landets adelsdamer og præstedøtre næppe har 
udgjort hele markedet.

Læseundervisning

Af kildemæssige årsager må vi nøjes med at se på 
forholdene i 1600-tallets købstæder. Her ved vi, 
at der - især i København - har været mange pi
ger fra også handels- og håndværkerhjem, der 
har fået læseundervisning.

Det er ikke det samme som at sige, at pigerne 
gik i skole, sådan som vi forstår begrebet idag. 
Mange er blevet undervist hjemme, enten af de
res forældre eller af en huslærer. I mange af køb- 
stædernes større købmandsgårde blev et af rum
mene benævnt “skolen”, og her blev husets børn, 
både drenge og piger, undervist. Ude i byen var 
der desuden mange forskellige folk, der “holdt 
skole”. Det ville sige, at de underviste hjemme 
hos sig selv, i et lejet lokale, eller at undervisnin
gen gik på omgang hos skolebørnenes forældre. 
Nogle havde undervisning som hovederhverv og 
kaldtes gerne “skolemester” eller “skoleholder”, 
for andre var undervisningen en mulighed for 
supplerende indtægt.

I de større købstæder var der nærmest et helt 
hierarki af undervisningstilbud: Små læseskoler, 
hvor en lærer eller en lærerinde underviste de 
yngste i de mest basale færdigheder, dernæst en 
eller flere skrive- og regneskoler for den mere 
avancerede undervisning og endelig byens latin
skole. I de små købstæder har man haft en privi
legeret “dansk skolemester” - og så gerne en 
skoleholder eller to, der gik ham i bedene.

At læse prent

Hermed er det allerede afsløret, at de forskellige 
færdigheder ofte blev indlært i en bestemt ræk
kefølge. Grundlaget var at kunne “læse i bog”, 
dvs. læse trykt tekst eller “prent”, som det kald
tes på den tid. Først derefter gik man evt. videre 
med at lære at skrive og i den forbindelse at læse 
skrift. Senere kom regning til. Forskelligt kilde
materiale fortæller os, at det først og fremmest 
var drengene, der skulle lære at skrive og regne. 
Det var nyttigt og i mange tilfælde nok ligefrem 

nødvendigt, hvis de som voksne skulle klare sig 
godt erhvervsmæssigt. Sådan et funktionelt be
hov havde de færreste kvinder. Hvorfor lærte de 
så overhovedet at læse?

I 1600-tallets danske samfund, hvor forholdet 
mellem mænd og kvinder var præget af ulighed 
på næsten alle områder, var der én sammen
hæng, hvor de to køn var lige, i det mindste prin
cipielt: Som kristne mennesker over for Gud. 
Gode kristne forældre skyldte derfor alle deres 
børn, piger såvel som drenge, en gudfrygtig op
dragelse.

Efter reformationen var Luthers lille Kate
kismus blevet ensbetydende med “børnelær
dommen”. Katekismuskundskaber var forudsæt
ning for at komme til alters og dermed blive op
taget i det kristne fællesskab. I 1640’rne blev det 
direkte fastslået, at uden katekismus og altergang 
var det ikke tilladt at blive trolovet, fa gård i fæste 
etc. Netop i første halvdel af 1600-tallet, under 
den såkaldte ortodokse offensiv, var kravet til 
børnelærdommens indhold blevet skruet i vejret. 
Katekismen skulle naturligvis læres udenad som 
tegn på ægte tilegnelse. Men det pensum, der 
skulle læres udenad, blev større og større, og det 
synes i stigende grad at have nødvendiggjort en 
forudgående /^undervisning. Vi finder mange 
gejstlige, der anbefaler denne metode, og bevare
de kirkebøger fortæller om børn, der netop har 
lært at læse indenad - i bog - før de lærer at læse 
udenad.

Læsefærdighed i Ålborg

I byerne har læsefærdigheden blandt kvinder 
utvivlsomt været større end på landet. Her var 
flere undervisningsmuligheder og flere ægte- 
mænd, fædre og brødre med videregående fær
digheder. Og ikke mindst var her flere mulighe
der for at møde det trykte ord - hos den lokale 
bogbinder, hos kræmmerne på markedsdagene, 
som opslag på kirkedøren osv.

I mange tilfælde, hvor man har bevaret et skif
te efter et dødsfald, hvor en far eller en mor sid
der tilbage med umyndige børn, kan man se ek
sempler på, at børnene loves ikke bare klæder, 
sko og anden nødtørftighed, men også en kriste
lig optugtelse, herunder skolegang. I to tredjede
le af håndværkerskifterne med mindreårige piger
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fra Ålborg i 1690 'erne dekreteres der eksplicit 
skolegang for døtrene.

Det omtalte færdighedshierarki og ikke 
mindst det forhold, at skrivning åbenbart ikke 
blev anset for en nødvendig del af en pigeopdra
gelse, har naturligvis den konsekvens, at man 
ikke kan slutte direkte fra kvinders evne til selv 
at underskrive dokumenter til deres læseevne. 
Alle, der i 1600-tallet kunne sætte en egenhæn
dig underskrift, må antages at have kunnet læse. 
At kunne tage pen i hånd var jo første del af en 
videregående uddannelse. Det betyder omvendt, 
at mange af dem, der ikke kunne skrive, sagtens 
kan have været drevne læsere. Derfor er der ek
stra grund til at bemærke rækken af underskrif
ter i Ålborgs skifteprotokoller fra 1690’erne, 
hvor man har bedt en evt. enke om at under
skrive skiftet sammen med formyndere og 
byøvrighed. Ud af 24 tilfælde (fra tre udvalgte 
år) skriver 18 enker selv under, mens blot 6 sig
nerer med forbogstaver! Blandt de underskriven
de enker er der relativt mange fra velhavende

Det er langtfra sikkert at kogekoner og køkkenpiger i almindelighed har kunnet 
læse. Men hvis de kunne, har der tilsyneladende også været bøger, som de kunne 
bruge i deres arbejde.
Det er ganske vist kun de opbyggelige, gudelige skrifter, der er bevarede - sikkert 
fordi brugsbøgerne er slidt op! Men at de har eksisteret ses bl.a. af Daniel Paulli's 
reklame for “Fruentimmers Tidsfordrif og Køcken-Piasier” som var under udgi
velse i 1682.

handels- og håndværkerhjem og materialet er 
derfor ikke socialt repræsentativt. Men det vid
ner ikke desto mindre om en stor gruppe velud
dannede kvinder i Limfjordsbyen.

Selvom man aldrig vil kunne finde frem til 
præcise angivelser, vil det næppe være forkert at 
anslå, at mindst halvdelen og sandsynligvis en 
endnu større del af den kvindelige købstadsbe
folkning har kunnet læse trykt tekst på moders
mål ved udgangen af 1600-tallet.
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Til min datter...
Der eksisterede altså kvindelige læsere i Dan
mark uden for samfundets kulturelle elite, og der 
blev også produceret læsestof for dette potentiel
le publikum. Der kan næppe herske tvivl om, at 
de forskellige kvindetitler nåede frem til de læs
ende kvinder, de var stilet til. Men kan det også 
påvises direkte?

Ganske mange af tidens bevarede bøger inde
holder inskriptioner fra en giver, en modtager el
ler en ejer af bogen. F.eks. har et eksemplar af 
Jonfruers Ærekrantz fra 1614 som findes på Det 
kongelige Bibliotek denne indførsel:

“denne bog hører mig Kirsten Jens Datter til med 
rette og skel og er mig foraret af min hjertekare mo
der Anno 1636 den 18. juli — Kirsten Jens datter 
egen hånd”.

Vi ved ikke hvem Kirsten Jensdatter var, og 
generelt må man erkende, at de bevarede bøger i 
Det kongelige Bibliotek sjældent vil stamme fra 
mere ydmyge hjem. Men inskriptionerne kan 
ikke desto mindre give os indblik i mønstre for 
bogerhvervelse og gavegivning, der omfattede 
kvinder. Andre to eksemplarer af Jomfruers Ære- 
krantz ses ligeledes at have været brugt som ga
ver fra forældre til en datter, og disse bøger har 
siden været i skiftende kvinders eje. Næsten alle 
de bevarede skrifter om enker bærer også kvin
denavne. Kort sagt bekræftes indtrykket af, af 
disse bøger havde været kvindelitteratur ikke 
blot af navn, men også af gavn!

Bøger i borgerhjem

Andre glimt af konkret bogeje man få gennem 
tidens skifteprotokoller. Men da skiftets funkti
on var at fastsætte og fordele boets samlede vær
dier, har vi sjældent mulighed for at se, hvilke 
bøger der har været i fælles brug og hvilke der 
evt. har været særligt læst af manden og/eller af 
kvinden.

Selv hvor der registreres bøger efter en enke, 
har vi formodentlig oftest med en families og 
dermed også med en (afdød) mands bogsamling 
at gøre. Dertil kommer, at kun mere værdifulde, 
indbundne bøger er blevet vurderet, mens popu
lært læsestof som viser og de såkaldte “små hi
storier” næsten aldrig figurerer.

Enkelte gange kommer vi alligevel på sporet af 

i
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Visen om manden der slog sin kone har sikkert også haft en vis genklang i det 
bredere kvindelige publikum. Den handlede om hvordan “tre Mariaer” frelste 
den mishandlede kone, fik fat på handen “og lønte hannem derfor” på en øjen
synlig temmelig håndfast facon.
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kvinder som bogejere og læsere. Det sker f.eks. 
med jævne mellemrum, at registrerede bøger ved 
den endelige vurdering tages ud af boet med 
henvisning til, at de tilhører en kvinde. F.eks. 
noteredes i Ålborg i 1630’rne “1 liden bog Cor
pus Doctrinus Anne Hansdatters egen bog hun selv 
beholdt”, og den blev dermed ikke vurderet sam
men med de øvrige 24 titler i handelsmands
hjemmet.

Andre gange kan vi blot konstatere, at hus
standen har haft “kvindetitler” i biblioteket, 
uden at vi kan konkludere noget videre. Det er 
dog påfaldende, at vi ofte finder nogle af de om
talte skrifter om enker - netop hos enker. Det 
gjaldt f.eks. Maren Povlsdatter i Ålborg, der i 
1693 fik registreret fire bøger, herunder et ek
semplar af Enckens Taare- og Tørklæde, der var 
udkommet blot ni år tidligere. I et sådant tilfæl
de grænser formodningen om en aktiv kvindelig 
læser til vished.

Anne Maries bøger

I ganske enkelte tilfælde foretages der skifte efter 
en kvinde, der aldrig har været gift. Det gælder 
f.eks. tjenestepigen Anne Marie Henriksdatter 
Rissøre, der døde i Ålborg 1693. Hun har næp
pe været gennemsnitlig for sin stand, for det 
fremgår, at hendes bror var præst. Følgende ni 
bøger blev registreret og siden solgt på auktion 
efter den “dydige mø”:

j Bog kaldis Himmelske Sanges Selskab 
j Fruentimmereds Contrafej 
j Dito Himmelstie 
j Paradisses Urtegaard 
j Psalme Bog 
j Gudfrygtigheds øfuelse 
j Bønners Kierne 
j Aldtarens Sacramentis ord 
En Hues og Kircke Bønnebog

Anne Maries samling er således karakteriseret 
ved udelukkende at bestå af opbyggelig littera
tur. At der næppe kun er tale om nedarvede 
bøger, kan en analyse af de enkelte titler afsløre. 
F.eks. var Fruentimmerits Contrafay jo først ble
vet udgivet i 1682 og genoptrykt i 1688.

At der var tale om indbundne bøger i god 

stand antydes også af de anførte vurderingspri
ser. Den lille bogsamling var samlet vurderet til 
knap 2 slettedaler, men indbragte næsten det 
dobbelte ved den følgende auktion. Mest ind
bragte den kobberstikbeprydede Fruentimmerits 
Contrafay, nemlig hele 3 mark og 15 skilling, 
mens den lille hus- og kirkebønnebog som den 
eneste gik til vurderingssummen, som var 6 skil- 
ling.

Mænds og kvinders læsning

1600-tallets kvinder har naturligvis læst mange 
af de samme ting som deres ægtemænd, fædre og 
brødre. Meget har utvivlsomt også været gen
stand for fælles læsning i helt konkret forstand, 
nemlig som højtlæsning. Det gælder opbyggeli
ge bøger: Biblen, huspostiller og tidens brogede 
udvalg af bønne- og andagtslitteratur. Og det 
gælder formodentlig historiske krøniker og un
derholdende små historier.

Man kan dog formode, at der er en række 
bøger, som primært har været læst af mænd. Det 
gælder store dele af den verdslige litteratur: lo
vbøger, regnebøger, navigationsbøger m.m. Vi
dere gælder det størsteparten af al litteratur, der 
fandtes på latin og tysk. Mange titler på tidens 
bogmarked var netop blevet oversat til dansk fra 
de to sprog med henvisning til, at kvinder - og 
“den gemene mand” - derved ville få glæde af 
bogen.

Med hensyn til, om der derudover var forskel
le i de to køns preferencer, kan det være fristen
de at gøre sig nogle videre overvejelser. Mon de 
“små historier”, der havde en kvindelig hoved
person, som f.eks. beretningen om Griseldis eller 
Den skønne Magelona, havde særlig kvindeappel? 
Og mon den såkaldte brudemystik inden for 
den lutherske ortodoksi, eksempelvis titler som 
Elisabeth Pedersdatter Heboes Aandelige Brude- 
Harmoni, indeholdende en sød og kærlig samtale 
imellem Brudgommen Christum og Bruden den 
Christne Kirke havde relativt mange kvindelige 
læsere ? Den tanke er heller ikke fjern, at kvin
delige læsere har fattet særlig interesse for skrif
ter af kvindelige forfattere som netop Heboe el
ler Dorothe Engelbretsdatter.

Mens dette kun er løse gisninger, er vi trods alt 
på mere sikker grund, når det gælder de før om- 
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talte bøger, der henvendte sig direkte til et kvin
deligt publikum. De bevarede titler, der i dag 
kan studeres på Det kongelige Bibliotek, dækker 
næppe alle de en gang udbudte titler. Og de få si
tuationer, hvor bevaret kildemateriale lader os 
iagttage 1600-tals kvinder “med bog i hånd” er 
få og spredte. Ikke desto mindre ser vi her kon
turerne af en særlig litteraturgenre og af en særlig 
gruppe læsere, der i løbet af de følgende århun
dreder skulle blive stadig mere synlig.
Charlotte Appel er historiker og adjunkt på RUC

Kilder og litteratur

LAV : Ålborg Byfoged. Skifteprotokoller 
1606-1700 (B37)
Mourids Bruun: “Fruentimmerits Contrafay 
udi det gamle oc nye Testament”. Kbh. 1682 
Falquor Alexandersøn Chant: “Speculum 
viduarium, d.e. Enckers Speil, huor udi alle 
gudfrygtige oc rette Encker sig haffue at be
skue..”, Kbh. 1637.
“En ny Diet, om en Jomfru, som kaldis Dorot
hea, som er affliffuet for Christi Naffns Bekien- 
delse skyld” Kbh. 1642.
“En Spinde-Psalme Gud i Himmelen til Lov og 
Ære og det hederlig Quinde-Kiøn til nogle hel
lige Tancker”, Kbh. 1684.

Chr. Gertzen (udg.):”Det sande Qvinde- 
Smycke, samlet af de merckeligste Sprog af den 
Hellige Skrift”, Kbh. 1682.
Jens Giessing: “Enckens Taare- og Tørklæde, 
eller sørgelige Tilstand og salige Tilflugt”, Kbh. 
1684.
“Lamentabilis et consolabilis Echo eller Samtale 
mellem Tvende Søstre”, Kbh. 1660.
Jens Jenssøn Mariager: “Gudfrychtige Enckers, 
Fader- oc Moderløse Børns etc. Apoteck oc Ro- 
sengaard, hvorudi findis Lægedom til deris Sorg 
oc Nød at forlindre”, Kbh. 1637.
Luc. Martini: “Alle christelige oc dydelige Jom
fruers Ærekrantz” Kbh. 1594.
Daniel Paulli (udg.) “Maanedlige Relationer”, 
Kbh. 1675-84.
Joh. Quirsfeld: “Det med Jesu forlovede Dyd
elskende Fruen-Timmers allerdeyligste Siæle- 
Prydelse”. Kbh. 1697.
Elisabeth Pedersdatter Heboe: “Enckens Suck 
og Sang-Offer”, Kbh. 1687
Elisabeth Pedersdatter Heboe: “Aandelige Bru
de-Harmoni, indeholdende en sød og kærlig 
Samtale imellem Brudgommen Christum og 
Brudenden Christne Kirke”, Kbh. 1689. 
Cyriac Spangenberg: “Trøst oc Husualelse aff 
Guds Ord for siugelige Dannequinder oc Bar- 
selquinder udi deris Bedrøffuelse Fødsels Nød”, 
Kbh. 1572.
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Færgemand og kaperkaptajn 
Jens Lind. Billedet er måske 
malet i forbindelse med Jens 
udnævnelse til dannebrogs
mand? I hvertfald stammer 
det fra tiden efter 22. januar 
1814, for han bærer ordens
tegnet på brystet.
(Gengivet efter Laurits Peder
sen: Gennem Helsingør)

Artiklens forfatter er meget in
teresseret i oplysninger om, 
hvor det originale billede be
finder sig. Boris Koli, 
tlf.ogfax: 3810 3229 l

Manden

bag

MYTEN
Af Boris Koll Under Englandskrigene var Danmark 

tæt på at blive opslugt af det 

store, europæiske kaos. 

Men outsidere som kaperkaptajn 

Jens Lind fik deres store chance, 

da det etablerede Danmark 

vaklede.

Il 807 brast det sidste danske håb om at slippe 
nogenlunde helskindet gennem Napoleons

krigenes kaos. En stærk engelsk flåde, medbrin
gende en stor landgangsstyrke, slog til mod 
København. Byen blev omringet og skudt i 
brand. Derefter indledtes forhandlinger med det 
velkendte resultat, at englænderne fik udleveret 
den danske flåde - nationens stolthed og nøglen 
til Danmarks position som regional magt.

Katastrofen var total. Hvordan skulle man 
hævde suveræniteten over et rige delt af havet, 
når man var berøvet sine søstridskræfter? Et af 
svarene på det spørgsmål blev kaperiet, be
væbningen af private fartøjer, hvis førere med et 
af myndighederne udstedt kaperbrev blev auto
riseret til at angribe og opbringe fjendtlige skibe.

Kaperi bliver ofte forklaret som “legaliseret 
sørøveri” eller “guerillakrig til søs”. Begge dele er 
noget misvisende. Kaperbrevet var mere end en 
formalitet. Hvis man blev taget til fange udgjor
de det helt konkret forskellen mellem at blive be
handlet som krigsfange eller hængt som pirat. 
Og selv om kaperbrevet vitterlig var en “licens til 
at dræbe”, så var det udstedt på baggrund af et 
detaljeret reglement, som kaperne havde at føl
ge. Som sikkerhed for korrekt optræden skulle 
de indbetale en betydelig kaution.

