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Det er vist ikke til at overse. Grundloven fylder år, og det markerer vi naturligvis 
også i SIDEN SAXO. Grundlovsjubilæet er ingenlunde gået sporløst hen over Si
den Sidst-siderne, og dette nummers Dokumentar, der er skrevet af retshistorike- 
ren Henrik Stevnsborg, handler netop om nogle af de diskussioner og vurderin
ger af danske love, som jurister gik og tumlede med i tiden op imod Grundlovens 
indførelse. I artiklen påviser han, hvordan vurderingerne af dansk retshistorie 
hang nøje sammen med de idealer, som stod i focus for samtiden. Om det nu “al
tid” havde været kongen eller folket, der stod for lovgivningen, afhang meget af 
den tids briller, som sagerne blev betragtet gennem!

En af de nyskabelser, der blev introduceret med Grundloven var, at udlændin
ge kunne få dansk indfødsret ved lov. Fra indfødretten blev indført i 1776 og frem 
til 1849 havde det været noget, som kongen tildelte. Alle de udlændinge, der igen
nem tiden er blevet danskere, findes nu i den store, søgbare indvandrerhistoriske 
database. Der er navne på dem, der har fået indfødsret, på dem der har boet og 
arbejdet i Frederiksborg amt fra 1812-1924, og der er navne på dem, der blev ud
vist for større eller mindre forseelser. Indvandrerdatabasen, som i dette nummer 
præsenteres af idémanden Henrik Zip Sane fra Farums Arkiver og Museer, vil sik
kert være en god hjælp til indvandrerhistorikere. Og til alle de slægtsforskere, der 
støder på betegnelsen født i “Tyskland”, “Sverige” eller lignende, når en indvand
ret tipoldemor dukker frem af kilderne!

Lovgivning og valg af nationalitet er naturligvis et vigtigt spørgsmål, men for 
mange mennesker har der i dagliglivet været emner, som var mindst lige så inter
essante. Fx var det jo ikke helt ligegyldigt, hvem man skulle dele dette dagligliv 
med. I artiklen “Skabt til hinanden” kigges der nærmere på valget af ægtefæller, 
især blandt adel og borgere. Og - måske ikke overraskende - er der eksempler på 
både modvillige brude og mesalliancer, hvor den ene part omtrent stod med et 
ben i graven, mens den anden var ganske ung. Men mod 1700-årenes slutning in
troduceres den romantiske kærlighed, og med den kommer der også eksempler på 
par, der valgte hinanden ud fra gensidig sympati. Næsten lige som i dag......

Charlotte S.H.Jensen, redaktør
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SLAVE I

Af Ole Degn
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I midten af 1600-tallet var den skånske sømand 

Niels Lauridsen Fuglesang så uheldig at blive 

taget til fange af sørøvere. Han blev slave hos Syn Hosia i 

Algier, og var kun en af mange europæere, 

der led denne triste skæbne.

En aprildag i året 1652 modtog Fre
derik 3. et brev, som sognepræst 

Peder Bertelsen Struck i Asserum i Ble
kinge havde skrevet, og den følgende 
måned fik han et brev, som sognepræst 
Anders Pedersens enke i Helsingborg 
via en hollandsk sømand ved Helsin
gør havde modtaget kort forinden. 
Brevene handlede om det samme. 
Uheldigvis for afsenderen havde sidst
nævnte brev været to år undervejs. Af
senderen sad fanget som slave hos tyr
kerne i Nordafrika og ønskede hjælp til 
at blive løskøbt.

2



Jørgen Martensen fra 
Trælborg i Sønderjyl
land blev fanget af bar- 
b a res kerne i 1676. Der 
blev iværksat en ind
samling af løsepenge, 
men desværre døde 
han, og blev derfor al
drig frigivet. De penge, 
som var indsamlet, 
brugte man istedet til 
et epitafium, som skil
drede hans uheldige 
skæbne.
Foto: Nationalmuseet

Danske søfolk
i tyrkisk fangenskab

De nordafrikanske stater, Barbareskstaterne, var 
i århundreder en voldsom plage for den euro
pæiske skibsfart. Fra middelalderen og frem til 
midten af 1700-årene tog nordafrikanske sø
røvere kristne skibe med deres ladninger og be
sætninger. Søfolkene holdtes i fangenskab, hvor
fra de kunne løskøbes for store summer. Omfan
get fremgår af, at der i 1620’erne alene i Algier 
sad 20.000 europæiske fanger, og at tallet i 1680 
for hele Barbariet er anslået til godt 36.000. Det 
uhyggelige fænomen ses i den europæiske kultur 
endnu afspejlet i Mozarts opera Bortførelsen fra 
Seraillet og i Rossinis opera Italienerinden i Al
gier.

I dansk historie optræder de tyrkiske fanger i 
Danske Kancellis korrespondance jævnligt fra 
1570’erne, især i 1620’erne og 1630’erne. I 
1625 sad seks søfolk fra et af kongens skibe som 
fanger i Tyrkiet, hvorfra de blev løskøbt, og man 
ser talrige lignende tilfælde. Når den flittigt sej
lende Københavnerskipper Anders Gundesen i 
1637 pludselig ikke længere optræder i Øre- 
sundstoldregnskaberne på rejser mellem Bergen, 
Danzig og Plymouth, er forklaringen den enkle, 

at han var blevet taget til fange af algierske 
sørøvere, og at han først efter fem års fangenskab 
kunne genoptage sin fragtsejlads.

Midler til løskøbelse skaffedes til veje ved ind
samling i kirkerne og private indsamlinger. I 
lavsartiklerne fra 1634 blev det overdraget 
Københavns skipperlav at skaffe penge, og fra 
1653 gav hver bergensisk og fra 1675 hver 
københavnsk skipper og styrmand desuden en 
afgift af deres hyre til løskøbelse af fangne søfolk 
hos barbareskerne. Ved en forordning i 1716 
blev bestemmelsen udvidet til at omfatte søfolk 
fra alle søkøbstæderne, og året før var ligefrem 
blevet oprettet en officiel Slavekasse, hvis midler 
kom fra en ladningsafgift, “lastepenge”, betalt af 
alle i Danmark og Norge befragtede skibe, fra 
kollektpenge og fra de nævnte hyrepenge.

På jagt efter Niels" brev

En af de hundrevis af danske, der sad som fange 
i de nordafrikanske stater var Niels Lauridsen 
Fuglesang, født i Hellerød i det vestlige Blekin
ge. Det var ham, der havde skrevet brevet til sog
nepræsten i Helsingborg. Hans brev kan findes 
gennem registre og tekst i det ny bind med året 
1652 i Rigsarkivets store udgave af Kancelliets
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Med sønderslaget hjerte

Købehavns Skipperlays 
segl fra 1635. Det fo
restiller et fuldrigget 
skib og skulle altid op
bevares i lavskisten, 
som havde tre låse og 
stod i lavets hus.

Niels Lauridsen Fugle
sang var langt fra at 
være den eneste euro
pæer, der faldt i kloer
ne på sørøvere og end
te som slaver i det 
frem mede. Den ne 
dragt, som findes i det 
norske søfartsmuseum, 
har tilhørt en ligeså 
uheldig sømand. 
Nordmanden blev kaf
feskænker hos dey'en 
og tog sin dragt med 
hjem, da han efter to 
års fangenskab atter 
blev fri.

Brevbøger. Det er de brevkopibøger, der førtes i 
Danske Kancelli i tiden indtil Grundlovens ind
førelse, med kopier af eller udtog af de breve, der 
udgik fra kongen og centraladministrationen. 
Ikke mindst gennem de senere binds henvisnin
ger til de mange bevarede indgåede breve far 
denne udgave sin værdi. De indtil nu udgivne 
godt 24.000 sider rummer et meget omfangsrigt 
materiale, der belyser ganske mange sider af for
holdene i det danske samfund i perioden.

I personregisteret til bindet 1652 finder man 
vores Niels Lauridsen Fuglesang. Man vil dog 
snarere finde frem til ham gennem stednavnere
gisterets Tyrkiet. Efter den gengivne brevtekst 
står Indl. 20. juni 1650, 14. april og udat., dvs. 
Indlæg, breve, af de nævnte datoer. Det er her, 
man kan se, at brevet findes.

Henvisningen Indl. viser, at brevet findes i 
den store samling Indlag til registre og tegneiser, 
dvs. de breve, der er indgået til kongen eller til 
Danske Kancelli. Siden er de lagt i pakker som 
bilag til brevkopibøgerne: registrene med de åbne 

breve, til folket eller grupper af personer, tegnel- 
serne med de lukkede breve, til privatpersoner. 
De mange indgåede breve er et meget righoldigt 
og værdifuldt kildemateriale, der på en ofte 
uventet måde supplerer eller forklarer teksterne i 
brevkopibøgerne.