Når et skib blev beslaglagt skete det på Dan
marks vegne. Kaperne havde ingen ret til at for
gribe sig på lasten endsige beholde skibet. Det 
blev afleveret til myndighederne, hvorefter en 
domstol besluttede om det skulle prisedømmes 
eller slippes fri. Prisedømte skibe blev ligesom la
sten solgt på en offentligt auktion. Én pct. af ud
byttet tilfaldt Søkvæsthuset, resten blev udbetalt 
til de kapere, som havde opbragt skibet.

At definere kaperiet som “guerillakrig til søs” 
duer heller ikke. Guerillakrig har politiske eller 
militære motiver. Kaperi var kold forretning. En 
kaperkaptajn kunne godt være opflammet af pa
triotisme, men hans primære mål var at skaffe 
indtægter til sig selv, sine folk og sit rederi. Ka
perne stod ikke under militær kommando, mod
tog ikke statsstøtte og var ikke omfattet af nogen 
form for offentlige garantier. Hvis en kaper mi
stede skib, liv eller førlighed, så var det hans pro
blem — ikke statens.

Ved at åbne for kaperiet fremtryllede staten 
uden egne omkostninger en styrke, der på et 
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tidspunkt talte flere hundrede fartøjer, nogle tu
sinde mand og adskillige hundrede kanoner. 
Englænderne havde troet Danmark slået på ha
vet. De blev taget på sengen, da kaperne i 1807 
gik løs på deres omfattende skibsfart på Øster
søen. I årene frem til freden i 1814 blev hundre
devis af skibe opbragt.

En uforfærdet “Vindbeutel”

Alle succesrige kaperkaptajner blev helte i deres 
lokalområde, men kun en lille håndfuld blev 
landskendte og fandt vej til den historiske litte
ratur. Blandt dem var Jens C. Lind nok den mest 
farverige.

Han var lodssøn og blev født den 23. juni 
1776 i fiskerlejet Aalsgaarde, nær Hornbæk. Fa
milien flyttede senere til Helsingør. I Folketæl
lingen 1801 optræder Jens som bosat hos sin ar
bejdsgiver, færgemand Johannes Christoffersen i 
Skyttenstræde.

Allerede tidligt i sit liv fik Jens et offentligt 
omdømme, som klæbede til ham og voksede år 
for år. En af de vigtigste litterære kilder til Jens 
Linds liv er de memoirer, der blev nedskrevet af 
Niels Bache - søn af den kendte færgemand og 
kaper Lars Bache - og udgivet efter hans død. 
Jens var en hyppig gæst i Niels Baches barn
domshjem, hvor han var meget afholdt af husets 
herre, “thi naar der der blæste en Storm og Lars 
Bache fra sin Baad raabte: “Hvem følger med!” var 
Jens Lind altid en af de første, der sprang ned”.

Niels Bache beskriver Jens som værende af 
middelstørrelse. Han var velskabt, smidig, let i 
sine bevægelser og havde en dansende gang. Han 
talte meget, pralede meget, og var efter Niels Ba
ches mening en “Udhaler”og “Vindbeutel”, men 
samtidig “rask og uforfærdet indtil Dumdristig
hed”.

Jens var et velkendt indslag i Helsingørs dan
seboder, men afgjort ingen drukkenbolt. Han 
drak gerne vin, men rørte aldrig snaps. Det sid
ste var åbenbart så usædvanligt ved 1800-tallets 
begyndelse, at Niels Bache fandt det værd at 
skrive ned. Jens gjorde meget ud af sit festtøj. Så 
meget at hans beskedne løn ikke også rakte til de 
fornuftige hørlærredsskjorter og vandstøvler, 
som andre søfolk udrustede sig med om vinte
ren. Midt i den værste kulde drog han følgelig til 

havs iført bl.a. manchetskjorte (han havde to) og 
tynde kalveskindsstøvler.

Pyntesyge var dog ikke nok til at skabe sig et 
blivende ry i en by som Helsingør. Der skulle 
mere til. Chancen bød sig en iskold vinterdag 
med storm og snefog, hvor Jens isfiskede på sun
det. Pludselig brød isen op og med sig førte den 
en galease, som havde hejst nødflag. Hvad enten 
det nu skyldtes udsigten til bjergeløn eller ren og 
skær eventyrlyst, gik Jens og et par andre mænd 
om bord. Inde fra land kunne man se galeasen 
blive skruet længere ud i sundet af isen. Da den 
til sidst forsvandt var der almindelig enighed 
om, at den var blevet knust og alle mand om
komne. Men nogle dage senere kom Jens og de 
andre tilbage til Helsingør. Det var lykkedes at 
bringe skibet sikkert i havn på den svenske side.

Det er en pikant og hyppigt genfortalt del af 
Jens Lind-myten, at han efter nogle år som fær
gekarl giftede sig med enken efter sin afdøde ar
bejdsgiver for selv at blive færgemand i en ung 
alder. Kirkebogen for Skt. Olai fortæller dog no
get andet. Det var ikke arbejdsgiverens enke, 
men enken efter færgemand Nicolai Poulsen i 
Conning Andersens Stræde. Hun hed Anne Ma
rie og havde en datter på otte år. Anne Marie var 
selv omkring de 37, altså mere end ti år ældre 
end Jens. Det anfægtede imidlertid ikke den 
frembrusende unge mand, som nok har skelet til 
den pekuniære side af sagen. Parret blev gift 23. 
august 1801.

Derefter begyndte der ifølge Niels Bache “et 
Herrenleben i Huset, der hver Aften stod aabentfor 
omrejsende Skuespillere og Skuespillerinder, raske 
Fyre af alle Slags... der blev danset og spillet; thi 
Jens var lige saa rask til at sætte overstyr som til at 
erhverve, og lod den Dag i Morgen sørge for sig 
selv”.

Med “Huset”skal vi nok forstå den store, flot
te ejendom på Strandgade 344 (nu Strandgade 
1), som Jens Lind med sikkerhed vides at have 
ejet fra 1801 til 1817.

Fra pirat til lovlig kaper

Da der blev åbnet for kaperiet var Jens Lind 
blandt de allerførste ansøgere til kaperbrev. Iføl
ge stiftamtets protokol fik han det udstedt 2. no
vember 1807. Dette står tilsyneladende i mod-
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strid med oplysninger om at han - som den 
første overhovedet - lagde ud på kapertogt alle
rede 30. oktober. Bag denne tilsyneladende 
modstrid gemmer der sig en vaskeægte sørøver
historie.

Går man ned i Stiftamtets korrespondance 
vedrørende kaperbreve, finder man blandt de 
bevarede dokumenter Jens Linds egenhændige 
ansøgning — og den forklarer alt. Han skriver: 
“Da jeg med min Færgejolle Haabet... troer at 
kunne opbringe engelske Skibegiver jeg mig herved 
den underdanige Frihed at bede mig Caperbrev 
meddelt. Jeg agter at ajbenytte 4 Svingbasser (små 
drejekanoner) og i øvrigt Geværer og huggerter. 
Den fornødne Caution ombydes i hvad mig til
kommer i det nu hertil Byen (København) op
bragte af mig tagne Engelske skib Lord Nelson som

En kaperbåd på flugt fra en forfølgende fregat, malet i 1845, da kaperkrigen for

længst var overstået. Billedets “forlæg” er ganske vist en svensk beretning. Men 
den spændte stemning, hvor den lille kaperbåd løber op imod vinden og dermed 
slipper fra den langt større forfølger, kunne også have været en del af Jens Linds 

tid som kaper.
(Maleri af C. W. Eckersberg)

til vedkommende Holmens Scheffer afleveret”.
Jens har med andre ord den utrolige frækhed 

direkte at henvise til, at han - i perioden mellem 
30. oktober og 2. november må vi nu konklude
re - har været på kaperi uden kaperbrev. Det 
hedder som bekendt sørøveri. Men ét er jura, 
noget andet krig. Myndighederne må have vur
deret, at Jens ikke kunne gøre fædrelandet me
gen gavn på anklagebænken, men var bedre pla
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En af forudsætninger
ne for at ramme et 
fjendtligt skib var at 
sigte ordentligt. På 
Tøj hus museet findes 
denne “Distance=Wi
ser” der har været 
brugt på Trekroner i 
1805. I en kæde, der 
blev gjort fat til kano
nens visér sad små me
talskiver med distance
angivelser fra 600 til 
3000 alen. Kanon
kommandøren gik så 
baglæns med kæden 
indtil det fjendtlige 
skib udfyldte åbningen 
i viséret. På kæden 
kunne man så aflæse 
den nøjagtige afstand. 
(Foto: Tøjhusmuseet)

ceret på et skibsdæk, hvor han kunne lade sin 
frækhed gå ud over fjenden. De udstedte promp
te det ønskede kaperbrev uden at udtale den 
mindste misbilligelse.

Ved samtidig at godtage Jens Linds forslag 
om, at kautionen for kaperbrevet skulle tages af 
prisepengene for det opbragte skib, havde myn
dighederne indirekte anerkendt, at han havde et 
legalt krav på sådanne prisepenge. To fluer med 
ét smæk. Hvad man end kunne sige om Jens - 
dum var han ikke.

Sejre og myter

Jens bekræftede hurtigt sin effektivitet som ka
per. Allerede “inden Vinteren satte ind” havde 
han ifølge Niels Bache tjent en formue, som skal 
have været på ikke mindre end 30.000 Rdl. I 
1806 var basislønnen for en sekondløjtnant i flå
den til sammenligning ca. 300 Rdl. om året. En 
del af formuen investerede Jens i indretningen af 
sit hus, som han møblerede efter tidens mode. 
Konen og steddatteren blev tilsvarende udstyret 
som damer af første rang.

Samtidig skal Jens ifølge Niels Bache have 
holdt en elskerinde i København, hvor han af og 
til lejede en suite på Raus Hotel (senere Hotel 
d'Angleterre). Her gav han middage for sine 
venner og veninder, der også blev inviteret med 
i Det Kgl. Teater, hvor Jens i lighed med byens 
spidser abonnerede på en loge. Jens foretrak nu 
at gå i sort fløjlstøj, noget ifølge Bache “uhørt og 

uset hidindtil”. Tøjet skaffede ham øgenavnet 
“Fløjls-Lind”.

Detaljerne om Jens vilde københavnerliv er 
gengivet af flere skribenter, men stammer alle fra 
én kilde - Niels Bache - som ikke var i hoved
staden på dette tidspunkt. Det han refererer er 
altså noget han har hørt. Rygter med andre ord. 
Nu kan rygter jo godt være helt eller delvist san
de, de må bare ikke forveksles med kendsgernin
ger.

Efterhånden som Jens blev berømt - og til 
længe efter at han var død - fik han hæftet en 
masse skrøner på sig. Lind-myten voksede grad
vist frem, men totalt løsrevet fra virkeligheden 
blev den først i 1915, da Kay Larsen udgav sin 
fejlbehæftede bog “Danmarks Kapervæsen 
1807-14”.

Larsen skaber i bogen et fantom - Jens Lind - 
der både er en forvoven kaperfører og en af rigets 
betydeligste kapermatadorer, som udreder en hel 
lille flåde. En sådan person har aldrig eksisteret. 
Af såvel de bevarede kaperbreve som Folketæl
lingen 1801 fremgår det helt tydeligt, at kaper
føreren Jens C. Lind, Helsingør, og matadoren - 
kaptajn og brygger Jens Lind, København - er to 
forskellige personer. Sammenblandingen leder 
Larsen ud i en række fejlslutninger, som senere 
skribenter via direkte og indirekte citat har re
produceret helt op til vor tid. Det er forklaringen 
på, at denne artikel adskiller sig væsentligt fra 
andrejens Lind-beskrivelser fra tiden efter 1915.

Et natligt angreb

I 1808 udrustede et interessentskab med den 
københavnske Jens Lind som reder krigens største 
danske kaperskib. Det hed Cort Adeler og var en 
fuldrigget fregat med 20 kanoner og en besæt
ning på godt 90 mand.

På grund af den nævnte sammenblanding er 
“vores” Jens Lind i flere fremstillinger gjort til 
skibets første kaptajn. Det var han ikke. Af Stift
amtets protokoller kan vi se, at den første kap
tajn hed Christian Jørgensen og fik kaperbrev til 
skibet 20. februar 1808. Han har dog tilsynela
dende ikke kunnet levere de hurtige militære re
sultater, som investorerne havde håbet på. Efter 
tre måneder blev han udskiftet med Jens C. 
Lind.
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Den nu 32-årige Jens Lind var allerede en vel- 
rennomeret kaper, men posten som chef på et af 
kongerigets største armerede skibe må alligevel 
have været en fjer i hatten. Jens levede fuldt op 
til sin nye værdighed og gik ifølge Niels Bache 
iført en flot uniform med dolk ved siden. En af 
stillingens privilegier var en smuk chef-chalup, 
hvis roere var udsøgte medlemmer af besætnin
gen og bar saffianskasketter med sølvbogstaver
ne C.A.

“Naar Sluproerne med opløftede Aarer ventede 
på deres Kaptajn for at bringe ham ombord eller 
satte ham i Land, stak det mærkeligt af mod den 
fattigt udstyrede Orlogsmand, der laa i Havnen... 
Om aftenen hvirvlede Tappenstreg ombord i Cort 
Adeler... Kaptajnen sov altid ombord”, skriver 
Niels Bache.

Cort Adeler havde base på Helsingørs Red og 
var en permanent trussel mod englændernes 
skibstrafik gennem sundet. Derfor afsendte de 
natten til den 21. august 1808 flere store rofar
tøjer, såkaldte barkasser, med omkring 150 ma
rinere, som skulle overrumple fregatten. Det var 
tæt på at lykkes. Ombord på Cort Adeler var be
sætningen gået til køjs, pånær det almindelige 
vagthold. Der befandt sig mindre end 15 mand 
på dækket, da englænderne dukkede frem af 
mørket og gik på. Jens havde dog med vanlig 
grundighed sikret sit skib med entrenet, som 
skulle gøre det svært for eventuelle angribere at 
komme ombord. Det skulle vise sig af vital be
tydning.

Det „er let at forestille sig forvirringen i de 
første afgørende øjeblikke. Der blev brølet or
drer, geværskud knaldede fra de angribende en
gelske fartøjer, fregattens vagthold med Jens i 
spidsen huggede løs på de englændere, som for
søgte at forcere entrenet og ræling, og under dæk 
væltede knapt 8O.søvndrukne søfolk ud af køjer
ne, greb hvad de i skyndingen kunne finde af 
klæder og våben, og tumlede op ad lejderen til 
dækket, hvor de blev kastet direkte ud i kampen.

Vagtholdet klarede akkurat at holde skansen 
og med hele besætningen på dæk skiftede situa
tionen hurtigt til dansk fordel. Englænderne var 
stærkt generede af entrenettene og led betydelige 
tab. Da de til sidst måtte trække sig sprang Cort 
Adelers besætning til kanonerne og fulgte dem 
på vej med kardæskskud. Et af skuddene fra en

Helsingør havn i 1821, tegnet af H.G.E Holm

24 punds kanon udløste et højt “Vraal” fra en af 
de retirerende både. Kardæsken har sikkert gjort 
en frygtelig virkning i det åbne, tætpakkede fartøj.

I mellemtiden var Helsingør kommet på be
nene og orlogsflådens folk stod ud. De fandt 
træsplinter og omkringdrivende årer, men de 
overlevende fjender slap væk i mørket. Fra Cort 
Adeler gav man dem et dundrende hurra med 
hjem.

Jens sadler om

Kommandoen på Cort Adeler blev også for Jens 
en kort fornøjelse. Niels Bache skriver, at han 
opgav skibet efter et frugtesløst sommerkryds. 
Det stemmer fint overens med det vi kan uddra
ge af de bevarede dokumenter. Den 17. septem
ber 1808 fik Jens nemlig udstedt kaperbrev til 
“kutteren Haabet” med fire svingbasser.

Skiftet er i overensstemmelse med en generel 
tendens. Det viste sig allerede tidligt i krigen, at 
store sværtbevæbnede skibe var uegnede til ka
peri under de eksisterende vilkår. Det kunne
bedre betale sig at satse på små hurtigsejlere, som

delsskibe - og løbe fra hans krigsskibe.
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Jens Linds nye folk imponerede ikke Niels Ba
che: “Linds Besætning var foruden nogle Søfolk, 
rene Eventyrere eller snarere forulykkede Subjekter 
afalle Slags. Der var f.Ex. en afikediget Landoffi
cer, der havde været i Ostindien som Musiklærer, en 
afskediget Danser fra det kgl. Theater; en Jøde; en 
bekendt Slagsbroder og Dansebods-Sjouer i Kjø- 
benhavn; en ci-devant Skomager; En Lejligheds
digter, Deklamator og Violinspiller, en bekendt 
Størrelse der hed Bramsen og lignende Konsorter. 
Da jeg undrede mig over, at han ville gå til saa al
vorlige Foretagender med saadant Selskab, svarede 
han: “Din Fader har lært mig, at naar jeg har én 
Sømand i Baaden, saa kan de andre gerne være 
Bønder, og Satan skal døje ondt for at kede sig, 
naar det ikke behøves”. ” Denne udgangsreplik er 
så typisk for Jens Lind, at den kunne stå som 
overskrift for hele hans liv.

I november 1808 angreb Jens og hans lille 
bande et bytte, som de fleste kapere nok havde 
holdt sig fra. Berlingske Tidende fik historien via 
en medarbejder i Ålborg og bragte den 9. de
cember:

“Capercapitain Jens Lind fra Helsingøer har at
ter hæderlig hævdet det danske Flags Ære ved Ero
bringen afen engelsk armeret Brig paa 10 Cano- 
ner, indbragt til Hals. Hans egen Beretning derom 
lyder saaledes: “Den 24de i Dagningen fik jeg Øie 
paa 2 Seilere østen for Læssøe... Da det begyndte at 
lysne mere, opdagede jeg, at det var en engelsk Brig 
og et russisk Pinkskib. Kl. 10 Formiddag naaede vi 
den første. Han gav os det glatte Lag om Styrbord, 
hvilket vi ei besvarede, da vi kun havde 4 1/2pun- 
dinge Svingbasser. Han vendte nu venstre over for 
at hilse paa os med al sin Styrke fra Bagbordsiden. 
Jeg raabte til ham: “han skulle stryge” (dvs. overgi
ve sig) , han svarede: “Kommer I mig paa Siden, 
synker jeg Jer”, og i Øieb likket regnede Kugler og 
Skraae nedpaa os (“Skrå” var geværkugler og for
vredne metalstykker, som blev fyldt i kardæsk
ladningerne). Jeg besluttede nu at entre, som lyk
kedes saa vel, at inden 4 Minutter var Briggen i 
vore Hænder. Den heed “Stansport” og havde ordre 
at følge en svær Flaade, som vi snart bemærkede, 
convoyeret af 1 Linieskib “The Africain”, 2 Bom
beskibe, 1 Fregat og 1 Kutter. Den (briggen) var 
armeret med to 12 pundinger, 4 8pundinger, og 4 
Svingbasse-Karonader, 7 Piker og 3 Geværer, som 
han løsnedepaa os ved Entringen, dog uden Skade.