Med henvisningen: Orig. 20. juni 1650 efter 
Frederik 3.s svar til Niels Lauridsens venner fin
der vi let sømandens brev i pakken med ind
lægene til Skånske Registre. Det er en klagelig og 
bedrøvelig hilsen til sognepræsten, efter denne 
sorrigfulde og onde tids lejlighed, og fortæller 
om brevskriverens store ulykke. Han har tidlige
re skrevet otte breve, som han håbede ville kom
me sognepræsten i hænde, men har ikke faet no
get svar. Han havde i disse breve fortalt, hvordan 
han den 8. september 1648 var blevet fanget af 
tyrken i søen med en gotlænder og er blevet solgt 
i “Selle” derfra ført til Algier, hvor han på bre
vets dateringstidspunkt har siddet fanget i to år. 
Han fortæller, hvordan han har lidt under et usi
geligt svært slaveri, med utallige og ulidelige slag,
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ja, hunger og tørst, nøgen og ilde klædt. Dag og 
nat slæber og træller han som et umælende bæst, 
og han finder, at en sten på jorden må græde over 
hans store jammer og elendighed. Han beder til, 
at der kan skaffes 400 rigsdaler til hans løskøbel
se.

Tidligere havde han kunnet løskøbes for 350 
rigsdaler, men han har været på vej til at flygte på 
øen Candien, men han blev fanget igen og ført 
tilbage til sin herre og fik 500 slag under fødder
ne, så syv stokke gik i stykker, og han ikke kun
ne gå på føderne i en måneds tid. Med græden
de øjne og sønderslaget hjerte klager Niels Lau
ridsen over den pine, han har udstået, og beder 
sognepræsten om, som en fader og beskytter at 
skrive til søsteren og brødrene og andre af slægt 
og venner om efter evne at hjælpe med en ringe 
almisse til hans løskøbelse. Ligeledes at de, og 
der var tale om fire skånske sognepræster, ville 
foranstalte indsamling i kirkerne i deres herre
der. Hvis det var muligt at indsamle det nævnte 
beløb, skulle sognepræsten sende pengene til 
“Leoren’ï Italien, vel Livorno, hvor slaverne fra 
Barbariet blev løskøbt. Han håbede også at få et 
brev, og uden på skulle stå hans navn, ”slave hos 
Syn Hosia, boendes udi Siellebis Fondue udi Gier- 
bin Strædet i Argier. ”

Ranson og fortæring

Det var nu Niels Lauridsen Fuglesang meget om 
at gøre, at brevet nåede frem. Egentlig ville han 
godt skrive til alle de førnævnte, men han kunne 
ikke få så meget papir og blæk, da han sad i hårdt 
fangenskab. For en sikkerheds skyld skrev han 
adressen uden på brevet på latin - han har altså 
ikke været nogen helt almindelig sømand! - for 
at brevet skulle blive ekspederet bedre og snare
re: Clarissimo, reverendo nec non doctissimo viro, 
magistro Andrea Petri, sacro saneti ministerii, sa- 
cerdoti Helsingburgi et præposito, consangvineo 
meo dilectissimo mandatur lifteras.

Niels Lauridsen var lidt usikker på sit latin og 
bad sognepræsten holde ham det til bedste, om 
der var nogen fejl deri, thi han havde ganske for
glemt sit latin, og der var hos tyrkerne ingen, 
som kunne undervise ham.

Denne gang havde Niels Lauridsen heldet 
med sig. Godt to år senere, en dag sidst i maj 

1652, blev brevet af en hollænder, der lå ved 
Helsingør, sendt til Helsingborg, hvor præste- 
fruen i mellemtiden var blevet enke. Hun har på 
en eller anden måde fået brevet bragt videre til 
kongen, der kort forinden havde modtaget bre
vet fra Blekinge-præsten vedrørende samme sag.

Samme måned udstedte kongen en bevilling 
for Niels Lauridsens venner til at søge godtfolk 
om hans “ranson”, således som det var blevet be
gæret. Et udateret bilag i sagen viser, at der er 
blevet arbejdet med den. Der nævnes løsesum
men, ransonen, på de 400 rdl., og yderligere 400 
rdl. i rente og omkostning. Endvidere postpen
ge, 50 styck von achten, betaling for drikkevan
det til fangen, 10 styck von achten, for brevet fra 
patronen, 2 styck von achten, for fangens over
førsel til “Leoren” 10 styck von achten, for mad, 
mens han ventede på skipperen 10 styck von 
achten. Herforuden hans fortæring i Italien, 
“indtil han kommer ind. ”Tilsammen var der tale 
om et formidabelt beløb. For 400 rdl. kunne 
man erhverve en større ejendom i en større 
dansk provinsby. Om Niels Lauridsen så virkelig 
er “kommet ind”, vides ikke.