Ikkun een af mit Mandskab fik et Stød afen Pike 
for Brystet, men uden Fare. Da Linieskibet saa 
Briggen erobret, gav den strax Signal til en Kutter
brig, der laa 3 1/2 Miil fra os, igien at tage den fra 
mig; men, uagtet alle sine Seil og nogle og tyve Ka
steskud, lykkedes det den dog ikke. Kl. halv 6 for
lod den os ved Læssøe Grunde paa 8 Favne Vand”. 
I dag venter man Fangerne herop (til Ålborg). Ca- 
pit. Lind er atter udløben. Held følge den Kiekke 
og lønne hans Mod for Flagets Hæder og den gode 
Sags fremme!!!”.

Efter briggen erobrede Jens og hans mænd en 
kuf med en kostbar manufakturladning. Jens 
personlige udbytte af denne prise skal have været 
120.000 Rdl. Med denne formue havde han 
nået højdepunktet i sin karriere som kaper.

Den 2. august 1809 blev kaperiet forbudt ef
ter internationalt pres på Danmark. Forbudet 
var et ensidigt dansk skridt, som ikke fik nogen 
målelig effekt på landets internationale relatio
ner. Det blev da også hævet igen 28. marts 1810. 
Men da havde det allerede betydet et væsentligt 
afbræk i kaperkrigsførelsen. Mange kapere, som 
pludselig stod uden indtægt, havde været nødt 
til at realisere deres fartøjer. Også Jens gik i land. 
Først da krigen gik på hæld forsøgte han sig igen.

Konen og elskerinden

Jens og Anne Marie blev skilt i 1811. I Helsin
gør Byes forligelses Commissions protocoll er 
der 17. juni indført følgende: “Færgemand Jens 
C. Lind og hustrue Anne Marie Hansen mødte for 
Forligelses Commissionen og tilkiendegav at de for
medeis opkommen Misforstaaelse imellem hinan
den ikke længere kunne bequemme dem til at leve 
sammen men ønsket Skilsmisse i henseende til Bord 
og Sæng paa Vilkaar, som de selv have fastsat... ”.

Herefter følger selve aftalen, som giver os et 
enestående indblik i parrets formueomstændig
heder. Udover det store hus i Strandgade, der 
bl.a. indeholdt en del kostbare mahognimøbler, 
ejede de to gårde i Asminderød Sogn, foruden et 
ekstra stykke jord på 6 tdr. land ved “Rode Leed”. 
Jens kom særdeles godt ud af skilsmissen. Han 
beholdt færgemandsforretningen og de to gårde, 
i hvilke konen dog fik en panteobligation på 
16000 Rdl. Hun fik også disposionsret til huset 
i Strandgade og det ekstra jordstykke, som dog
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Efter sin karriere som kaperkaptajn, gik Jens Lind
tilbage til sit oprindelige hverv som færgemand. Færgemændene kunne dels sejle gods og personer til fx 
Helsingborg, men også lejes til fx bådudflugter mm. Færgelavets protokoller viser, at Jens havde færgekarle 
ansat, så det er begrænset, hvor mafnge ture han selv sejlede.
Billedet viser en bådudflugt til Charlottenlund i 1824.
(Maleri aflC.W. Eckersberg) .....................................................................................................................................
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ved hendes død skulle gå tilbage til Jens Lind. 
Det blev aktuelt da Anne Marie døde kun tre 
måneder senere.

Forligelseskommissionens protokol fortæller 
os ikke, hvori den opkomne “Misforstaaelse” 
mellem Jens og Anne Marie bestod. Det kan vi 
dog opklare via kirkebogen for Skt. Olai, ifølge 
hvilken man den 5. marts 1811 har døbt det 
“uden for Egtes kab avlede Drengebarn” Christian 
Jensøn Lind, født 26. november 1810. Foræl
drene er ifølge kirkebogen kaperkaptajn Jens C. 
Lind og en kvinde ved navn Marie Sonne. Hun 
var Linds elskerinde i mange år, indtil de endelig 
giftede sig i 1826. Den 17. april 1812 født Ma
rie parrets andet barn, Adelaide Lind.

I Kronborg Østre Birks Skøde- og Pantepro- 
tokol kan vi se, at Jens Lind den 5. maj 1812, få 
uger efter datterens fødsel, solgte sine gårde i 
Asminderød for 62.000 Rdl. Den 7. juli blev 
Adelaide døbt i Fredensborg Slotskirke. Derefter 
forlod familien for en tid de vante omgivelser. 
Ifølge ubekræftede oplysninger tog de til Samsø.

Den sidste kamp
11813 vendte Jens tilbage til Helsingør, tacklede 
båden Grevinde Danneskjold, hyrede besætning 
og genoptog kaperiet. Natten til den 19. decem
ber samme år sneg han sig ind i en stor fjendtlig 
konvoj, som lå opankret på Landskrona Red. 
Her bemægtigede han sig en galease, men blev 
straks efter angrebet af en stærkt bemandet 
fjendtlig barkasse. Styrkeforholdet var håbløst, 
set med danske øjne, men Jens nægtede at over
give sig. Efter en voldsom kamp under hvilken 
kaperbåden gik tabt, lykkedes det kaperne at 
slippe afsted med galeasen. Dog først efter at 
have lidt et tab på tre dræbte, heriblandt Jens 
Linds lillebror - Anders Lind.

Kampen var en af krigens sidste. Den fik stor 
presseomtale og var anledning til, at kongen den 
22. januar 1814 udnævnte Jens til dannebrogs
mand. Otte dage tidligere var Kielerfreden ble
vet underskrevet. Kaperiets tid var forbi.

Jens drev sin færgemandsvirksomhed frem til 
sin død i 1841, hvor den blev overtaget af Marie 
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Jens Linds ven og kaper- 
kollega Lars Bache, i sin 
færgejol le “ Makrellen”. 

Billedet er malet af barne
barnet Otto Bache i 1907.

Lars Backes søn, Niels 
Bache, er en af de vigtigste 

samtidige kilder til 
Jens Linds liv



Sonne. Det fremgår dog af færgelavets protokol
ler, at Jens kun sejlede ganske få ture selv. Langt 
hovedparten blev klaret af ansatte færgekarle. 
Jens havde svært ved at tilpasse sig det civile liv. 
Ifølge Niels Bache købte han en rokkebåd og 
slog sig på det farlige, men indbringende smug
leri på Sverige. Det sidste bekræftes af retsproto
kollen, ifølge hvilken Jens den 2. december 1816 
blev idømt bødestraf i en smuglersag.

Det blev dog ikke enden på Jens Linds even
tyr. I sit livs aften vandt han fornyet berømmel
se med nogle fantastiske sørejser i åben båd tværs 
over Østersøen. Men det er en anden historie.

Boris Koli er journalist og 
BA i historie
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Den 29. juli 1752 ned
lagde Frederik den femte 
grundstenen til dét, der 
blev Frederiks Hospital. 
Hospitalet blev fra star
ten bygget til at rumme 
dét sygehus, der blev op
rettet i 1757Frederiks 
Hospital blev landets 
første egentlige civile sy
gehus. Huset findes end
nu, og rummer i dag 
Kunstindustrimuseet.

Bredgade i København ligger Kun
stindustrimuseet i hvis gård, Grøn
negården, der hver sommer bliver 
spillet teater. Huset har ikke altid

været et museum med skønne genstande og 
gården ikke altid brugt til forlystelse. Oprinde
ligt blev huset bygget som sygehus, Danmarks 
første sygehus. Det hed Frederiks Hospital og 
blev oprettet i 1757.

Sygehuset adskilte sig fra allerede etablerede 
hospitaler ved kun at modtage patienter, der 
kunne helbredes, “som efter foregaaende Under' 
søgelse er befundet ikke at være ulægelige”. Kronisk 
syge, gamle og skrøbelige var dermed udelukket 
fra indlæggelse. Et hospital kunne altså både 
være et hjem for gamle og skrøbelige, svarende 
til vore dages plejehjem, og et sygehus for be
handling af syge. Især i København bliver ordet 
hospital brugt om sygehus. Frederiks hospital 
var et sygehus beregnet på de fattigste dele af be
folkningen. Det blev oprettet for at patienterne 
med Guds og lægens hjælp skulle blive helbred
te, så de kunne genoptage deres arbejde, og der
med ikke ligge fattigvæsenet til last. De syge var 
berettigede til fattighjælp, men blev de helbredt 
og arbejdsdygtige, mistede de den ret.

Ifølge sin fundats skulle Frederiks Hospital 
“Til en særdeles Adskillelse fra alle andre Hospita
ler, hvor skrøbelige Folk paa Livstid underholdes, 
have Vi Allernaadigst villet stifte dette Sygehus som 
et almindeligt Hielpemiddel for de Syge, som ikke 
formaaede i deres armelige og nødlidende Tilstand 
at komme sig selv til Hielp, og dog ved Guds Naa- 
dige Bistand og Lægens Hielp, samt en god og til
børlig Underholdning kunde forhielpes til deres 
Førlighed igien, saa at de kunde igien fortiene de
res Leve-Brød. ”

Det var kun patienter, der kunne kureres, som skulle op

tages i det nye Frederiks Hospital.

Dét var en ny tanke i 1757, hvor “hospitalet” normalt var 

et sted for gamle, elendige og håbløst syge.

Bedre læger

I anden halvdel af 1700-tallet gjorde den ene
vældige stat meget for at bekæmpe sygdom i be
folkningen. Foruden Frederiks Hospital oprette
des i 1759 en fødselsstiftelse, hvor enlige kvinder 
kunne føde uden at opgive deres navn, og hvor 
jordemødre og læger blev uddannet i fødsels
kunst. Staten ansatte 60 distriktskirurger over 
hele landet, som skulle behandle de fattige uden 
betaling og bekæmpe epidemier, og den sikrede
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gennem en forordning at smitsomt syge blev be
handlet gratis. Det blev i 1810 besluttet, at alle 
skulle vaccineres mod kopper, dvs. at det var tale 
om en tvangsforanstaltning. Desuden blev ud
dannelsen af medicinere og kirurger forbedret. 
De fik f.eks. mulighed for at få undervisning ved 
sygesengen på Frederiks Hospital. En del amter 
og købstæder oprettede mindre sygehuse især for 
smitsomt syge, bl.a. dem der led af kønssygdom
me.

Der var flere grunde til denne interesse for be
folkningens sundhed. Nye politiske ideer vandt 
indpas, ikke mindst under påvirkning fra Tysk
land. Den såkaldte kameralisme, som prægede 
mange indflydelsesrige danske tænkere i denne 
periode, havde som en af sine hovedantagelser, at 
en stor, rask og flittig befolkning gjorde et land 
rigt og mægtigt. “Det er ikke Guld og Sølv der be- 
riger et Land, men Arbejde og Penge. ” som F.C. 
Lütken, en toldembedsmand, der deltog i den 
ret livlige debat i 1700-tallets anden halvdel, 
skrev i 1756. Skulle befolkningen blive større og 
være i stand til at arbejde, måtte børnene overle
ve og de syge helbredes. Derfor satsningen på 
jordemødre og distriktskirurger.

Mobilitet gav 
smittespredning

På landet voksede antallet af helt eller delvis 
jordløse husmænd og daglejere, som ikke var un
derlagt en bonde eller en herremand, der havde 
pligt til at sørge for dem ved sygdom, misvækst 
og anden ulykke. Befolkningsvæksten medførte, 
at de der ikke kunne arve en gård, måtte finde 
nye næringsveje. Også i byerne blev antallet af 
daglejere større, og et stigende antal svende blev 
aldrig mestre, men fortsatte som svende, dvs. 
lønarbejdere, livet ud. Disse sociale forandringer 
skabte to problemer, som har med sygdom at 
gøre. Det ene var, at den større mobilitet øgede 
risikoen for smittespredning, og for at de, der 
blev smittede ikke blev behandlede, da de langt 
fra altid havde en husbond med ansvar for at 
tage sig af dem, hvis de blev syge. Derfor tog stat 
og amter over for at sikre befolkningens sund
hed, med gratis behandling af smitsomt syge og 
oprettelse af sygehuse for dem.

Det andet problem var, at når ingen forsørge
de disse mennesker, når de blev syge, var de hen
vist til at tigge. De styrende regnede med, at det
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Det er tid til stuegang 
på hospitalets kvinde
afdeling omkring år 
1900. Plejersker og 
patienter venter tilsy
neladende kun på 
lægerne.

Frederiks Hospital hav
de sit eget apotek, som 
oprindeligt var indrettet 
i 1700-årene. Apoteket 
fandtes i en af hjørne
pavillonerne ud mod 
Bredgade. I dag findes 
apoteket - hvis udseen
de blev ændret lidt un
der hospitalets lange vir
ketid - i Medicinsk Hi
storisk Museum i Bred
gade.

virkede negativt på andres arbejdsmoral og flid 
at se, at der var nogen, der kunne leve af at tig
ge. Opdragelsen til øget flid var jo et middel til 
at sikre et lands velstand. På nogle sygehuse 
fandtes der ligefrem arbejdsstuer for de mindre 
syge og rekonvalescenterne skulle hjælpe perso
nalet med at passe de mere syge. Lægerne skulle 
ifølge Fattigforordningen for København fra 
1799 ikke kun bekymre sig om de syges fysiske 
tilstand, men også om deres moral. Derfor skul
le lægerne gøre de syge “opmærksomme paa 
hvormeget Sundhed og Styrke beroerpaa veltillavet 
Føde, samt Orden og Renlighed, Tarvelighed og 
Arbejdsomhed, og hvormeget derimod Svaghed og 
Sygdom foranlediges af slet Føde, Uorden, Skiden
hed, Dovenskab samt stærk Brændevins- og Kaffe
drik”

Frederiks Hospital var således led i en mange
sidet indsats fra enevældens side over for især al
muens sygelighed.

Rygning & kortspil forbudt

Ønsket om at opdrage patienterne til et roligt og 
anstændigt levned kan også ses i reglementet for 
Frederiks Hospital udstedt i 1782. Her hedder 
det: “Ingen Patient maae uden Lægens tilladelse 
spise eller drikke noget Slags, uden det reglemente
rede, eller udgaae i Byen, uden ved Porten at afgi
ve Tegn fra Lægen. Ingen Patient maae skade Ho

spitalet eller dets Inventarier, drikke sig drukken, 
bedrive Utugt, bruge ugudelige Ord, letsindig eller 
uanstændig Tale, spille Kort eller i Stuerne røge 
Tobak. ”

Reglementet blev udformet efter at sygehuset 
havde eksisteret i 25 år. Det siger derfor ikke kun 
noget om direktionens normer, men afspejler er
faringer med patienterne gennem årene. Hvem 
var da patienterne, og hvorfor kunne ledelsen til
lade sig en så formynderisk tone over for dem? 
Ser vi på patienternes sociale baggrund på Fre
deriks Hospital, viser det sig, at stort set alle til
hørte almuen eller de laveste klasser i samfundet. 
Direktionen derimod bestod af højt placerede 
mænd i staten og byen. Der var meget lille sand
synlighed for, at direktionen eller andre fra dens 
samfundslag skulle havne på sygehuset. Havde 
man penge og nogen til at pleje sig, foregik læge
behandling og sygepleje i hjemmet.

Knap en tredjedel af patienterne på Frederiks 
Hospital var tyende og piger uden tjeneste. Her
skaber kunne, mod betaling, lade deres tjeneste
folk indlægge og på den måde blive fri for at have 
syge tjenestefolk i hjemmet. En femtedel af de 
indlagte var- svende. Her gjorde det samme sig 
gældende, deres mestre foretrak at indlægge dem 
frem for at have dem i hjemmet, eller de havde 
ingen mester, der sørgede for dem. En anden 
stor gruppe var arbejdsmændene, de udgjorde 
ca. en ottendedel af patienterne.

Det var med andre ord den fattigste del af be
folkningen, der benyttede sygehuset. Hvor man
ge, der fik deres ophold betalt af arbejdsgivere, 
og hvor mange, der betalte selv, fremgår des
værre ikke af protokollerne. Mange af patienter
ne skulle slet ikke betale. Kunne de få en attest 
fra en fattigforstander om at de var uformuende, 
blev de indlagt gratis dvs. de var fritliggende. 
Andelen fritliggende faldt fra 80% i 1770 til 
43% i 1880. En af årsagerne til nedgangen var 
sandsynligvis det tab af borgerlige rettigheder, 
der i stigende grad blev knyttet til modtagelsen 
af fattighjælp i løbet af 1800-tallet. Blandt sven
de og lærlinge faldt andelen fritliggende fra 1770 
til 1835, mens der blandt tyende hele tiden kun 
var ca. en femtedel. I 1770 udgjorde piger uden 
tjeneste en stor gruppe, der alle lå frit.

Befolkningen søgte i støt stigende tal til Fre
deriks Hospital og til de andre sygehuse i byen.
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udgjorde ca. en tredjedel af befolkningen, men 
halvdelen af patienterne. I de højere aldersgrup
per svarede andelen blandt patienterne til deres 
andel af befolkningen. Der var kun få børn ind-

Oprindeligt var “hospitaler” er sted for håbløst syge samt gamle og skrøbelige 
folk. Før reformationen havde mange ldostre den slags hospitaler som en d el af 
deres virksomhed...........................................................................................................

Disse omfattede Almindeligt Hospitals sygeaf- 
deling som blev oprettet i 1769, og Kommune
hospitalet, dets afløser, der blev oprettet i 1863. 
Desuden et antal mindre sygehuse, som blev op
rettet fra midt i 1800-tallet. I 1800-09 blev der 
indlagt 36 patienter per 1.000 indbyggere i 
København, og i 1864 var tallet helt oppe på 71 
per 1.000 indbyggere, dvs en fordobling. Be
folkningen i byen var i samme periode blevet 
mere end fordoblet. Dvs. at antallet af patienter 
mere end firedobledes i denne periode.

Syge unge mænd

To andre træk ved patienterne er værd at nævne. 
De fleste var unge, og der var flere mænd end 
kvinder. Gennemsnitsalderen hos patienterne 
var ca. 30 år. Nu kunne man tro, at dette skyld
tes, at folk ikke blev så gamle dengang. Den gen
nemsnitlige levealder var ganske vist lav i 1800- 
tallet, men det beroede hovedsageligt på den sto
re børnedødelighed. Var man først blevet vok
sen, var der også stor mulighed for, at man blev 
gammel. I midten af 1800-tallet døde ca. 1/4 af 
alle børn før de blev fem år, mens ca. 1/4 blev 
mere end 70 år gamle. Unge mellem 15 og 29 år 

lagt på sygehuset.
Hvorfor var der så mange unge blandt patien

terne? Vi ved det ikke helt sikkert, men som 
nævnt blev sygehuset bygget for de syge, der ikke 
kunne klare sig selv. Unge var oftest ugifte og 
havde ingen familie, som kunne tage sig af dem, 
eller de boede hos deres herskaber eller mestre, 
som ikke ønskede at lade dem behandle og pleje 
i hjemmet. En anden grund kan være, at man of
tere regnede med at kunne helbrede de unge end 
de gamle, og muligheden for helbredelse var som 
nævnt en betingelse for indlæggelse. Gravide og 
fødende blev indlagt på Fødselsstiftelsen, ikke på 
Frederiks Hospital.

Hvad så med overvægten af mænd? Mændene 
udgjorde 55-60% af patienterne, undtagen i 
1770, hvor der var lige mange af begge køn. Der 
kan i hvert fald være tre grunde. Den ene er, at 
mænd oftere kom til skade, fordi de levede mere 
farligt, både på arbejdet og uden for. Den anden 
er, at mænds helbred blev vægtet højere end 
kvinders af dem, der bestemte over sygehuset. 
En præst, Hans Bastholm, skrev i 1817 i en bog, 
der blev distribueret af Danske Kancelli til alle 
amtsfattigdirektioner, at: *Fattigvæsenet maae 
være villigst til at understøtte den Syge, naar det er 
Husfaderen der er syg, da han skal ernære de øvri-
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ge Lemmer af Familien, mindre naar det er een af 
disse som er belagt med Sygdom. ”

Samme prioritering kan Frederiks Hospitals 
grundlæggere have haft, da de byggede mandsaf
delingen større end kvindeafdelingen. Det for
hold, at der var mere plads til mænd, kan være en 
tredje forklaring på deres større andel.

Fugtige sygestuer

Frederiks Hospital blev bygget med imponeren
de bygninger ud mod Amaliegade og Bredgade. 
De blev brugt til administration, lægeboliger, 
apotek med videre. Bagved lå de et-etagespavilli- 
oner, der rummede sygestuerne. Sygestuerne lå 
omkring en gård, Grønnegården. En mur skilte 
en mindre afdeling i gården til de kvindelige pa
tienter fra den større til mændene. Grunden var 
opfyldt strand og derfor sumpet. Sygestuerne 
havde ikke kælder, hvilket bevirkede at stuerne 
var fugtige med skimmel på væggene og snegle 
på gulvene. På grund af fugten måtte man gen
tagne gange lægge nye gulve i sygestuerne. Der 
var ingen gange, dvs. at stuerne var gennem
gangsrum, hvilket skabte en del uro. Rekonvale
scenter og nyligt indlagte lå sammen, og der var 
adgang til besøg adskillige timer hver dag, hvil
ket heller ikke kan have medvirket til ro på stu
erne. Natstolene stod inde på stuerne. Med vo
res målestok, men også med en del af samtidens, 
var forholdene ikke gode nok. Mange af disse 
problemer med fugt og manglende hygiejne blev 
der dog efterhånden gjort noget ved.

Det så ud til, at patienterne fik rigeligt at spi
se. I følge spisereglementet fra 1757, som skulle 
være opslået på hver sygestue, fik hver patient til 
middag suppe bestående af “8 Lod skiert Kød” 
(ca. 125 g) hver dag med forskellige grøntsager. 
Om aftenen fik de grød, havresuppe eller lig
nende, til hvert måltid fik de et halvt pund brød, 
om aftenen med smør, og endelig fik “Hver Per
son om Dagen 3 Potter af Hospitalets sædvanlige 
Øll til 8 Mark Danske Tønden”. Dette var en 
kost, som, hvis reglementet blev nogenlunde 
overholdt, var betydeligt bedre, end den, fattige 
folk i byen i øvrigt fik.

For at sikre, at patienterne fik den ration, de 
havde ret til, var der “I hver Sygestue .. opstillet 
Maal og Vægt, hvormed enhver kan prøve, om den

Frederiks Hospital 
havde sit eget køkken, 
som hver dag skulle le
vere mad til ca. 300 
patienter, plus læger 
og sygeplejersker. Her 
er en køkkenansat 
igang med Madam Blå 
i tiden lige efter 
århundredskiftet.
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faaer det, som i det opslagne Reglement er tilstaa- 
et”. Dette siger enten noget om tilliden til gang
konerne eller om patienternes stridbarhed eller 
begge dele. Hvordan man vejer kødmængden i 
en tilberedt suppe fortælles ikke.

Læger og patienter

Fra begyndelsen var der ansat seks læger, tre kir
urger og tre medicinere til de i alt 300 senge som 
gradvis forøgedes, så der i 1876 var 402 senge. 
Sygehuset var dog især i begyndelsen slet ikke 
fuldt belagt. Omkring år 1800 steg antallet af 
læger til ti, et tal der holdt sig helt til midten af 
århundredet på trods af, at det årlige antal pati-



Efter 150 år i sundhe
dens tjeneste var Fre
deriks Hospital efter
hånden noget ned
slidt. I 1910 blev nøg
len drejet om, og hos
pitalets virksomhed 
overflyttet til det nye 
Rigshospital på Bleg
damsvej.

enter i samme periode var steget fra ca. 1.500 til 
godt 4.000 per år. Til sammenligning tjener, at 
et sygehus med et tilsvarende antal senge i dag vil 
have ca. syv gange så mange læger. De fleste an
dre danske sygehuse var meget mindre og havde 
ingen læge ansat. Her var det distriktskirurgerne, 
der tilså patienterne på sygehusene.

Med oprettelsen af sygehuse fik lægerne mu
lighed for at studere flere mennesker med sam
me sygdomme. Dette styrkede lægernes viden 
om de enkelte sygdomme. Ved at have mange 
patienter samlede på et sted, var det lettere at af
gøre, om en behandling hjalp ved en given syg
dom

Det var dog ikke alle læger, som syntes, at op
rettelsen af sygehuse var en god idé, og især ikke, 
at meget af udviklingen i lægevidenskaben i 
løbet af 1800-tallet foregik på sygehuse. Andre
as Buntzen, overkirurg på Frederiks Hospital, 
skrev i 1859 om den tiltagende brug af statisti
ske opgørelser: “Hospitalsiagttagelserne kom der
for alene til Orde, de beherskede den medicinske 
Literatur.........Lagens hele Tankegang blev mere
anatomisk; han havde det enkelte Organ som var 
Sygdommens Sæde saagodt som udelukkende for 
Øje, og idet man tog mindre Hensyn til de almin
delige Tilfælde, som den ældre Medicin havde 
brugt som Grundvold for Sygdomslæren, tabte man 
Individet og det Individuelle mere af Sigte,....

(man) satte Sygdommen i stedet for den Syge. ”
Både det forhold, at der var så mange patien

ter på sygehuset, og at de tilhørte helt andre sam
fundsklasser end lægerne og deres privatpatien
ter, medførte en ny relation mellem patienten og 
lægen, hvor lægen klart var den overordnede. De 
læger, som behandlede betalende patienter i pa
tienternes eget hjem, var på en anden måde af
hængig af patienterne. Man kan sige, at privat
patienterne var lægernes arbejdsgiver.

Farligt at blive indlagt?

Mange har den forestilling, at det nærmest var 
livsfarligt at blive indlagt på sygehuse i tidligere 
århundreder. En forestilling, som bl.a. Florence 
Nightingale var med til at give næring til i sin 
kamp i anden halvdel af 1800-tallet for at få ud
dannede sygeplejersker ansat på de engelske sy
gehuse. Om det var værre at blive indlagt end 
ikke at blive det, vil vi aldrig helt kunne afgøre. 
Det forudsætter detaljeret viden om sygelighe
den og dødeligheden i de pågældende samfunds
klasser både på og uden for sygehusene. På Fre
deriks Hospital døde hver tiende af de patienter, 
der blev indlagt, ca. en femtedel af dem havde 
dog kun været indlagt et døgn, hvorfor sygehu
set næppe hverken havde nået at gøre gavn eller 
skade. Om dette dødelighedstal var kendt - og i
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så fald hvordan det blev opfattet af befolkningen 
- ved vi ikke, men det var ikke så højt, at det for
hindrede folk i at søge til sygehuset i stigende tal.

“Mange af de Syge ligger bag Skorstene og paa 
aabne Lofter, hvorved alle Lægemidler blive uvirk
somme, og Helbredelse umulig” skrev en præst i 
1792 i en argumentation for oprettel sen af sy
gehuse. Mange af dem, der blev indlagt, havde 
som sagt, ikke nogen, der ville eller kunne sørge 
for dem, mens de var syge. På sygehuset fik de en 
seng at ligge i, varme om vinteren og mad at spi
se. Alt dette styrkede at deres chancer for at over
leve. Patienterne på Frederiks Hospital lå i gen
nemsnit en måned på sygehuset. Mit skøn er, at 
det ikke var særlig farligt at blive indlagt, tværti
mod er det sandsynligt, at patienterne havde stor 
gavn af indlæggelsen på sygehuset.

Signild Vallgårda er historiker og lektor ved 
Institut for Folkesundhedsvidenskab 

på Kbh. Universitet.

Tabel over patienterne 
på sygehuset

Antal patienter 1.491 3.307 4.113 2.904*

År 1770 1835 1855 1880

Arbejdsmænd 12% 13% 14% 10%

Svende 6% 21% 26% 13%

Tyende 6% 18% 19% 20%

Pige uden tjeneste 27% 8% 10% 7%

Øvrige 49% 40% 31% 50%

* Kommunehospitalet i København blev oprettet i 1863 med 840 senge, det er en 
forklaring på det lave antal patienter i 1880.

Andel fritliggende 80% 60% 47% 43%

Gennemsnitsalder 30 år 30 år 31 år 33 år

Andel mænd 49% 60% 55% 55%
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Revolutionen i Slesvig og Holsten
I august afholder Landsarkivet for Sønderjylland sammen med Landesarchiv Schleswig-Hol
stein et fælles symposium om de forskellige aspekter af revolutionen i 1848 i Slesvig og Hol
sten. Symposiet, der byder på foredrag og diskussion ved danske og tyske historikere, afhol
des i to dele. Den første del afholdes den 15. august på Landsarkivet i Aabenraa og handler 
om slesvig-holstenernes nationale opstand og det danske svar herpå. Anden del af symposiet 
holdes den 29. august på Landesarchiw Schleswig-Holstein, og focuserer især på revolutio
nens sociale aspekter. Seminaret er åbent for alle interesserede og såvel dansk som tysk kan 
benyttes.

Desuden vil begge arkiver arrangere udstilling af tryksager og arkivalier fra 1848. 
Tilmelding og yderligere information: 
Landsarkivet for Sønderjylland, Haderslevvej 45, 6200 Aabenraa. Tlf: 74 62 58 58

UPS!
Fejl i artiklen 
“Da Folket blev 
født”
Der havde desværre indsneget sig et par 
ukorrekte oplysninger i Peter Hallgård 
Christensens artikel om “Da Folket blev 
født” i sidste nummer:
Den omtalte stænderdeputerede hed 
ikke Nis Lornsen, men Nis Lorenzen. 
Hans sprogkrav handlede om, at dansk 
skulle indføres som rets- og forvalt
ningssprog i de områder af hertugdøm
met Slesvig, hvor kirke- og skolesproget 
(og folkesproget) var dansk, d.v.s. i 
Nordslesvig (svarende til det nuv. Søn
derjyllands amt). Kravet om dansk kir
ke- og skolesprog i den del af Sydslesvig, 
hvor folkesproget var dansk, blev rejst af 
andre på et senere tidspunkt. Der var 
ingen, som krævede dansk kirke- eller 
skolesprog indført i Holsten - og Chri
stian Paulsen har aldrig hævdet, at Hol
sten var et dansk område, kun Slesvig. 
Da de liberale i marts 1848 anråbte kon
gen “om ikke at drive nationen til fort
vivlelsens selvhjælp” og gennemførte “fol
ketoget” til majestæten, var det ikke for 
at bevare helstaten, men for at presse ham 
til at gennemføre ejderpolitikken ved at 
give kongeriget Danmark og hertugdøm
met Slesvig en fælles, fri forfatning.

I år er det 150 år siden, at Treårskrigen brød 
ud. Det markeres i det sønderjyske gennem en 
række forskellige arrangementer og udstillin
ger, der rækker helt ind i næste år. Vandreud
stillingen “Med Gud for Konge og Fødeland!” vi
ses på Museet på Sønderborg Slot, Museums berg 
Flensburg og Museet på Koldinghus. Udstillin
gen, der bl.a. viser forskellige samtidige tryk, 
effekter, m.m. og kigger nærmere på begrebet 
“Den tapre landsoldat” starter i Sønderborg 

den 30. maj.
å Bov museum har man frem til 30. au

gust valgt at koncentrere sig om slaget 
ved Bov i udstillingen “Dengang de 

drog afsted”. Museet ved Danne
virke, og museerne i Åbenrå, 

Tønder og Fredericia har 
også særudstillinger 

på programmet. 
Museerne har 

udgivet en lil
le folder, hvor 

man kan få yderli
gere informationer om 

de mange interessante ud
stillinger. Folderen kan rekvi

reres på Museet på Sønderborg 
Slot, 6400 Sønderborg.

Tlf: 74 42 25 39.



Kongeligt kunsthåndværk
Det er ikke kun dronning Margrethe, der har både blåt blod og en kunstne- | 
risk åre. Det kan man forvisse sig om på Rosenborg, som i øjeblikket viser 
særudstillingen “Kongelige Kunstdrejere”.

Fra ca. 1550 til 1750 var oplæring i drejerkunsten en fast del af den royale ; 
og fyrstelige opdragelse. Drejerundervisningen startede, når de små fyrstespi
rer var 5 år gamle og varede til de var ca. 18. Det gjaldt også pigerne, og bl.a. i 
dronning Juliane Marie var ganske habil ved drejebænken.

Det var både rekreativt og nyttigt at kunne et håndværk og drejeriet var et 
oplagt valg. Allerede i 1500-årene havde man en klar forestilling om, at Gud 

første drejer. Man havde jo fundet ud af, at jorden var en kugle, og 
da filosofien var, at rigtige kugler kun kunne laves på en drejebænk, måtte 
Gud jo have et særligt forhold til dette håndværk.

Fra Christian den 3. og frem til Frederik den 5. snurrede hjulet på den 
kongelige drejebænk, og nogen af resultaterne - ca. 40 arbejder i elfenben og 
rav findes i dag på Rosenborg. De kongelige drejerier kan ses frem til 31. au
gust.
Rosenborg, Øster Voldgade 4A, 1350 København K Tlf: 33 15 7619

Regional-TV laver 
lokalhistorisk 
film
De, der kan modtage TV/MidtVest, kan glæde 
sig til et spændende lokalhistorisk filmpro
jekt. Siden efteråret 1997 har stationen opta
get filmen “Guds Børn”, som med baggrund i 
den store vestjyske drukneulykke i 1897 for
tæller om tiden, om den missionske vækkelse 
og lokalsamfundet. Instruktørene er journa
list Karsten Baagø, som til daglig er ansat på 
den regionale TV-station, og Claus Kok der er 
tidligere højskolelærer, og nuværende lydtek
niker. Filmens budget er på 7 millioner, 
hvoraf 3 millioner kommer fra stationens 
“Støtteforening”.

Filmens ramme er virkelige begivenheder, 
som er veldokumenterede gennem samtidige 
avisartikler og arkivalier. Bl.a. har Hanne 
Mehl fra Thyborøn-Harboøre Lokalarkiv være 
behjælpelig med at fremskaffe baggrundsma
teriale for projektet.

Arkivet har en enorm samling - fra samtli
ge landets aviser - om den drukneulykke, 
som er med i filmen, og om den endnu større 

ulykke i 1893, som betød, at (hovedstads) 
pressen for alvor fik øjnene op for det nord
jyske. Ved begravelsen af de druknede var 
den missionske pastor Carl Moe inviteret til 
at tale. Og dét gjorde han - lige skrapt nok, 
mente hovedstadens udsendte.

“Guds Børn” vil blive vist i TV/Midtvest, 
sandsynligvis over 5 gange omkring jul, og er 
optaget med bl.a. lokale amatører på rolleli
sten
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Nordsjælland 
går i kloster
Før reformationen bølgede røgel
sen og salmesangen i det nords- 
jællanske. Cistercienserne boede i 
Esrom og Knardrup, i Helsingør 
var der franciskanere, karmelitter 
og dominikanere. Augustinerne 
holdt til i Æbelholt og i Slange
rup var der et kloster for cisterci- 
ensernonner.
Esrom blev grundlagt i 1151 på 
ærkebiskop Eskilds initiativ og 
havde Clairvaux som moderklo
ster. Efter reformationen har klo
steret blandt andet været stutteri, 
dragonkaserne, kro og posthus. 
Og under krigen havde bl.a. Rigs
arkivet magasin bag de tykke mure. 
Nu er Esrom genopstået som 
klostermuseum med en perma
nentudstilling om klosterets hi
storie og brødrenes liv. Indtil den 
1. maj 1999 viser museet også en 
særudstilling om hele den mang
foldige nordsjællandske kloster
verden, hvor man bl.a. kan ople
ve et stemningsrum med middel
alderlige skulpturer og se den 
enorme søjlefod, som er det ene
ste overlevende fra nonnekloste
ret i Slangerup. Fra Æbelholt ud
stilles en række skeletter, som for
tæller om nogle af de sygdomme 
- bl.a. tuberkulose og syfilis, som 
klosterhospitalets patienter led af. 
Klostrenes urter og helbredelses
metoder er også med på udstillin
gen, og hvis man føler sig lidt 
sløj, kan museumsbutikken tilby
de frø af ca. 50 lægeplanter. 
Blandt andet salvie, som efter ti
dens opfattelse kunne kurere 
næsten alt.
Esrom kloster, Klostergade, Esrom, 
3230 Græsted, Tlf: 48 36 04 00

Kommunardernes
Faner, geværer, kugler, kiks, fotografier, 
prislisten på kød - af bl.a. katte og rotter. 
Der er masser af originale genstande i 
den udstilling om Pariserkommunen, 
som for tiden kan ses på Arbejdermuseet i 
København. Pariserkommunen blev ud
råbt den 18. marts 1871 - og snart blev 
hverdagen bag barrikaderne drastisk 
ændret; huslejer og brødpriser blev fast
frosset og der blev indført forbud mod 
natarbejde for bagersvende.

Regeringen, som var flygtet til Versail
les, førte en bitter og blodig kamp imod 
kommunarderne, der til sidst led neder
lag. Da Kommunen faldt den 28. maj

Hvis man vil vide, hvad en sønderho- 
ning og en legestue er - og om man kan 
bruge humle til andet end ølbrygning, så 
kan Musikhistorisk Museum være med 
til at løse gåderne. Søndag den 31. maj 
fortæller museet om dansk spillemands

sidste fane
havde omkring 30.000 mennesker mistet 
livet.