Litteratur.

Niels Lauridsen Fuglesangs brev 20. juni 1650 i 
Danske Kancelli, B 50.
Koncepter og indlæg til Skånske Registre 
1651-60.

Kancelliets Brevbøger vedrørende 
Danmarks indre forhold 1652.
Udgivet af Rigsarkivet ved Ole Degn, 1998.

Ole Degn og Erik Gøbel:
Skuder og kompagnier.
Dansk Søfarts Historie, 2. 1688-1720, 
1997.

Kancelliets Brevbøger vedrørende 
Danmarks indre forhold 1551-1651. 
Udgivet af Rigsarkivet, 1885-1996.
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Niels Fuglesangs brev

IHS Klagelig og bedrøvelig hil

sen, eder, kære M. Anders 
Pedersen, på denne tid og efter 
denne sorrigfulde og onde tids 
lejlighed forsendt med Gud Vor 
Herre Jesu Christo. Næst min 
ydmygelige taksigelse for alle be
viste velgerninger, hvilke jeg ikke 
kan, dog gerne ville, mens Gud 
allermægtigst både vil og kan 
dennem rigeligen belønne, dog 
efter som jeg bør at takke Gud, så 
er denne min taksigelse til Gud 
for et karsk legeme dog alligevel 
formedelst denne min store ulyk
ke, er mit hjerte ganske sorrig- 
fuld og bedrøvet, bedre tidender 
fra eder samt eders kære hustru 
og børn, ja eders karskhed og 
sundhed og velfart altid at høre 
og spørge ønsker jeg af Gud udaf 
mit ganske hjerte. Fremdeles, 
kære M. Anders Pedersen, giver 
jeg eder klageligen og bedrøveli- 
gen tilkende, at jeg haver skrevet 
8 breve tilforn, hvilke jeg for
håbede at komme eder til hænde. 
Dog ganske ingen gensvar eller 
skrivlse fra eder ud igen bekom
met. Så er højligen fornøden, at 
jeg nu på ny udigen giver eder 
denne min store nød og trang til
kende, bedendes her hos Gud in
derlig at dette brev eder dog måt
te komme til hænde. Udi forrige 
breve haver jeg fortallet, om I 
dennem haver bekommet, ved 
jeg ikke, hvorledes jeg anno 1648 
den 8. sept, er fangen udaf tyrken 
udi søen med en Gotlænder og er 
solgt udi Seile, derfra forførd udi 
Argier, hvor jeg nu ved 2 års tid 
haver siddet fangen og lider her 

en usigelig svar slaveri, hvor gøres 
meget behov at bedrøve mine 
venner, med utallig og ulidelige 
slag, ja, hunger og tørst, nøgen 
og ilde klædt. Dernæst nat og 
dag slæbe og trælle, foruden al 
ende, in summa, et umælende 
bæst, ja, en sten på jorden må 
græde over denne min store jam
mer og elendighed. Dernæst hol
des mig tvende punkter for udaf 
min patron, hvilket er det aller- 
hårdeste jeg her forsorges og 
største bedrøvelse, så jeg ber nå- 
deligen, at tyrken tøves eller og 
forskaffe hannem fire hundrede 
rigsdaler for min fridom. Tilforn 
var jeg at løse for tre hundrede og 
halvtredsindstyve, nu formedlst 
at jeg haver været på veje at und
løbe på en ø ved navn Candien, 
hvor jeg desværre blev på ny igen 
fangen og tilbage ført til min pa
tron igen og blev slagen fem hun
dert slag under mine føddr, syv 
stokke i stykker, at jeg ikke kun
ne gå på mine fødder udi en 
måneds tid. Hvad for en pine jeg 
haver udstået og endnu alle dage 
udstår, klager jeg Gud udi him
len både nat og dag med græden
des øjne og sønderslaget hjerte. 
Så er denne nu årsagen, hvor jeg 
nu er dyrere at løse end tilforn. 
Så er nu denne min ydmygelige 
bøn og begæring, K. M. A. P, at 
I som en fader og patron, som jeg 
tror eder til at I ville skrive min 
søster og brødre til, samt andre 
mine slægt og venner, nemlig M 
Bertel udi Løderup, M. Peder udi 
Asserum, Hr. Laurids udi Gem- 
sø, Hr. Mads udi Hellergård, at 