Et af udstillingens klenodier er det 
røde fanebånd fra et bannerne på Kom
munens sidste barrikade, som franske 
kommunister forærede SUKP i 1924. Se
nere er det blevet brugt ved Lenins grav, 
det har ligget på revolutionsmuseet og i 
Marx-Engels Museet, da det blev opret
tet. Og i 1964 havde kosmonauter det 
med op i rummet - sammen med et bille
de af Karl Marx! Og indtil den 15. sep
tember kan det - og alle de andre ting - 
ses på Arbejdermuseet, Rømersgade 22, 
1362 Kbh. K 

Humle på Musikhistorisk...

musik - før og nu - på landet og i byen.
Tilmelding er nødvendig og prisen er 20 
kr.
Musikhistorisk Museum, Åbenrå 30,
1124 Kbh. K Tlf: 33 11 2726.
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Officielt opgør med heksetroe
I februar var det 300 år siden, at Højesteret afsagde dom i en interessant affære 
Nemlig i sagen om nogle kvinder fra Thisted, som havde påstået, at de var bess 
te. Oprindeligt havde det kun været den 27-årige Maren Christensdatter Sp 
lemand, som havde anfald af “krampe og fortvivlet rasen i sjælen”. Men snari 
der flere, som var besatte. Nogle lokale kvinder, især en ældre enke fra Skinnei 
og en kone fra Torsted, blev udlagt som de hekse, der var ansvarlige for problen 
Og én blev dømt til bålet. Imidlertid syntes bispen Jens Bircherod, at der var 
noget uldent ved sagen - og én af de besatte gik til bekendelse: det hele var op
spind.

Det endte med,at heksene blev frifundet ved landsretten. Istedet blev det 
sognepræsten og de “besatte” kvinder, der kom til at stå til ansvar for en kom
missionsdomstol i Ålborg. Oprindeligt lød dommene på bl.a. dødsstraf - 
men ved først Højesterets, og især kongens, mellemkomst endte det med få 
års fængsel til kvinderne, landsforvisning til sognepræsten og “næser” til andre 
af de implicerede.

Sagen kunne være endt med et heksehysteri, som dét der ramte byen Salem • 
i Massachusetts nogenlunde samtidigt. Så galt gik det ikke. Istedet blev sa
gen om “Besættelsen i Thisted” det officielle Danmarks opgør med heksetro
en.

Men det var trods alt kun fem år siden, at Højesteret havde stadfæstet 
dødsdommen over en gammel kone fra Falster, der således fik den tvivlsom
me ære at blive den sidste dansker, som blev henrettet for trolddom.

Javel, hr. undervisnings
minister!
Undervisningsministeriet fylder 150 år i år, og dét har Dansk 
Skolemuseum valgt at markere med en særudstilling, der kan 
ses indtil den 1. august. Museet har valgt at tage os ind bag 
murene i ministeriet, og vise nogle træk af undervisningsmini
strenes og ministeriets historie. I alt 49 undervisningsministre 
er det blevet til i løbet af de 150 år, og det var den seneste i 
rækken, Margrethe Vestager som åbnede udstillingen den 2. 
april. Man kan selvfølgelig møde nogle af hendes berømte 
forgængere i embedet - ikke mindst Nina Bang, som var ver
dens første kvindelige minister. Måske spekulerer man på, 
hvordan sådan et ministerium i grunden ser ud? Så er der rig 
lejlighed til at danne sig et indtryk af de fysiske rammer gen
nem tiderne - for udstillingen rummer tableauer, der viser 
embedsmandskontorer fra bl.a. 1910, 1940 og 1960.

Skolemuseet viser også eksempler på markante begivenhe
der i dansk skolehistorie gennem de sidste 150 år, og relaterer 
dem til de forskellige undervisningsministres virke. 
Dansk Skolemuseum, Rådhusstræde 6, 1466Kbh. K 
Tlf: 33 1558 10
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Fra uønsket 
barn til 
kunstsamler

Det er en utrolig historie, fuld 
af spændende kunstgenstande, 
som Kulturhistorisk Museum i 
Randers har på plakaten indtil 
den 30. august. Historien 
handler om Johanne Buhl, der 
oprindeligt hed Grace, og blev 
født som uægte barn i en Lon- 
don-forstad i 1889. Nogle kol
legaer til lille Graces dansk
norske far fandt en adoptivfa- 
milie i Danmark, nemlig 
kunstmaleren Georg Achen og 
hans kone. Og så blev Grace 
til Johanne, fik en aktiv barn
dom i det københavnske 
kunstnermiljø, giftede sig med 
overretssagfører Buhl fra Ran
ders og modtog mange af ti
dens kendte kunstnere i sit 
hjem. Johanne var også en af 
de få damer, der både havde 
kørekort og egen bil! Som 
gammel nåede hun at blive 
genforenet med sin biologiske 
far, der imellemtiden var ble
vet norsk konsul i Bordeaux! 
Johanne Buhl gav sine stuer, 
med alt inventar og en helt 
unik kunstsamling til Kultur
historisk Museum, hvor de 
blev indviet i 1971. Nu har 
museet også modtaget Johan
ne Buhis personlige arkiv og 
fortæller historien om den 
spændende person og hendes 
sager i særudstillingen “Johan
nes ting”.
Kulturhistorisk Museum, 
Stemannsgade 2, 8900 Randers. 
Tlf: 86 42 8655

Nyheder p@ nettet

Kildeskrifter på internettet
Det vrimler med nye adresser på internettet, og en af de nyere, som kan være spænden
de for historieinteresserede, er Kildeskriftselskabet.

Selskabet blev stiftet i 1877 med det formål at udgive kilder og hjælpemidler til stu
diet af dansk historie. Og dét er blevet til mange i tiden løb. Selskabet genoptrykker 
også klassiske fremstillinger af dansk historie og var blandt de første, der kunne tilbyde 
kilder og hjælpemidler på mikrokort. I dag kan Kildeskriftselskabet stadig levere ca. 
hundrede titler og en række mikrokort.

Publikationerne kan bestilles via elektronisk bestillingsblanket på 
http://www.sa.dk/lak/lcilde/kildeskr.htm - man kan selvfølgelig også benytte almindelig 
post, hvor adressen er: Selskabet for udgivelse af kilder til dansk historie, Rigsdagsgården 9, 
1218 København K, telefon 33 14 34 14, fax 33 14 34 14.

Hulsøm og 
korssting 
på Søllerød 
Museum
Der var masser af inspirati
on for broderienthusiaster 
da Søllerød Museum blænde
de op for udstillingen 
“Håndarbejde fra oldemors 
gemmer”. Tidligere var bro
deri en del af en pæn, ung 
piges uddannelse - hun 
skulle helst ikke blot kunne 
sy tøj til sig selv, børnene og 
måske manden. Hun skulle 
helst også kunne udsmykke 
fx undertøj, linned og duge 
med forskellige typer af bro
deri; hedebo, korssting, 
fladsyning etc.

En af udstillingens mere
specielle stykker var “Dagmardugen”, broderet af Elisabeth Bilsted, der havde sin vinterbo
lig ovenover dét, der i dag er Nationalmuseets klunkehjem. Dugen var tiltænkt den danske 
prinsesse Dagmar som giftede sig med den russiske tronfølger i november 1866. Dugen 
nåede imidlertid aldrig til Rusland - måske fordi Elisabeth også blev gift i 1866 og derfor 
selv fik brug for det pragtfulde stykke kunsthåndværk?
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Hvad er historien om Ridder 
Niels Bugge af Hald. Han 
blev myrdet i Middelfart af 
nogle fiskere, og det var på 
Valdemar Atterdags tid. Men 
hvad siger Danmarkshistori
en ellers om den sag?

Med venlig hilsen 
Jørgen Kobel 

Vestre Gade 20 B
2650 Hvidovre

Svar:
Niels Bugge var en overordent
lig fremtrædende mand i pe
rioden ca. 1332-58. Grund
laget for hans position var en 
ganske overordentlig godsrig
dom. Han ejede godserne 
Hald, Spottrup og Nørre 
Vosborg samt spredt gods 
mange andre steder i Jylland. 
Fra 1343 blev han én af Val
demar Atterdags nærmeste 
medarbejdere, og han synes 
at have modtaget ridderslaget 
ved Kristi grav i Jerusalem, 
da han i 1347 ledsagede sin 
konge dertil. Han var i en 
periode, antagelig fra 1353, 
slotskommandant på Riber- 
hus, Vardehus og Skodborg- 
hus, hvilket vil sige at han 
administrerede hele Vestjyl
land fra Kongeåen og op til

Limfjorden. Men samarbej
det med Valdemar Atterdag 
var langtfra gnidningsløst.

Da den jyske adel gjorde 
oprør mod deres konge både 
1351-53 og 1357-59 var han 
én af lederne, hvilket synes at 
have kostet ham livet.

Lillejuleaften 1358 for
handlede han og andre op
rørsledere med kongen i Sla
gelse, hvor Valdemar ifl. Yn
gre Sjællandske Krønike “fo
reslog dem nogle vilkår, som 
aldeles ikke behagede dem, 
og nu skildtes de fra ham 
mere ilde stemte, end de var 
kommet”. Det blev dog af
talt, at de skulle have frit lej
de yderligere otte dage. Her
efter fejrede de jyske oprørs
ledere tilsyneladende jul i 
Tårnborg ved Korsør, og på 
vejen hjem blev Niels Bugge 
og to andre dræbt i Middel
fart den 30. december 1358. 
Mistanken rettede sig natur
ligt nok mod kong Valdemar. 
Denne aflagde imidlertid ed 
sammen med sin søn og flere 
riddere på, at han på ingen 
måde var indblandet i sagen. 
Dette godtog Niels Bugges 
søn Knud, men faderen til én 
af de andre dræbte, ridder 
Stig Andersen af Bjørnholm 
opsagde ifl. samme krønike 
“kongen huldskab og troskab 
af sorg over sin søn...og tilli
ge ægget af anden uret”.

Enhver kan tænke, hvad 
man vil om dette. Men det er 
jo nok næppe sandsynligt, at 
de fiskere i Middelfart, der 
blev pålagt en årlig bøde kal
det “Buggespenge”, der blev 
opkrævet frem til 1874, var 
de (mest) skyldige i disse 
yderst belejlige dødsfald. I 

øvrigt skete det ved en anden 
lejlighed, at nogen af kon
gens folk ‘kom til’ at dræbe 
én af de meste fremstående 
deltagere i det første oprør 
mod kongen.

Anders Bøgh, lektor 
Aarhus Universitet

Kirkegang 
efter barsel
Hvordan foregik det, når 
kvinden efter en fødsel blev 
introduceret i kirken? Var 
der en speciel ceremoni?

Med venlig hilsen 
Jørgen Ryberg 

Nivahøj 78 2-2 
2990 Nivå

Svar:
Når en gift kvinde kom til 
kirke første gang efter at have 
født skulle hun introduceres, 
dvs. indledes af præsten i kir
ken. I princippet måtte hun 
slet ikke gå ud, og moderen 
var derfor heller ikke med til 
dåben, i den tid, hvor nyfød
te blev døbt 8 dage efter 
fødslen.

Danske Lov 2-8-9 siger, at 
kvindernes skal “sig indehol
de”]. fem eller seks uger, kir
keritualet af 25. juli 1685 
nævner kun tidsrummet som 
“nogle uger” og beskrev hvor
dan introduktionen burde 
foregå. Kvinden skulle, sam
men med et par følgekvinder, 
vente i våbenhuset. Så skulle 
præsten hente hende, og 
mens de stod på hver sin side 
af våbenhusets tærskel, skulle 
han minde hende “om hendes 
taksigelse imod Gud, som har 
hjulpet hende af den nød hun 
var udi, og givet hende glade 

for sorrigfomedelst en god for
løsning”. Så kunne hun gå 
ind i kirken og sætte sig på 
sin sædvanlige plads. Efter 
prædikenen gik både hun og 
følgekonerne op og “ofre”, 
dvs. lægge penge på alteret til 
præsten. Som regel var det 
under ofringen, at menighe
den sang en salme, der blev 
opfattet som hørende til den
ne lejlighed, fx nr. 74 i Kin
gos salmebog “Min sjæl nu 
lover Herren”. Nogle folke
mindeoptegnelser fortæller, 
at man godt kunne tilpasse 
salmesangen til den konkrete 
lejlighed og fx synge andre 
vers eller salmer hvis fx bar
net var dødt.

Hvis barselkonen var død 
under fødslen har man - især 
fra Nordvestsjælland - op
tegnelser der fortæller, at der 
måtte lægges “offerpenge” i 
kisten, så en af sognets afdø
de præster kunne “introduce
re” hende i det hinsides. El
lers kunne hun måske ikke 
komme i himlen.

For bondesamfundets men
nesker var introduktionen 
nærmest en renselse. Barsel
kvinder, der ikke havde været 
i kirke, blev betragtet som 
“urene”. De kunne komme 
til at gøre skade på andre og 
var særligt udsatte for over
naturlige væsners anslag, fx 
bjergtagelse.

Efter ceremonien i kirken 
blev der - efter formående - 
holdt et kirkegangsgilde, 
hvortil naturligvis bl.a. følge
konerne var selvskrevne. In
troduktionsceremonien blev 
gjort frivillig i midten af 
1700-årene, men skikken 
fortsatte - især i meget reli-
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SFINX ER OGSÅ 
BØGER...

KEJSER NERO - Han levede stærkt, døde ung 
og efterlod sig et væld af myter. Hvad er fakta, og 
hvad er fiktion? Svarene kan findes i denne bog, 
hvor professor Rudi Thomsen genfortæller et af 
de mest spændende kapitler i Roms historie.
Kejser Nero, 1998, 140 s., rigt ill. i farver, ind
bundet i hellærred. Pris 160 kr.

giøse miljøer - langt ned i 
mod vor tid.

Med venlig hilsen 
Charlotte S. H. Jensen 

Folkemindeforsker, 
Landsarkivet for Sjalland

“De tre bind er en guldgrube af nye 
indsigter og fremstår som et fortræf
feligt stykke universalhistorie. ”

Steffen Heiberg, Information

“Læs selv og bliv klogere på Europa 
og dermed Danmark/’

Uffe Østergård, Weekendavisen

IMPERIUM ROMANUM er det første 
værk af sin art på noget sprog. Det

handler om en af de væsentligste forudsætninger for Europa og den 
vestlige verden: den universelle magt, som Romerriget stod for i 
oldtiden og eftertiden, og den store betydning denne universalitetstan
ke har haft i Europa frem til i dag. Fra kejsertidens Rom, der forenede 
den kendte verden under ét styre, til Rom-traktaten og den Europæi
ske Union, der bygger på den samme drøm om folkenes forening.

33 forskere fra 7 forskellige videnskabsgrene har skrevet de 41 
artikler. Værket udkom første gang i 1993 og foreligger nu i forstærket 
paperback til særpris. 1184 s., ill. i s/h. Pris 329 kr.

SFINX udkommer gennemillustreret i farver 4 
gange om året. Sommerudgaven er altid et dob
beltnummer og handler om et område eller en 
by i Middelhavsområdet, som er en rejse værd. 
I 12-14 artikler præsenteres rejsemålenes 
historiske og kulturelle baggrund fra de tidligste 
perioder til stedets nutidige identitet.

... OG 
TEMA
NUMRE

Lilleasiens Vestkyst (27 kr.) Rom (43 kr.) 
Athen (43 kr.) Sicilien/Syditalien (43 kr.) 

Mallorca og naboøer (55 kr.) 
Peloponnes (50 kr.) Kreta (50 kr.) 
Toscana/Etrurien (50 kr.) 
Sydfrankrig (50 kr.) 
Norditalien (50 kr.) 
Cypern (50 kr.) 
Syrien (55 kr.)

Malta (55 kr.) Det Hellige Land (43 kr.) 
Spanien <43kr.) Portugal (50 kr.) 

Istanbul (43 kr.) Ægypten (43 kr.) 
Tunesien (22 kr.) Venezia (55 kr.) 

Jugoslaviens Kyst (50 kr.)

SFINX

Blev man 
vaccineret hvis 
man havde 
haft kopper?
Jeg vil gerne vide, om en per
son, som havde haft “de na
turlige kopper” alligevel kun
ne blive vaccineret i begyn
delsen af 1800-årene?

Med venlig hilsen 
Doris Valgaard 

Mars elis Boulevard 30, 2 tv 
8000 Århus C.

Svar:
Det er svært at svare eksakt 
på, om en person der har 
haft “naturlige kopper” alli
gevel kan blive vaccineret. I 
dag ville man ikke gøre det, 
og det er heller ikke sandsyn
ligt, at man ville gøre det i 
ældre tid - hvis der var tyde
lige tegn på, at en person 
havde haft sygdommen.

En af de første, der vacci
nerede i København, var 
lægen Winsløw i 1801. Han 
fik sin vaccine direkte fra den 
engelske læge Edward Jenner,

der “opfandt” vaccinationen.
Jenner havde opdaget, at 

malkepiger, der havde haft 
kokopper, var beskyttet imod 
de rigtige — og langt farligere 
- kopper. Pigerne fik godar
tede bylder på hænderne, 
men blev ikke koparrede. 
Denne opdagelse udnyttede 
Jenner, han gennemprøvede 
sine teorier videnskabeligt og 
indførte den første systemati
ske ko koppevacci nation.

11811 blev der indført 
tvungen vaccination af alle 
børn, det var stor aktion, 
hvor læger, kirurger, præster 
og degne lærte at vaccinere 
og udstede attester. Det kun
ne dog også være folk fra en 
noget anden samfundsklasse, 
der vaccinerede. På Medi
cinsk Historisk Museum fin
des en del gamle vaccinati
onsattester, og heriblandt én 
der er udstedt af skarprette
ren i Odense. Han var også 
blever autoriseret som vacci
nator.

Vaccinen blev fremskaffet 
efter Jenners princip, man 
opsamlede pus fra et vaccine
ret barn, og overførte det til 
det næste.

Med venlig hilsen 
Anna-Elisabeth Brade 

Medicinsk Historisk 
Museum

ARKÆOLOGI, HISTORIE, KUNST OG KULTUR
INTRODUKTIONSTILBUD: SFINX årgang 1997 og 1998, inkl. temanumrene om
VENEZIA og MALLORCA OG NABOØER ............................................210 kr.
Ring på 8942 2295, fax på 8942 2287 eller skriv til SFINX, c/o Klassisk 
Arkæologi, Aarhus Universitet, 8000 Århus C. E-mail: klalc@hum.aau.dk
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Benno Biasild:
Fra nytårskort til 
nissekort.
Historien om danske 
jule- og nytårskort før 
1950.
Ørbak 1997. 126s.
En rigt illustreret bog om de 
danske jule- og nytårskorts 
historie. Forfatteren beskri
ver kortenes historie fra den 
allerførste nytårshilsen fra 
1555 og frem til ca. 1950 
ved at gennemgå motiver, 
tegnere og forlag.