enhver efter formue ville hjælp 
mig en ringe almisse til denne 
min elendigheds forløsning. 
Dernæst beder jeg ydmygeligen, 
at enhver af disse fornævnte ven
ner og slægtninge ville lade kir
kens forbøn og de fattiges tavle 
gå om for mig udi deres herreder 
og kirker. Og tvivler ikke på, at 
enhvert kristen menneske, som 
denne min store nød kunne vur
dere, jo vil hjælpe mig en ringe 
penning for Jesu Christi skyld, 
for hvis navns bekendelse jeg sid
der her så hårdeligen fangen un
der den grumme og tyranske tyr
kens hånd. Er det muligt, at for
skrevne penge kunne forsamles, 
så mager det så, at min order 
kommer på Leoren udi lulien, 
thi der forløses alle slaver udaf 
Barbarien. Dog I ved selv denne 
sag bedre end som jeg eder den 
kan foreskrive. Mens for alting 
beder jeg eder, at I mig med det 
allerførste, som muligt var, ville 
tilskrive, måtte jeg ikkun bekom
me en skrivelse fra mine venner, 
hvor udaf jeg kunne erfare mine 
slægt og venners råd og mening, 
så vare mit hjerte end noget bed
re til freds. Når som I skriver, så 
skriver denne uden skrift: Niklas 
Lauritsen Fulesang hos Syn Ho- 
sia, boendes udi Siellebis Fondue 
udi Gierbin strædet udi Argier, så 
vorder mig samme brev til hæn
de stillet. Nu haver jeg intet mere 
på denne tid at lade eder vide, 
mens vil have eder samt eders 
kære hustru og børn eders Guds 
faderlige beskyttelse og beskær- 
melse, både til sjæl og liv befalet.

Hilser mine søstre og brødre 
samt alle mine slægt og venner på 
mine vegne, i synderlig eders 
kære hustru og børn. Hermed 
eder Gud befalet. Actum Argier 
anno 1650 den 20. juni. Niels 
Laffritzøn Fulesang egen haand.

Jeg ville gerne skrive enhver sit 

brev udi synderhed, mens jeg 
kan ikke bekomme så meget pa
pir og blæk, thi jeg er hårdere 
fangen end som anslået er. Her 
hos skriver jeg en latins udens- 
krift, på det at brevet skal bedre 
og snarere bestilles. Findes der 
faut udi, så beder jeg at det hol
des mig til bedste, thi jeg haver 
ganske forglemt min latin, der til 
er her ingen som mig kan under
vise.

Mig kommer denne skrift 

for som den, der suppli- 
kerer skal være Hr. Lauridzes 
ældst søn i Hellers.

Helsingburg
Clarissiomo, reverendo nec non 
doctissimo viro, magistro An
drea Petri, sacro saneti minister- 
ii, sacerdoti Helsingburgi et 
præposito, consangvino meo, 
dilectissimo, hasse mandatur lit- 
teris. Port...

Dette brev er skikket nu sidst i 
majo til Kirstin S. M. Anderses 
fra en hollænder, som lå ved 
Helsingør.
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NANDEN

Det var både fornuft og følelse som

rådede, når tidligere generationer

var på udkig efter en ægtefælle.

For selvom der er eksempler på

både pression og barnebrude - så

er der også par, som valgte

hinanden af fri vilje og med glæde.

Der er tilsyneladende ikke meget at glæde sig over for 
den unge brud, der føres ud af kirken, af sin langt æl
dre ægtefælle. Men slægtningene i bagrunden synes at 
mene, at der her er gjort et godt parti.
Fransk litografi, beg. af1800-tallet
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Af Thomas

Høvsgaard
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1 1796 opholdt portrætmaleren Hans Hansen sig på den smukke herregård 
Langesø vest for Odense. Her residerede gehejmeråd A.C.Holsten. Gehej- 

meråden var efterhånden blevet 79 år og havde været enkemand i nogle år. 
Men nu havde han giftet sig igen — med den 22-årige Klara Trampe. Ifølge 
Hans Hansen tilbragte den unge frue sine dage med de huslige sysler samt at 
spille lidt på sin guitar, når hun blev melankolsk. Hvilket hun ifølge portræt
maleren havde god grund til at blive. Han skrev i sin dagbog: “Gehejmeraaden 
er en gammel Nathue, for hvem man kan gøre og lade som man vil.” En aften ef
ter den gamles sengetid sad Klara Holsten og Hans Hansen og talte om “det 
menneskelige Livs Foranderlighed”. På et tidspunkt i samtalens løb udbrød hun: 
“Ja Hansen, ti Gange hellere dø, end nok engang at gennemvandre mit sidste Aars 
Skæbne”.