Danmark-Norge 
1380-1814.
Oslo 1997-. 4 bd.
I 434 år var Danmark og 
Norge hovedlandene i en 
stor nordisk stat. Et værk i 4 
bd., hvoraf de første 2 er ud
kommet, tager for første 
gang forløbet op i en fælles 
fremstilling og vurdering. 
Forfatterne til de 2 forelig
gende bd. - en norsk og en 
dansk historiker - beskriver 
tilblivelsen af fællesskabet 
1380-1536 og den aristokra
tiske fyrstestat 1536-1648. 
De 2 sidste bd. er planlagt til 
udgivelse i august 98.

Karsten Faurholt.
Nina Bang.
Mennesket og 
politikeren.
Odense 1997. 192 s.

Den socialdemokratiske poli
tiker Nina Bang (1866-1928) 
var Danmarks første kvinde
lige minister. Biografien skil
drer hendes liv og virke, men 
hovedvægten er lagt på hen
des politiske karriere, hvor 
hun kom til at præge uddan
nelses- og kulturområdet. 
Endvidere gives et indblik i 
socialdemokratiets inderste 
kreds, hvorfor politikere som 
Stauning, Steincke og Borg
bjerg også indgår i beskrivel
sen.

Kurt Jacobsen:
Den røde tråd.
Det Store Nordiske 
Telegraf-Selskabs stor
politiske spil efter den 
russiske revolution.
Kbh. 1997. 224 s.
Ud fra arkivmateriale beskri
ver forfatteren Det Store 
Nordiske Telegraf-Selskabs 
handelssamarbejde med Sov
jetregeringen i årene efter 
revolutionen, hvor telegraf
selskabet med henblik på at 
bevare sine telegrafkoncessio
ner førte sin egen udenrigs
politik. Det indviklede poli
tiske spil førte frem til, at sel
skabet i 1921 - som det før
ste udenlandske selskab over
hovedet - indgik en konces
sionsaftale med det nye Sov
jetstyre.

Bente Kjølbye:
H.C. Andersen og 
veninderne.
Kbh. 1997.330 s.
Bente Kjølbye har samlet og 
kommenteret en række cita
ter fra H.C. Andersens brev

veksling, dagbøger og selv
biografier, der belyser hans 
forhold til kvinder. Kvinder
ne er opdelt i 2 grupper, dem 
han var forelsket i (Jenny 
Lind, Louise Collin m. fl.) og 
dem han knyttede venskab 
til (Henriette Collin, Hen
riette Wulff m.fl.).

Bent Melchior:
Så vælg da livet. 
Erindringer.
Kbh. 1997.273 s.
I årene 1963-70 virkede Bent 
Melchior som rabbiner ved 
Det Mosaiske Trossamfund i 
København og fra 1970-96 
som overrabbiner og præst 
samme sted. I sine erindrin
ger fortæller han om sin op
vækst, uddannelsesårene og 
sin tid som hhv. rabbiner og 
overrabbiner. Han tager em
ner op, som har interesseret 
ham; møder og mennesker, 
der har betydet noget for 
ham og sager, han har fundet 
det værd at slås for.

Knud Prange (red.):
Det store i det små.
Kbh. 1997.352 s.
Lokalhistorie er et vidt be
greb. Det kan bl.a. omfatte 
hvervning af præster i 1800- 
tallet, skoleprotokoller, og en 
Frederiksbergsk kriminalhi
storie anno 1785. Det er 
nogle af emnerne i bogen 
“Det store i det små” som 
var en del af festlighederne, 
da Lokalhistorisk Afdeling 
ved Københavns Universitet 
fejerede 25-års jubilæum. 
Bogen behandler naturligvis 
også Afdelingens historie, og 

giver bud på lokalhistoriens 
fremtidige arbejdsområder.

Michael Bregnsbo:
Folk skriver til kongen. 
Supplikkerne og deres 
funktion i den dansk
norske enevælde i 
1700-tallet.
Kbh. 1997. 343 s.
Supplikker er bøn- eller kla
geskrifter som kongen har 
modtaget fra sine undersåt
ter. Henvendelserne kan 
handle om alt mellem him
mel og jord; bondeklager, 
handelsprivilegier, værne
pligt, skifteretsproblemer, be
nådninger og meget andet. 
Bogen giver en grundig in
troduktion til brug af sup- 
plikprotokollerne, men er 
også en værdifuld afhandling 
om 1700-tallets borgere, be
lyst gennem deres forhold til 
staten.

David Davidsen &
Erik Nørr:
Håndværker
uddannelserne i 
København. 
Registratur over Kbh. 
Tekniske Skoles Arkiv, 
1843-ca. 1988.
Viborg, 1998, 126s.
Københavns Tekniske Skoles 
arkiv er en guldgrube til stu
diet af af en lang række 
håndværkeruddannelser fra 
1843 og frem til 1980'erne. 
Arkivet er meget velbevaret, 
og derfor er der her gemt 
materiale, som ellers er kasse
ret i andre uddannelsesinsti
tutioners arkiver.
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I
Varslet om 2. Verdenskrig

SET GENNEM DEN DANSKE PRESSE

Over et halvt år efter den Spanske 

Borgerkrigs udbrud, 

mandag den 26. april 1937, var det 

markedsdag i den lille baskiske by 

Guernica ca. 23 km. fra Bilbao. 

Bønderne var i stort tal kommet for 

at sælge deres varer. 

Næste morgen var byen en udbrændt 

ruinhob. Hvad var der sket? 

Og hvad fik den danske offentlighed 

at vide om begivenhederne 

de første dage derefter?

Avisernes overskrifter var store og 

dramatiske: “Rædselstimerne 

under Bomberegnen” eller 

“Det frygteligste Luftangreb 

Verden endnu har oplevet”. 

En gennemgang af pressedækningen 

bringer interessante ting 

for dagen.

Af Jette Drachmann Søllinge

Den spanske borgerkrig var brudt ud med 
general Francisco Franco’s oprør i juli 

1936 som reaktion mod valgsejren i februar 
samme år til Folkefronten, en alliance mellem 
borgerligt liberale, socialister og kommunister. 
Oprørernes - eller “nationalisternes” - politiske 
bagland var et forbund mellem primært fascister, 
den katolske kirke, godsejerne og royalister. I 
september 1936 havde de fleste europæiske lan
de undertegnet en ikke-interventionsaftale, som 
forpligtede dem til ikke at levere våben eller an
det krigsmateriel til nogen af borgerkrigens par
ter. Denne aftale blev overholdt af de demokra
tiske lande, men konsekvent overtrådt af Tysk
land og Italien, der leverede våben og sendte “fri
villige” tropper til oprørerne.

Det spanske baskerland var politisk domineret 
af katolske borgerlige, men var gået ind i borger
krigen loyal mod republikkens legitime regering. 
Som modydelse havde regionen fået et udstrakt 
selvstyre.

Den lille by Guernica var baskernes gamle ho
vedstad, hvor det lokale parlament mødtes. Her 
stod de historiske egetræer, hvor de spanske kon
ger plejede at aflægge ed på, at de ikke ville be
røve baskerne deres rettigheder, og hvor basker
ne svor kongerne troskab. I april 1937 var byen 
endnu urørt af borgerkrigen, og dens strategiske 
betydning var beskeden. Men den lå i den ret
ning, oprørernes nordstyrker under ledelse af ge
neral Mola ville rykke frem mod Bilbao.

Efter at byen var jævnet med jorden d. 26. 
april startede en erklæringskrig, hvor general 
Franco’s hovedkvarter i Salamanca først erklære
de, at deres flyvere havde haft “en fremragende



JDet hævdes, at det va. 
Tyskere, der jævnede 

Guernica med Jorden.
Zftsfartens /rggtetrg 

dement debatteres t Ltaderbuset ny 
skaber international.He/spænding'.

fri ro^Lordoifed/kt/oz

Baskernes gamle Hovedstad er 
belt i Burner efter frygteligt J 
Bombardement ira Luften g

Bi

Andel i Fremrykningen'. Da så op
hidselsen over det tætte bombardement 
og de mange civile ofre rejste sig over de 
demokratisk styrede dele af Europa, 
fralagde hovedkvarteret sig alt ansvar 
for det påståede luftangreb - deres 
fly havde slet ikke været på vin
gerne - og udsendte en erklæ
ring om, at “de røde” rege
ringsstyrker selv havde stuk
ket byen i brand. Den baskiske regering udsend
te et kommuniké, der hævdede, at ødelæggelsen 
af Guernica blev udført af tyske flyvere i tyske 
fly. Dette blev bekræftet af uafhængige kilder, og 
det blev vidnefast, at byen var blevet offer for et 
bombardement af nazi-tyske flyvere, stationeret 
ved Deva.

...i april 1937 stammede

hele den danske presses Spaniens- 

nyheder fra nyhedsbureauer eller 

korrespondenter til andre 

europæiske aviser.

Onsdag d. 28. april stod de første nyheder om 
ødelæggelsen at læse i den danske presse, der 
modtog stadig flere øjenvidnerapporter om det 
brutale bombardement. Dels fra en katolsk 
præst på besøg. Dels fra udenlandske pressefolk. 
De sidste var de vigtigste for opklaringen, idet de 
både havde som opgave at rapportere om krigs

begivenhederne og måtte formodes at være upar
tiske vidner. På regeringssiden af fronten var 
George L. Steer fra den konservative engelske 
avis The Times, Christopher Holme fra Reuters 
Bureau (London) og Mathieu Corman fra den 
kommunistiske franske avis Ce Soir.

Derimod havde ingen danske aviser på dette 
tidspunkt reportere i Spanien. Aret før havde 
Erik Seidenfaden været der - på regeringssiden - 
for Berlingske Tidende og senere i 1937 var fly
veren Knud Clauson-Kaas på oprørernes side og 
sendte derfra reportager til Nationaltidende.

Men i april 1937 stammede hele den danske 
presses Spaniens-nyheder fra nyhedsbureauer el
ler korrespondenter til andre europæiske aviser. 
De mindre dagblade måtte nøjes med bureau
stoffet, mens de større havde ressourcer til også 
at købe artikler fra et større udenlandsk dagblad, 
oftest et engelsk. Berlingske Tidende fik artikler 
fra The Times, Nationaltidende og Jyllands-Po- 
sten fra The Daily Telegraph. Alle disse fem avi
ser var konservative. Social-Demokraten (nu: Det 
fri Aktuelt) fik artikler fra den engelske partifælle 
Daily Herald. Andre store aviser fik nyhederne 
via egne korrespondenter i Paris eller London.
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Reuters Bureaus telegrammer blev modtaget i 
uddrag via Ritzaus Bureau. Da England på den
ne tid var Europas førende magt, og ikke-inter- 
ventionspolitikken i vidt omfang var udformet 
på engelsk initiativ, blev også begivenheder i 
London væsentlige m.h.t. Spaniens-nyhederne. 
Nogle af de største danske aviser havde faste kor
respondenter i London, og disse blev også ind
draget. Men der var ingen danske journalister el
ler andre øjenvidner i Guernica og omegn.

Det blev derfor George L. Steer fra The Ti
mes, der reelt blev den første hovedkilde for 
størsteparten af den danske presse, evt. også 
Mathieu Corman. Steers reportage dateret “Bil
bao, Tirsdag” blev trykt i Berlingske Tidendes 
morgenudgave d. 28.4.1937. Den startede:

“Baskernes gamle Hovedstad Guernica blev i 
Aftes fuldstændig ødelagt af Nationalisternes Flyve
re. Bombardementet af den ubefæstede By langt 
bag Fronten varede 3 Timer og 1 Kvarter. En væl
dig Flaade af Flyvemaskiner, der bestod af tre tyske 
Typer, Junkers 52, Heinkel-Bombemaskiner 111 
og Heinkel-Jagere af Type 51, kastede uophørligt 
deres Bomber, der vejede indtil 200 Pund, og over 
3000 Topunds Aluminiums-Brandbomber ned 
over Byen. Jagerne dykkede samtidig ned over Hu
sene og mejede Flygtningene, der var uforsigtige 
nok til at søge bort fra Byen, ned med deres Ma
skingeværer. ”

De efterfølgende afsnit beretter om de mange 
dræbte og de voldsomme brande - bl.a. blev pa
tienterne på et hospital indebrændt. Selv kom 
han til byen kl. 2 om natten sammen med jour
nalisterne fra Reuter og Ce Soir. På dette tids
punkt kunne røgskyerne ses 15-20 kilometer 
bort, og hele byen brændte. Pressefolkene kunne 
konstatere de civile tab og det faktum, at et par 
mindre kaserner i byens udkant var nogle af de 
få uskadte bygninger.

Hans artikel slutter med makaber ironi: “Det 
System, de tyske Flyvemaskiner gik frem efter, vil 
maaske interessere de Militære. ... Gangen i dette 
Bombardementpaa en ubefæstet By, er logisk. Først 
Haandgranater til at fremkalde Panik, derefter 
Maskingeværer til at drive Befolkningen ind i Hu
sene, og endelig svære Bomber og Brandbomber 
med det Formaaal at ødelægge Husene eller stikke 
dem i Brand over Hovedetpaa Civilbefolkningen. ”

Tre dage senere kom Pembroke Stephens fra 

“Daily Telegraph” til byen med oprørernes trop
per. Hans rapport var underlagt Salamanca-rege- 
ringens censur - og her havde man i mellemti
den udsendt erklæringen om, at “de røde” selv 
havde stukket byen i brand. Reportagen blev 
trykt i Nationaltidende d. 30. april. Han rap
porterer om en forladt og ødelagt by:

Det bemærkelsesværdige

ved Daily Telegraph s reportage var, 

hvad den IKKE sagde

“Jeg kom til Guernica med den nationalistiske 
Bagtrop, en Time efter at de Røde havde forladt 
Byen. ... Hist og her frembyder en ensom Husmur 
en røgsværtet Silhuet mod den blaa Himmel; men 
ellers er der ikke stort andet end ødelagte Huse, der 
praktisk talt blokerer hver eneste Gade. ... En 
Gruppe sørgende Kvinder bar en broget Paaklæd- 
ning, Lærredssko, Bluse, Mandfolkeskjorte og 
Overfrakker. De fortalte mig, at de havde mistet 
alt under Branden. ”

Det bemærkelsesværdige ved denne reportage 
er, hvad den ikke siger. Den godtager påstanden 
om en ødelæggende brand, men der står intet 
om, hvem der har påsat branden. Og det til trods 
for, at hr. Stephens ellers er yderst negativt ind
stillet mod regeringssiden. I reportagen hedder 
det således også i en passage, der fortæller, at en
kekejserinde Zitas villa er brændt af: “For en 
Gangs Skyld havde de Røde ikke brændt Buti- 
kerne og de Fattiges Huse, saaledes som i Irun og 
Eibar, men havde udset sig de Riges Villaer til 
Ødelæggelse.”

Samme dag - fredag d. 30.4. - når endnu en 
øjenvidneskildring frem til den danske presse via 
det franske telegrambureau Agence Havas. Kil
den er Alberto Onaindia, der præsenteres som 
“Hovedpræst ved Domkirken i Valladolid”. Han 
var mandag d. 26. på rejse mod Bilbao for at be
søge nogle slægtninge. Til Agence Havas gav han 
en dramatisk skildring af begivenhederne. 
“Først dukkede en Jager op, som senere blev efter

fulgt af 3 andre Jagere og 13 3-Motorers Bombar
dementsmaskiner. ... De blev afløst af lignende 
Formationer, som med det samme Raseri fortsatte 
Arbejdet paa at udslette Byen. ... Befolkningen 
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flygtede sårlig til Lystskove, der ligger ca. 1 km 
udenfor Byen. Flyvemaskinerne gik meget lavt, og 
deres Maskingeværer knaldede afsindigt. Nedskud
te Grene og Træstumper blev slynget henover Veje
ne, hvis Grøfter var overfyldte af Oldinge og Børn, 
der trykkede sig mod Jorden. ” (her citeret fra Ber- 
lingske Tidende, morgenudgaven, 30.4.1937)

Præsten er - meget forståeligt - ikke upartisk, 
som det fremgår af følgende: “Som katolsk Præst 
maa jeg sige, at det vilde være den største Skændsel, 
der kan begaas mod Religionen, saafremt der en 
Dag i Guernicas Santa Maria Kirke, som ikke er 
blevet ødelagt af Flammerne, takket være Bilbao- 
Brandmændenes heltemodige Optræden, vilde bli
ve afholdt et Te Deum til Ære for Francos og Molas 
Militær, som repræsenterer det mest fuldstændige 
Barbari. ” (citat sammesteds fra)

Mens de to førstnævnte beretninger - i The 
Times og The Daily Telegraph - kun bringes i 
deres helhed i henholdsvis Berlingske Tidende 
og Dagens Nyheder, går den sidste igen i stort set 
enslydende versioner i store dele af den danske 
presse. Forskellen er, at stoffet fra Havas går ind 
over Ritzaus Bureau og dermed er frit tilgænge
ligt, mens avisberetningerne er skaffet hjem med 
eneret i kraft af mere bekostelige samarbejdsafta
ler. Tilsvarende er appellen fra den baskiske re
gerings præsident Jose Aguirre aftrykt i store dele 
af den danske presse, da også den er sendt ud 
over det internationale net af nyhedstjenester.

Politikens beretning om Guernicas ødelæggel
se er et privattelegram dateret “Paris, Tirsdag”, 
der åbenlyst bygger på en øjenvidneskildring. 
Og den ligner i sine formuleringer hverken 
George L. Steer’s eller præstens beretninger. Et 

kvalificeret bud er, at den er skrevet på grundlag 
af Mathieu Corman’s reportage til Ce Soir, der 
fremstår som baseret på bl.a. interviews med di
rekte vidner. Den er den mest umiddelbart dra
matiske og indignerede:

Appellen fra den baskiske 

regerings præsident Jose Aguirre 

blev aftrykt i store dele af den dan

ske presse, fordi den også blev 

sendt ud over det internationale net 

af nyhedstjenester.

“I Dag er Byen kun en Dynge rygende Aske, fyldt 
med Lig. ... Fra Bjergkammene 500 Meter borte 
kunde man tydeligt høre Menneskenes fortvivlede 
Skrigen ind mellem Bombernes dumpe Drøn. ... 
Vejen fra Guernica til Bilbao er fyldt med Flygt
ninge, og i Bjergene omkring Byen vakler mange, 
der er blevet sindssyge af Rædsler ne, sanseløst om
kring.” (Politiken, 28.4.1937)

En bestemt passage fra artiklens indledning er 
specielt interessant pga. dens videre perspektiv: 
“Byen var øjensynlig med Omhu blevet udvalgt, for 
at man kunde prøve en ny Type af Brandbomber af 
voldsommere Virkning end nogen tidligere brugt. 
Bomberne bryder i saa voldsom Brand, at Vandslet 
ikke kan slukke. Stykker af Bomberne, som i Dag 
er blevet undersøgt, viser, at de er af tysk Oprin
delse. ” (Politiken, 28.4.1937)

Oprørerne afviser Besftyldainge'rne og siger, atBasfterne/ 
selv staft Byen i Brand: Men udenlandsfte Journalister 

.< , gr ' ■ -'y ' /

paa Stedet tasts/aar, at det er Oprørs-Flyvernes Værft 
Ptr/f, Omdag /•og/r/gggr fg/rgr r. ■ ■ • H
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Mens de store aviser har lange, gennemarbej
dede artikler, er de fleste andre avisers dækning 
af langt mere tilfældig karakter, idet de trykker 
en række bureau-telegrammer og uddrag af an
dre aviser i mere eller mindre tilfældig rækkeføl
ge under en fælles overskrift. Selv rigtig store 
provinsaviser som Vestkysten og Fyns Tidende 
har ikke sammenskrevet de mange telegrammer 
til en sammenhængende beretning. Dette er en 
direkte konsekvens af, at de færreste danske avi
ser på den tid ofrer mange redaktionelle ressour
cer på udenrigsstof, og af at de korte bureaube
retninger og de forskellige udsendte kommuni
kéer er fælleseje for hele den danske presse, mens 
de uafhængige øjenvidners beretninger er forbe
holdt enkelte aviser med større økonomiske res
sourcer samt vilje til at bruge dem på udenrigs
politiske forhold.

Hovedparten af den

danske presses behandling 

af nyhederne fra den spanske borger

krig er gennemsyret af ikke- 

interventions-politikken.

Hovedparten af den danske presses behandling 
af nyhederne fra den spanske borgerkrig er gen
nemsyret af ikke-interventions-politikken: For
mel neutralitet, kombineret med en slet skjult 
afsky for den spanske republik, der blev betrag
tet som en socialistisk eller ligefrem kommuni
stisk og dermed reelt illegitim stat. Det var dog 
de færreste aviser, der ligefrem skrev ledere om 
denne begivenhed, og næsten kun de landsdæk
kende.

Modviljen mod republikken er mest udtalt 
hos Nationaltidende og Jyllands-Posten, der i 
vidt omfang omtaler regeringshæren som de 
“røde”. En kommentar i Jyllands-Posten ved 
“Søren Jyde” advarer den socialdemokratiske 
statsminister Thorvald Stauning mod at ytre og 
give støtte til den spanske regeringsside, idet den 
kontrolleres af Sovjet, og Spanien nu “z en Taage 
af Blod og Forvirring er blevet en Slagmark for det 
store Opgør mellem Fascisme og Bolshevisme, mel
lem europæisk Orden og asiatisk Kaos, for at den 

røde Verdensrevolution kan vinde endnu et Skridt 
fremad”. Alvoren i den fascistiske trussel er end
nu ikke gået op for denne skribent, der dog hel
ler ikke viser nogen sympati for det være sig 
Franco eller den tyske side.

Afen helt anden støbning er Harald Tandrups 
kommentar i B.T., hvis Spaniens-dækning ved 
denne tid er så tynd, at dens eventuelle retning 
ikke lader sig vurdere. Efter at have konstateret, 
at det er umuligt at afgøre, hvem der er den skyl
dige i Guernicas bombning, skriver han bl.a.: 
“Men den moderne Terror er en rød Opfindelse. ... 
Hvorfor staar man nu paa socialistiske Talerstole 
og anstiller sig som om man ikke forstaar, at der 
endnu i Folkene er store Reserver af national Sel
vhævdelse, der strider imod at blive proletariserede, 
afkristnede og internationaliserede?” Kort fortalt 
lægger han skylden for den røde terror på det 
tidligere forbenet borgerlige styre i Spanien, men 
den røde har nu som naturlig modreaktion 
fremkaldt den hvide terror. Et par år senere gik 
Tandrup til det nazistiske dagblad “Fædrelan
det”, og B.T. viste et helt andet ansigt under den 
tyske besættelse.

I den modsatte ende af det politiske spektrum 
finder man Social-Demokraten og det kommu
nistiske Arbejderbladet, der bruger begivenhe
den i deres egen politiske propaganda.

Social-Demokraten er i førerfeltet, når det 
gælder drastiske overskrifter. “Det frygteligste 
Luftangreb Verden endnu har oplevet”, efterfulgt 
af bl.a. “Civilbefolkningen, Kvinder og Børn blev 
jaget udpaa Markerne og mejet ned med Maskin
geværild. ” Overskrifterne har fuld dækning i ar
tiklernes tekst. I lederen 29.4. svinger avisen sig 
op på anselige retoriske højder. Det hedder bl.a.: 
“Ikke hidtil i Borgerkrigen har man set en lignen
de Raahed, ja end ikke under Verdenskrigens gru
fulde Tid vovede Hærene at optræde paa samme 
skaanselsløse Maade overfor den civile ubevæbnede 
Befolkning, som General Francos tyske, italienske 
og mauriske Soldater gjorde Mandag og Tirsdag i 
det nordlige Spanien. ... Det er ingen Tilfældighed, 
at det netop blev Fascismens Horder, der satte Re
korden i Umenneskelighed og Barbari, thi netop 
saadan er Fascismens Væsen. ”Sidst i lederen spæn
des Guernica for partiagitationens vogn: Der 
indkaldes til 1. Maj-fest med solidaritet med 
Spanien som tema.
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I det kommunistiske Arbejderbladet er denne 
tendens endnu mere udtalt. Den journalistiske 
dækning er tynd som følge af bladets ringe re
daktionelle ressourcer. Lederen 30.4. er ud
præget retorisk i sin fordømmelse af fascismen, 
der “kun er i Stand til at føre Krig mod ubevæbne
de Negere, mod ubeskyttede civile Byer, mod den 
civile Befolkning, mod Kvinder, Børn og Oldinge”. 
Her kædes den spanske borgerkrig sammen med 
det fascistiske Italiens krig i Abessinien 1935-36. 
Op mod fascismen sættes i påfaldende lidt kon
krete vendinger kommunisterne, Den internati
onale Brigade og Sovjetunionen, og der kaldes til 
samling og 1. Maj-fest.

...den Slags Nyheder er ikke de rette

Sæsonnyheder

i Rejsesæsonen..

På og omkring den politiske midte findes de 
mere velovervejede kommentarer på grundlag af 
de analyse og detaljerede beretninger. Kristeligt 
Dagblad skiller sig noget ud ved ikke rigtig at 
kunne bestemme sig for, hvem den skyldige part 
er. Venstreavisen Fyns Tidende (dengang et 
førende opinionsorgan) skriver tilsvarende i sin 
leder 1.5.: “Den ene Part har vel ikke i den Hen
seende stort at lade den anden høre. Det er Krigen 
i dens afskrækkende Gru. ” Lederen appellerer til 
at mildne krigens følger for civilbefolkningen og 
slutter: “Maatte Rædslerne i Spanien afskrække 
alle Statsmænd fra at føre saadanne Tilstande ind 
over Europa.” Avisens velmenende ønske blev 
som bekendt fremsat for døve øren.

I den næsten totalt upolitiske populæravis “Af

tenbladet” kommenterer “Jens Hammer” (et 
pseudonym for chefredaktør Carl Rasmussen) 
med indignation og dramatisk sprogbrug de “di
rekte Hilsener fra Helvede”, men trækker også en 
væsentlig pointe frem: “Den spanske Borgerkrig 
er jo kommet som en gunstig Lejlighed til at prøve 
det nye Krigsmateriel, der er blevet konstrueret si
den Verdenskrigens Dage. ”

Ekstra Bladets dækning er sensationspræget, 
men den redaktionelle kommentar 30.4. er 
ædende i sin harcelleren over dansk magelighed 
og den hjemlige pjattede holdning til verdens 
ulykker. “Guernica! Bilbao! Ja, det er naturligvis 
kedeligt - for Spanierne; men, De maa undskylde, 
den Slags Nyheder er ikke de rette Sæsonnyheder i 
Rejsesæsonen... Saaledes ræsonnerer man i det mil
de, københavnske Foraar... ”

Det er imidlertid i de to største københavnske 
bladhuses hovedorganer, man finder de kom
mentarer, der trækker de mest vidtrækkende per
spektiver op.

Politiken skriver allerede leder den 28. april, 
altså samme dag, der foreligger egentlig reporta
ge. Der tages udgangspunkt i udsagnet om fly
vevåbnets indsats, og i at der er benyttet nye 
brandbomber med ekstremt voldsom virkning, 
“som gør den tyske kemiske Videnskab stor Ære”. 
Det hedder også: “I militære Krese i alle Lande vil 
Bombardementet af Guernica blive studeret og 
drøftet med den største Interesse. Det er jo en af Be
tydningerne af den spanske Borgerkrig, at den gi
ver de førende Militær-Stater Lejlighed til at af
prøve de nye militærtekniske Fremskridt under 

“gunstige Forhold”. Det vilde være vanskeligt i 
Hjemlandet, selv om Militæret har nok saa stor 
Indflydelse, at faa stillet en By med 10,000 Ind
byggere til Raadighed til Forsøg. Men Spanien - 
det er den store Chance. Herregud, det er jo kun 
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“Bolsjeviker”, det gaar ud over. Og hvis “Bolsjvi- 
kerne” afbrænder en Kirke, saa er det en Skændsels
gerning, som bør oprøre hele Verden, men naar en 
frede lig forsvars  løs By med dens Kvinder og Børn og 
gamle Folk udslettes ved Hjælp af de nyeste og mest 
moderne Ødelæggelsesmidler, saa er det en fremra
gende Indsats. Det kan ikke være Kynisme alene, 
det maa simpelt hen være Galskab — Fornuft og 
Moral og Menneskefølelse afgaaet ved Døden. ” Se
nere blev også Politikens chefredaktion klogere 
på den menneskelige kynismes rækkevidde.

Berlingske Tidende havde på dette tidspunkt 
to daglige udgaver. Morgenavisen bringer nyhe
derne i store mængder, men ikke kommentarer 
til denne begivenhed. De findes i aftenudgaven, 
og der er flere af dem.

Den del af befolkningen,

der læste de store landsdækkende 

dagblade, 

har fået væsentlig bedre 

information end resten

30. april har lederen titlen “Memento” og adva
rer om, at “det er den næste Krigs Billede, som i dis
se Dage aftegnes”. Forargelsen over bombarde
mentet er høj, men den sættes i perspektiv af, at 
dette kan gentage sig med direkte adresse til de 
danske politikeres dogme om, at forsvarsløshed 
betyder betryggelse: “Kun den By, der vil og kan 
forsvare sig, har nogen Mulighed for at undgaa 
Guernicas Skæbne... ”

7. maj gennemgår lederen de mange erklærin
ger udsendt fra Salamanca-regeringen og tyske 
regeringsaviser om bombningen. Det antydes, at 
de til at begynde med er ret stolte over den. Men: 
“Da saa Bedriften uden for Diktatur-Landene 
vakte ganske andre Følelser end Begejstring, erk
lærede Generalen (d.v.s. Franco), hvis moralske 
Mod ikke synes større end hans militære Dygtighed, 

at der som Følge af Taage overhovedet ikke havde 
været Flyvere ude hin Dag. ” Efter en detaljeret 
gennemgang af samtlige erklæringer konklude
res, at bombardementet fandt sted og blev ud
ført af tyske flyvere. Denne leder er skrevet af 
Nie. Biædel, der længe advarede for døve øren 
om fascismens og nazismens trussel.

Ved en overfladisk betragtning ser det herefter 
ud som om den danske offentlighed er blevet 
ganske godt informeret om Guernicas udslettel
se. Men det er kun tilsyneladende tilfældet.

Den del af befolkningen, der læste de store 
landsdækkende dagblade, har fået væsentlig bed
re information end resten, men det var trods alt 
kun et - omend stort - mindretal, der læste en
ten Berlingske Tidende, Jyllands-Posten, Natio
naltidende, Politiken eller Social-Demokraten. 
Bortset fra Jyllands-Posten rakte de landsdæk
kende aviser dengang ikke langt ud over Køben- 
havns-området. Resten af befolkningen fik en 
dårligere information.

I tilgift afhang den redaktionelle udvælgelse 
og behandling af telegrammer eller korrespon
dent-beretninger dengang af avisens partifarve i 
langt højere grad end i dag. Det er allerede frem
gået, at avisernes udveksling af artikler skete 
mellem aviser af samme farve og at den politiske 
stillingtagen til den spanske borgerkrig afhang af 
partitilhørsforhold, som også påvirkede selve 
fortolkningen af begivenheden.

Ovenfor omtaltes den baskiske regeringspræ
sident Aguirres appel, der blev gengivet i adskil
lige aviser, hel eller i uddrag. Her udtaler han 
bl.a.: “Jegspørger i Dagden civiliserede Verden, om 
den vil tillade Udslettelse af et Folk, som igennem 
Aarhundreder har forsvaret den ved det hellige Træ 
i Guernica symboliserede Frihed og Demokratiet. ” 
Historien besvarede spørgsmålet.

P.S.: I de fleste håndbøger - bl.a. Avisårbogen - 
er datoen for Guernicas ødelæggelse dateret til 
tirsdag d. 27.4.1937, d.v.s. en dag for sent. Det 
skyldes formentlig, at de første presserapporter 
er dateret denne dag.

Jette Drachmann Søllinge er 
mag. art. og presseforsker
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-^n provst,
TRE KONER OG

15 BØRN

Provst Bentzon i Gladsaxe var en alsidig mand, 

der interesserede sig for alt muligt. Bl.a. fise og fjerte! 

Provstens papirer og optegnelser er transkriberet i 

Gladsaxe lokalarkiv, og giver et spændende indtryk af 

en 1700-tals præst i Københavns omegn.

Af Eva Molin “Jeg, Jens Winther Bentzon, er født i Kjøbenhavn 
1743 d. 23de November. Min Fader var Rente
skriver og Chef for det Norske Søndenfjeldske Con- 
toir. Han døde 43 Aar gammel og efterlod sig 
Gjald og 6 Børn. Aarsagen til hans Død var et 
ulykkeligt Beenbrudpaa hans Husgulv, da han om 
Natten vilde tage en liden Hund, som incommode- 
rede ham, for at henlagge den i Sengen hos min 
Moder; thi det var hans Vane at arbeide ud paa 
Natten, for Dagen efter at have det desto magelige
re paa Contoiret. Bruddet maa vare sletforbundet; 
thi der gik Koldfyr i Benet, og 8 Dage efter Faldet 
opgav han sin Aand. Jeg kan endnu ikke glemme, 
at jeg og mine aldre Sødskende med gradende Taa- 
rer maatte ved hans Sygeseng afsynge hans Livs- 
psalme: “O Kjare Sjel! frygt aldrig meer, naar al
ting suurt i Verden seer etc. ””

Efter denne triste hændelse måtte lille Jens’ 
mor gå fra arv og især gæld og indtil Kongen tre
kvart år senere tildelte hende en årlig pension på 
100 rigsdaler var familien mildt sagt fattig. De 

flyttede nu til Horsens og Jens begyndte i skole. 
‘7 min Skolegang led jeg intet andet Ondt end det, 
min Moders Fattigdom nødte mig til at lide for
medelst slette Klader og vaade Fødder; thi jeg var 
yndet af mine Larere”. Jens var godt begavet og 
hans salig far havde sørget for god, privat under
visning til ham, mens han levede. Jens’ dygtig
hed gav ham et forspring for kammeraterne og 
både skolens rektor og den stedlige sognepræst 
blev hans velgørere.

I 1762 begyndte et nyt kapitel i Jens Winther 
Bentzons liv. Han blev immatrikuleret på 
Københavns Universitet og fik et arbejde! Arbej
det bestod i at være huslærer for otte børn i He
densted i Jylland. Så Jens arbejdede fra morgen 
til aften i Hedensted og tog kun til København 
for at gå til sine eksaminer. En sådan rejse incl. 
eksamen kunne gøres på otte dage, hvis han var 
heldig. Jens bestod sine eksaminer med udmær
kelse. Efter tre år på denne måde var han så hel
dig, at han fik tilbudt plads på Regensen. Men 
Jens, det hæderlige menneske, ville ikke forlade 
sin stilling så pludseligt, så pladsen på Regensen 
forsvandt til anden side. Hans velgørere, som nu 
var teologerne Rosenstand Goische og Bang, 
Etatsråd Nissen og dr. og professor Peder Holm, 
var imidlertid stadig ihærdige. Til sidst fik de 
Jens etableret på Borchs Kollegium. Disse mænd 
hjalp ham også økonomisk i København indtil 
han kunne klare sig selv.

De første hustruer

Efter sin teologiske embedseksamen blev Jens 
Winther Bentzon ansat som lærer på universite
tet. Her blev han i otte år og søgte så til Køge i 
1774 som hjælpepræst. Sognepræsten på stedet 
var “en drikfaldig og udsel Knagt” og da Jens var 
lige modsat, blev han meget vellidt.

I Køge kom Jens W. Bentzon sammen med ro
demester Waldsøe og hans familie. Waldsøes 
yngste steddatter Mette Christine Nyborg blev 
få måneder senere gift med Jens W. Bentzon og 
et år senere kom første barn til verden. Lille El
len Cecilia Magdalene. Jens trivedes med arbej
det i Køge, men hans velgørere havde større pla
ner med ham og i 1777 blev han kaldet til Vor 
Frue kirke i København.

“Men her (i København) blev jeg ogsaa haardt
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Gladsaxe præstegård dan
nede rammen om provst 
Bentzons hjemme- og fa

milieliv. De bygninger 
hvor han og de mange 

børn færdedes er imidlertid 
ikke helt de samme, som 

dem, der står i dag. Præste
gården brændte nemlig i 
både 1849 og 1919. Ved 
branden i 1849 gik også 

hele præstens bibliotek til 
grunde.

Foto i Gladsaxe Lokalarkiv

prøvet ved 2 gode Koners Dødsfald. Den første, Sal. 
Mette Kirstine Nyborg, som jeg havde forlovet mig 
med 5 Dage førend jeg reiste til mit Kald i Kjøge, 
fødte i Alt 7 Børn, hvoraf 2 bleve dødfødte, 1 leve
de kun V2 Aar, og 4 nu ere ret lykkelige....Et næsten 
12 Aars Ægteskab blev da opløst, og hvor dybt jeg 
herved blev saaret, kan ingen bedre føle end den, 
der ligesom jeg tabte en from og elskværdig Kone, 
der var hans Livs Lyst og Lykke. Hendes Søster, Sal. 
Anna Cathrine Nyborg, blev min anden Kone. Sex 
Aar tilforn havde jeg i mit Huus ægteviet hende til 
Silkefarver Weile, som nu var død”. Enken Anna 
Cathrine f. Nyborg, som i parentes bemærket 
var barnløs, kom altså tilbage til sin søsters og 
hendes mands hus. Få uger senere døde Mette 
Christine i barselsseng og da en præst med fire 
levende børn har mange forpligtelser og ikke kan 
tage sig af det huslige, så efterfulgte Anna Cat
hrine sin søster som hustru og mor for Bentzon 
og børn efter knap Yi år. “Men Glæden varede 
kun kort, thi i den 10 Maaned efter Brylluppet 
nedkom hun med en død Søn (et andet sted skri
ver vor provst nu, at det var en datter!). En Skar
lagenfeber forenede sig med Mælkefeberen, og nu 
fik ogsaa hendes Liv Ende. Hvo var nu mere at be
klage endjeg?”\øxngt havde forfatteren Baggesen 

spået ondt for ægteskabet allerede ved lysningen. 
Han skrev et smædedigt i Kritik og Antikritik og 
Bentzon var rasende.