Den aldersmæssigt meget grove mesalliance på 57 år blev indgået på et tids
punkt i historien, hvor der ellers var almindelig enighed i brede lag af den dan
ske befolkning om, at unge selv skulle være deltagere i arrangeringen af deres 
egen forlovelse og ægteskab. Det siger sig selv, at den unge frøken Klara ikke 
selv havde valgt sin ægtemand; sandsynligvis var hun blevet presset ind i ægte
skabet med den fine, gamle baron af sine forældre. Ikke før op i vores eget 
århundrede er denne form for pression overfor unge mennesker ophørt. Men 
omvendt kendes der også meget tidlige eksempler på, at unge mennesker har 
faet lov at følge egne instinkter og lyster. Der fandtes strømninger i begge ret
ninger i Danmark i perioden 1500 til 1800.

Hvem bestemte?

Selvom der findes eksempler på både tvang og frihed, når det gælder indgåel
se af ægteskab, er det dog muligt at drage mere generelle tendenser. Først og 
fremmest, er det vigtigt at holde sig for øje, at jo højere op i samfundslagene

En fornem renæssance
kvinde modtager en 
ring fra sin fæstemand
— eller nybagte ægte
fælle. Ifølge Frederik 
den Andens ægteskabs- 
ordinans fra 1582 
skulle trolovelsen ske i 
overværelse af bl.a. en 
præst og den kirkelige 
vielse - dvs. velsignelse
- af parret blev nu den 
egentlige ægteskabsstif
tende handling.
Fra Olaus Magnus, 
1555.
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man bevæger sig, jo vigtigere var valget af ægtefælle. 80-90% af befolkningen 
i denne periode var bønder. Her spillede valget af ægtefælle ikke den store rol
le for forældrene, og de unge fik som regel lov til at vælge selv. Men selvom val
get stod de unge friere, gik de ofte ud fra nogle rent praktiske forudsætninger, 
når de skulle finde den rigtige: Har hun hænderne skruet rigtig på? Er hun 
skikkelig og omgængelig? Og det var heller ingen skade til, at hun medbragte 
en ordentlig medgift. I bondestanden som i alle lag i samfundet, var det mænd- 
ene, der i denne periode tog initiativet. I de højere klasser havde ægteskabsval
get derimod både politisk, økonomisk og social betydning: De fleste menne
sker kender eksempler på kongemagtens traditioner for at føre alliancepolitik 
ved hjælp af giftermål. Her siger det sig selv, at prinser og prinsesser ingen som 
helst indflydelse havde på deres egen fremtid. Men langt ned i adelens rækker 
var en lignende strategi synlig: Det gjaldt om at fa sine børn godt placerede i 
ægteskab, og især pigernes skæbne var alene et forældrespørgsmål. Drengene 
kunne få et ord at skulle have sagt i slige spørgsmål, især hvis de var enige med 
deres forældre.

Ved et fornemt renæssancebryllup mødes bru
dens og brudgommens følge. Bruden rider i 
spidsen for sin slægt og er pyntet med bl.a. en 
brudekrone.
Fra Olaus Magnus, 1555.

Brud med lærerinde og dukke

Den unge holstenske adelsmand Ditlev Ahlefeldt kom i 1641 hjem fra den ob
ligatoriske, europæiske dannelsesrejse. Han havde lagt planer for sin fremtid, 
imedens han opholdt sig i udlandet. Når han kom hjem, ville han gøre karri
ere enten ved hoffet eller i hæren, som det var blevet almindeligt i de bedre
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En fornem vielse i 1600- 
årene. Præsten lægger sin 
velsignende hånd over par
rets, og der er godt med 
vidner til at overvære for
bindelsen. At parterne gav 
hinanden hånden var også 
dengang en del af ceremo
nien. Og på mange af da
tidens vielses- og trolovel
sesringe fungerer “hånd
slaget” som symbol.

adelskredse på den tid. Men hjemme ventede mor, og hun havde andre planer. 
Ahlefeldt berettede selv senere: “Det begav sig da efter min Peregrination og lyk
kelige Hjemkomst, at min salig Fru Moder synderlig forlangte tvende Ting af mig, 
for det første, at jeg skulle gifte mig og dernæst med min Broder og Søster dele de 
fædrene og mødrene Godser. Til det første havde jeg imidlertid ingen stor Lyst, dels 
fordi jeg formente, at eftersom jeg endnu var vel ung og endnu ikke havde passeret 
det 26. Aar (... ) saa var det endnu for tidligt at begive mig ind i Afhængighed, 
som Ægtestanden nu en Gang fører med sig og saa tidligt at sætte min Frihed til. ” 
Ditlevs mor fik dog sin vilje, selvom han værgede sig: “Men da jeg altid havde 
næret en ganske be synderligjsærlig] sønlig Respect og Lydighed for min kjære salige 
Moders Villie, saa bestemte jeg mig endelig paa indstændig og ofte gjentagen Op
fordring  fra hendes Side (... ) til at fri? Ditlev Ahlefeldt var faderløs, og da var 
det kotyme selv at klare alt det praktiske omkring frieri og ægteskab. Men han 
var ikke forelsket; at han giftede sig, skyldtes udelukkende moderens insiste- 
ren.