En gammel jomfru og en 
skøn mø

Nu fik Bentzon en gammel jomfru i huset som 
bestyrerinde. Det gik slet ikke. Hun havde pla
ner om at blive kone nr. tre, men det var Ben
tzon ikke indstillet på og så blev hun ond i sulet 
og “forøgede min store Sorg ved Daglige Chicaner 
og Fortrædeligheder”. Huslige spektakler var alle 
dage noget af det værste Jens W. Bentzon vidste, 
så fem måneder senere blev bestyrerinden sagt 
op og Bentzon giftede sig med kone nr. tre. Den 
nye hustru hed Maria Elisabeth og var født Bay. 
Hun var datter af borgerkaptajn og hørkræmmer 
Bay. Fire år tidligere havde Bentzon selv konfir
meret hende i Vor Frue kirke og hun var en kvin
de efter hans temperament. Opdraget, som hun 
var, til stilhed og huslighed.

Godt et år senere startede Maria Elisabeth sin 
karriere som biologisk mor idet hun fødte en 
datter, der kom til at hedde Johanne Mette Chri
stine. Hun blev den første af en lang række børn.
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Ialt 11 levedygtige børn. Sit sidste barn fik Jens 
W. Bentzon i af alder af 72. Han havde da 10 
døtre og 5 sønner.

“Fredelige” Gladsaxe

I 1797 blev sognekaldet i Gladsaxe og Herlev le
digt og Bentzon blev af flere opfordret til at søge 
det. Kaldet i Gladsaxe var et af de mest indbrin
gende i Københavns omegn. Til gengæld var 
borgerne ikke særlig flittige kirkegængere. Bent
zon endte med at følge opfordringen til at søge 
kaldet og fik det tildelt d. 18 oktober. Som grun
de til at søge kaldet, anførte Jens W. Bentzon 
bl.a. “ikke Flyttelyst driver mig til at ville forlade 
en Menighed, af hvilken jeg i saa mange Aar har 
varet elsket, men mine Indkomsters aarlige For
mindskelse, mit Levebrøds Usikkerhed, da det for 
det Meste beroerpaa frivillige Gaver, min tiltagen
de Alder (54 år) og mine 9 Børns Pleie og Opdra
gelse, have paalagt mig det som Pligt at gribe Lei- 
ligheden til mine Kaars Forbedring og større Sik
kerhed for Fremtiden”.

Gladsaxe Kirke skulle blive Jens. W. Bentzons 
sidste arbejdsplads. Og, troede han selv, en fred
sommelig én af slagsen. Men flere ting skete i 
løbet af de næste år. Bl.a. måtte han hurtigt san
de, at Gladsaxe lå for tæt på de københavnske 
knejper til at folk blev hjemme i sognet for at gå 
til messe om søndagen.

I 1809 begik en af Bentzons tidligere tjeneste
karle indbrud i hans hjem. Det skete Mortens 
Aften og bl.a. stjal han det meste af familiens lin
ned samt alle kirkens sølvkar. “Detforvoldte os en 
sørgelig Dag efter Mortens Aften, da vi erfarede, 
hvormeget der var fraranet os. Jeg skulde just den 
Dag havt stor Communion (altergang); men den 
maatte udsattes, efterdi han, tilligemed Kirkekar
rene, havde borttaget alle Oblaterne”.

Også retssager kom den gode Bentzon ud for. 
Først fordi forpagterne af præstegårdens jord 
nægtede at levere så meget rug, som de skulle 
ifølge en kongelig anordning. Denne sag vandt 
Bentzon. Ved den næste fik han til gengæld en 
kongelig “næse”. Det kom sig af, at der var kom
met en ny provst, Hammond, som skulle revide
re Gladsaxe sognekommissions fattigregnskab. 
Han reviderede udfra de regler, der var gældende 
i Smørum Herred, men Gladsaxe var hjemme

hørende i Sokkelund Herred. Bentzon blev vred. 
Det blev Hammond også. Hele sagen endte i 
Danske Kancelli og kom for Kongen i 1807. Re
sultatet blev, at “Gladsaxe Sognecommission skal 
tiIkjendegives Hans Majestats Mishag for dens 
brugte Fremgangsmaade, men at Actionen bor fal
der”. Stridens sande kerne lå vist mest i person
ligt uvenskab mellem de implicerede parter.

Provst Bentzon

Da provst Høegh i Gentofte døde i slutningen af 
1805, blev Jens Winther Bentzon udnævnt til 
Herredsprovst i hans sted. Det var en titel, der 
aldrig før var tilfaldet en præst i Gladsaxe og som 
heller aldrig tilfaldt én igen. Herredsprovsterne 
blev nemlig afskaffet tre år senere. Bentzons plig-

Konens brev til Bentzon:

Kiare Mand,

Du, som kan

giøre godt, ifald Du vilde;

tank nu paa

at jeg maa

gaae at siabe paa den Lille, 

at det ikke er saa rart, 

det er jo saa soleklart.

Hør min Herre! veed han hvad?

Jeg nok Amme vare gad, 

naar han kun mig lade ville 

Lidet af sin Lomme pille;

Nytaar det nu stunder til, 

Du de andre give vil;

men mig Stakkel gir du ei,

Jegfaaer alletider nei,

eller ogsaa siger Du:

“Det er ei nødvendigt nu”.

At Du vil forbedre dig,

Dette haabes vist af mig.
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Jens Winther Bentzon 
(1743-1823). Provsten in

teresserede sig for mangt 
og meget, lavede afskrifter 
af besynderlige skrifter og 

skrev sine egne erindringer.
Men han fandt dog også 

tid til at blive fader til 15 
børn.

Foto: Kaj B. Mortensen

ter som herredsprovst var mange og alsidige, 
men han kunne lide dem. Han kom også til at 
sidde i den første kommission til regulering af 
indkomstskatten, da denne blev indført i Dan
mark. Det fik han dog hurtigt rodet sig ud af 
igen. Det kostede både tid og penge, fordi han 
selv skulle bekoste rejser rundt på Sjælland i den 
anledning.

Bierhverv og 
besynderligheder

Gladsaxe-Herlev pastorat/provsti var ikke noget 
ringe embede. Faktisk var det et af de rigtig 
gode. I 1812 kunne Bentzon f.eks. inddrive 
3529 rigsdaler 2 mark og 6 skilling. Til sam
menligning kunne en arbejdsmand samme år 
normalt tjene to rigsdaler om dagen. Men allige
vel... Alle kunne jo ikke altid betale. Hør bare 
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nogle af de gode undskyldninger folk havde: “d. 
9de Junii kom Barfoed til mig for atforøge sin Vex- 
elobligation. Han kunde endnu ikke betale. I Be
tragtning af hans forringede Formueomstændighe
der og Kongens Forordning afgav jeg ham 50 Rdl. 
En anden var blevet enke og en brændevins
brænder i Buddinge gik fallit. Man kan ikke 
plukke hår af en skaldet og Bentzon var generøs 
nok til at eftergive folks gæld, når de var kommet 
i uforskyldte vanskeligheder.

Problemet med at være eftergivende i penge
sager var naturligvis, at pengene manglede i Ben
tzons egen, private husholdning. Derfor investe
rede han i 20 bistader og efter et år havde han 
fået 16 af dem besat. Det gav en udmærket bi
indtægt, men også problemer. F.eks. ville bierne 
ikke altid bo det rigtige sted: “d. 20de Junii 1820 
- en første(klasses) Sværm. For at faa den, da den 
havde sat sig høit oppe i et af Castanietræerne, 
maatte bruges en lang Lægte, hvortil Høetyven med 
Kuben var bundet. Den blev ellers taget bedre end 
jeg ventede, thi det blæste temmelig stærkt”.

Bentzon var i det hele taget en alsidig mand. 
Hans private bibliotek rummede ikke mindre 
end 1560 bøger. Han skrev også selv. Han skrev 
om sig selv, sin familie, sine menigheder og in-

Uddrag af skrift om fise og fjerte:
“Hvad er en fjert? Det er en Vind, som er samlet afsaadan 
Mad, eller Medicamenter, som opblæse Maven og foraarsage 
saadanne Vinde, meest af vadskefulde Spiser, saasom af Roer, 
Rødder ogfornemligÆrter; thi Pisa og Fisa paa Latin, og Ær
ter og Fjerter paa Dansk, komme vel overeens med hinanden. 
Disse Vinde ere indelukte i Tarmene, indtil Naturen, for at 
conservere sig, driver dem enten oven ud, og da kalder man det 
at råbe, eller kjører dem neden ud, og da kalder man det at 

jjerte".

(Uddrag af Jens Winther Bentzons skrift med uddrag af diverse besynderlig
heder)

teresser, men det blev også til lærde disputter 
med tidens store, danske og tyske teologer. Des
uden var han redaktør af “Lærde Efterretninger” 
fra 1779 til 1782 og af “Kritik og Antikritik” fra 
1789 til 1795. Da Bentzon ikke var lige yndet i 
alle kredse, specielt ikke i de litterære, blev “Kri
tik og Antikritik” og andre aviser og blade gen

Gladsaxe kirke var ejet af 
Københavns Universitet 
fra 1505 til 1934, da kir
ken gik over til at være 
selveje. Det var altså Uni
versitetet, der (bortset fra 
Gud) var Bentzons ar
bejdsgiver, når han besteg 
prædikestolen.
Foto i Gladsaxe Lokalarkiv
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nem årene flittigt benyttet af både Bentzon og 
de, der smædede ham.

Bentzon havde en, for eftertiden, sjov vane. 
Han skrev andre menneskers besynderlige, 
skrevne udgydelser ned i sin “dagbog”. Det kun
ne dreje sig om en vise “Om Kjøbenhavns Skidt”, 
en plakat, der ironiserede over tumulterne ved 
magistratens brænde-auktion på Postgården i 
1797 og “En liden Discours om Fise og Fjerte” af 
landsdommer Reenberg fra ca. 1723.

Dagligdag i præstegården

Bentzon var vel ikke just nærig, men en velfun
gerende præstegård med tyende og hustru og 
mange børn var bekostelig. Han skulle jo også 
tænke på drengenes uddannelse og pigernes 
medgift. Til sønnerne holdt han privat huslærer 
indtil de var rede til latinskolen. Døtrene lærte at 
læse og skrive, men de skulle jo ikke være bogli
ge. Hver af døtrene fik desuden 700 rigsdaler i 
medgift. Det var en anselig sum ved forrige 
århundredeskifte. Sønnerne fik de bedste ud

dannelser bestemt af deres evner. En kom på 
Kunstakademiet, en anden blev præst og en tre
die blev adjunkt ved Flensborg Latin- og real
skole. Hvad de sidste to blev, vides ikke, da Ben
tzon ikke selv nåede at notere det i hverken sin 
selvbiografi eller i sin lommebog inden sin død.

I det daglige var Bentzons “gode Kones tarveli
ge Huusholdning og gode Villie” med til at holde 
udgifterne nede og hans døtre blev “opdragne til 
Tarvelighed, Orden og Flittighed”. At hans hustru 
til tider syntes det var lidt for meget af det gode 
med al den tarvelighed, kan ses af et brev hun 
gav sin mand nytårsdag 1800.

Jens Winther Bentzon døde d. 19/2-1823 og 
ligger nu begravet på Gladsaxe Kirkegård. Han 
var i alle livets områder en produktiv mand. 
Mange papirer fra hans hånd har overlevet til 
idag og kan nu ses på Gladsaxe Lokalhistoriske 
Arkiv. Det er skrevet med spids og sirlig skrift, 
men er omhyggeligt transkriberet af sal. Niels L. 
Bornholt. Denne lille artikel er baseret på Born
holts transskriptioner.

Eva Molin er ansat på Gladsaxe Lokalarkiv

Bentzon om Københavns bombardement:

“Medens jeg var Præst i Kjøbenhavn, indtraf den ulykkelige Slotsbrand, og siden den 

store Ildebrand hvorved ogsaa min Bolig truedes. Jeg maatte med Kone og Børn flyt

te til Kirsebærgangen ved Nørreport og tilbringe Nat og Dag nder aaben Himmel, 

uvis om hvor jeg siden skulde henflytte. Men til Lykke blev min Bolig skaanetfor Lu

erne og glad flyttede jeg igjen ind i den. Ved denne Lejlighed havde jeg store Prøver 

baade paa Militæres, Nuværendes og forrige Tjenestefolks Godhedfor mig; thi baade 

Meubler og Bøger bleve uden min Anmodning med største Beredvillighed og Hur

tighed baade hen- og hjemflyttede, og jeg savnede intet uden 1 Tome afen Bog, som 

en Soldat afKronprindsens Regiment dog siden bragte mig. Gud være lovet, at jeg var 

kommet bort fra Hovedstaden førend Engellændernes Bombardement, hvorved baa

de Frue Kirke og min forrige Bolig bleve ødelagt og Menigheden adspredt”.

(Uddrag af Jens Winther Bentzons selvbiografi)
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Glæd dig 
TIL NÆSTE 
NUMMER:
Hele Danmarks
Morten Kordi
Mens vi venter på Lars von Triers Morten 
Korch-film, fortæller cand. mag. Maria 
Rytter om personen bag de elskede og ha
dede romaner. Morten Korch skrev dag
bøger gennem 22 år, og de er en del af det 
“Morten Korch-arkiv” som i dag findes 
på museet Møntergården i Odense.

Den tapre dragon Ankjær
I år er det 150 år siden, at Jylland lagde 
slagmarker til Treårskrigens begyndelse. 
Det var en tid med store følelser - og sto
re helte. Benno Blæsild fra Den Gamle By 
i Århus fortæller historien om den jyske 
dragon Peder Ankjærs heltedåd i somme
ren 1848.

Til Vestindien med 
fregatten Møen i 1757 
Beretningen om fregatten Møens tur til 
Vestindien i 1759 fortæller ikke kun 
marine-historie og dragørsk lokalhistorie. 
Det handler også om søfolkenes livsvilkår, 
både når de var i land, og når de var om
bord i flådens skibe.

Fund:
Øjenvidne fortæller om Struensees 
henrettelse.

I spørgekassen:
Hvorfor har Moses horn?
Hvor stammer “kulturkrøllen” fra? 
Hvordan fik “Guldalderen” sit navn?



Der var engang en orden II

De l’Union parfaite

Af Nils G. Bartholdy

gepar tydeligt sit 
syn på forgæn

gerne.
Ordensindstif

På sin 11 års bryllups
dag, den 7. august 

1732, indstiftede Christian 
6.s dronning Sophie Magda
lene en orden, der kunne 
gives til både damer og 
herrer og derved adskilte 
sig fra Elefantordenen og Danne
brogordenen.

Ordenstegnet er et hvid
emaljeret kors med en stor kro
ne for hver af korsenderne. Midt på korset omgiver 
rosensten og stråler en medaljon med kongepar
rets kronede spejlmonogram. Mellem to af 
korsarmene ses Norges gyldne løve med en 
økse, der efter datidens sædvane er udfor
met som en krum hellebard, og mellem de 
to andre korsarme ses Brandenburgs røde 
ørn med Hohenzollern-slægtens firdelte 
skjold i sølv og sort på brystet. Sophie Magdalene 
kom fra det lille sydtyske markgrevskab Branden
burg-Bayreuth, hvor hendes gren af Hohenzollerne 
regerede. Figurerne fra henholdsvis kongens og dron
ningens våbenskjolde er med til at udtrykke den ægteskabelige 
forening, som ordenen skulle symbolisere. Den norske løve er 
nok valgt, fordi det ville have været svært at anbringe Dan
marks tre løver harmonisk mellem korsarmene. Branden- 
burgske ørne og norske løver indgik i bordpynten, da konge
parret i 1740 fejrede deres fødselsdage på det nyopførte Chri
stiansborg.

På medaljonens bagside står der på latin In felicissimæ unio
nis memoriam, til minde om den lykkeligste forening. Konge
parret havde i 1730 efterfulgt Frederik 4. og dennes anden 
dronning Anna Sophie, hvis forbindelse havde vakt mishag hos 
Christian 6. og Sophie Magdalene, fordi Frederik 4. temmelig 
åbent havde tilsidesat sin første dronning, Christians mor. 
Mange andre i datiden anså også forbindelsen for syndig. Med 
den nye orden, som i begyndelsen hed De la Fidélité, Troskab
sordenen, men snart kaldtes De l’Union parfaite, Den fuld
komne Forenings Orden, tilkendegav det nye, pietistiske kon

telsen kan være inspireret af 
Sophie Magdalenes halvfæt
ter Georg Wilhelm, der alle
rede som arveprins i 1705 

havde indstiftet l’Ordre de la 
Sincérité, Oprigtighedsorde- 

nen. Den blev markgrevskabet 
Brandenburg-Bayreuths offici

elle orden, da han succederede 
1712, og senere omdannedes den til Preus

sens Røde Ørns Orden. Også i andre tyske 
stater indstiftede fyrsterne dengang or
dener med franske navne: De la Fidéli

té i Baden-Durlach 1715 og De l’Amitié 
éternelle i Braunschweig- Wblfenbüttel 
1731.
Sophie Magdalene kom fra et område med

et højt kulturelt stade og havde sin andel i byg
ningskulturens udvikling i Danmark. Hendes orden, 

der blev båret i et blåt bånd med sølvkanter, var et origi
nalt bidrag til tidens ordensemblematik. Hun uddelte den lige 
til sin død i 1770 og oftest på den regerende konges fødselsdag. 
Blandt de 242 damer og 164 herrer, som i tidens løb vides at 
have fået dronningens orden, var der flere ægtepar. I hof- og 
statskalenderen er der fra dens start i 1734 (ikke helt fuldstæn
dige) lister over indehaverne. Ordenstegnene, hvoraf der kun 
er bevaret nogle få, må være blevet afleveret ved død. Der har 
utvivlsomt været ført en matrikel, men den kan være gået tabt 
ved Christiansborgs brand i 1794.

Modtagerne tilhørte de øverste regerings- og embedskredse 
eller var fyrstelige, og flere var udlændinge. På nogle af huset 
Hohenlohes slotte i Tyskland hænger der portrætter af perso
ner med den danske dronnings orden, ligesom ordenstegnet 
præger den hjemlige portrætkunst i 1700-tallet.

Nils G. Bartholdy er arkivar 
i Rigsarkivet
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