Presset fra forældres side ses tydeligst, når det drejer sig om aldersmæssige 
mesalliancer som Klara Trampes ovenfor, eller når den ene eller begge parter 
ved ægteskabets indgåelse var meget unge. Et markant eksempel er hofmarskal 
Conrad Hoick som i 1770 giftede sig med den kun 12-årige Juliane Sophie 
Danneskjold-Laurvig. At det var meget ungt, selv for den mere liberale datid, 
ses af vennen Schack Rantzaus tørre bemærkning: “HanjHolckj mener, at næst 
Gud har han den første Ret til Smaapigerne. ”Andre tankevækkende eksempler 
på store aldersmæssige forskelle er Leopold Barners giftermål med en 15-årig

10 



pige. Hun havde sin lærerinde og sin dukke med til Barners herregård Alke- 
strup. Det siger sig selv, at sådanne giftermål med barnebrude udelukkende har 
været en sag mellem pigens forældre og den meget ældre brudgom.

Slægten og individet

Et andet gennemgående spørgsmål er, hvem der tog beslutningen om indgåel
se af ægteskab. Vi ved, at det var de voksne og ikke de unge selv. Men der er en 
klar tendens til, at det i årene efter middelalderen stadig var slægten, der i fæl
lesskab tog sådanne vigtige beslutninger. “Slægten,” skal her forstås som et bre
dere udsnit af voksne mænd, som var i nær familie. I middelalderen var det 
danske samfund slægtsbaseret; mobiliteten var endnu ikke overvældende stor, 
og slægtsstrukturerne i de højere stænder var nærmest klanagtig. Ved indgåel
se af ægteskab var det derfor ikke blot faderens eller den nærmeste families an
seelse, der stod på spil, men hele slægtens.

I foråret 1562 bad adelsmanden Jørgen Marsvin om Karen Gyldenstjernes 
hånd. Hverken den faderløse Karen selv eller Karens mor Helvig Gøje var me
get for forbindelsen, så mor og datter lod tiden gå. Denne “syltning” af sagen 
kom åbenbart Karens onkel og værge Mogens Gyldenstjerne for øre, for han 
skrev et brev til Karen for at lægge pres på hende: ”(. . )ten erlig mand Jørgen 
Marsujn har lat tallet tijn moder tijl oc saa begerret teg tijl ten som hand wijl- 
le leffue hos tijl sijnd dødag.” Hr. Mogens fortsatte med at konstatere, at sagen 
blev trukket i langdrag, og at rygtet gik, at det var Karen selv, der forsøgte at 
hindre, at Jørgen Marsvin skulle få sin vilje. “Tijne wenner[slægten] kwne alt 
bedre betencke tijn lang welfart oc bestand, en tu selluff ennnw gøre kand.” 
Han rådede hende til at følge det gode råd, hvis “tu wijlt hauffe gat af tijn wen
ner.” Decideret at tvinge en ung pige ind i et ægteskab var forbudt, og kirken 
anså det for umoralsk, men true kunne man altid slippe af sted med. Hr. Mo
gens sagde direkte til pigen, at slægten ville slå hånden af hende, hvis hun ikke 
accepterede at gifte sig med Jørgen Marsvin. Henvisningerne til slægten i cita-

Forgyldt krone fundet i 
Middelfart. Før reformatio
nen udlånte nogle kirker de 
kroner, som helgenstatuerne 
bar, til brudekroner. Det var 
dog kun jomfruelige brude, 
der kunne smykkes på den
ne måde. Enker eller “beryg
tede” piger måtte ikke have 
utildækket hår. At gøre for
skel mellem jomfruelige og 
ikke-jomfruelige brudes hår
pynt er en skik, der har 
holdt sig helt frem mod vor 
tid.
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tet understreger den kollektive prestige, som lagdes i sådan
ne vigtige sager som ægteskabs indgåelse. Gjorde individet 
knuder i sådan en situation, gik det udover fællesskabet. 
Derfor var det en meget alvorlig forseelse at sætte sig udover 
slægtens, interesser. Karen blev da også gift med Jørgen 
Marsvin.

Den enevældige fader

Men fra anden halvdel af 1500 tallet mistede slægten grad
vist sin rolle som omdrejningspunkt for individet. I den en
kelte familie blev faderen enerådende som bestemmende 
faktor. Dette skyldtes flere ting. For det første var den eks
panderende statsmagt sig meget bevidst, at der ikke fandtes 
konkurrerende elementer i riget. Og slægtens krav om ab
solut loyalitet fra sine medlemmer var ikke foreneligt med 
statsmagtens krav om samme. For det andet var den nye lu
therske kirke absolut statsstøttende; kirkens loyalitet lå ikke 
længere hos Den hellige Fader i Rom, men udelukkende hos 
statsmagten, i dette tilfælde kongen af Danmark. Kirken fo
retog en ensretning af troen, så den passede statsmagten. 
Samtidig passede den også som fod i hose med den luther
ske ortodoksi. Stat og kirke blev to sider af samme sag, og 
husfaderen blev deres forlængede arm i hjemmet: Moralens 
vogter og hjemmets ypperstepræst. Han kunne tæve kone 
og børn, som det passede ham - blot han ikke lemlæstede 
dem, eller slog dem ihjel. Og konen, som tidligere havde 
haft sin slægt som kontravægt mod urimelige eller sågar 
voldelige mænd, havde nu intet, eftersom slægten ikke læn
gere spillede nogen større rolle.

I et sådant hjem var det husfaderen, som enerådigt be
stemte, hvem hans børn skulle giftes med. Da den unge 
adelsmand Ove Juel i 1648 havde besluttet sig til at gøre 
sine hoser grønne overfor jomfru Kirstine Urne, kom han til 
hendes hjem for at forelægge sine planer for overfor pigens 
far. Men han fik at vide, at faderen var i Norge, og så kun

ne Ove ikke få noget svar. Men det blev lovet, at pigen “wforlloffüet skulle for- 
bliffue”, indtil faderen var hjemme igen og Ove Juel kunne tale med ham. In
tet kunne afgøres uden faderens tilstedeværelse.

Frederikke Charlotte von 
Beulwitz blev gift med C.D.
Reventlow i 1774. De havde 
kendt hinanden siden de var 
ganske unge, og der er ingen 
tvivl om, at deres ægtekab 
var frivilligt valgt af begge 
parter.
Maleri af C.A. Lorentzen

Et velplanlagt frieri

For en frier som Ove Juel var det vigtigste selvfølgelig, at pigen var af god fa
milie. Desuden er det dyder som fromhed, dyd, roligt og blidt væsen og hus
lighed, der går igen og igen i kilderne. Udseende, figur og lignende ydre ka
rakteristika spillede en meget mindre rolle. Skolemanden J.H. Tauber er et ty
pisk eksempel. Han fik som 30 årig i 1774 stillingen som rektor ved latinsko
len i Horsens og skulle dermed opbygge sin egen husholdning. Til en sådan 
hørte en hustru. Taubers søster havde et par emner, som hun mente, han bur-
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de overveje. Men han viste dette emne cirka den samme alvor og akkuratesse, 
som vore dages mænd udviser, når de skal købe ny bil. Der var flere faktorer, 
der skulle gå op i en højere enhed ved valget af livsledsagerske: Hun skulle være 
af god familie, hendes økonomiske baggrund skulle være i orden, hun skulle 
kunne tage vare på husholdningen og gøre sit hjem og sin mand ære. Hendes 
rygte skulle være uplettet, hun skulle have en god konstitution og have et godt 
gemyt.

Tauber undersøgte sagerne over en bred horisont og fandt frem til flere em
ner uden dog at være helt tilfreds. Til sidst nåede han dog et punkt, hvor der 
krævedes en statusrapport. Den pertentlige skolemand skrev selv: “Nu var det 
da en høje Tid at samle end Del [emner] sammen for iblandt flere at vælge den 
bedste og ikke siden at have Aarsag til at bebrejde sig den mindste Overildelse. ” Eet 
af Taubers emner var den unge Gregoriana Begtrup, som var i huset hos éen af 
Taubers bekendte, Biskop Rottbøll i Viborg. Hun var provstedatter og af den 
wormske slægt. Tauber skrev sin ven biskoppen til og frittede ham ud om den
ne unge dame. Rottbøll skrev tilbage med lutter rosende ord. Hun var på alle 
måder skikkelig til det huslige, og som Rottbøll betroede Tauber: Hun “havde 
en tækkelig Opførsel i det udvortes, som gør hende almindeligt vel yndet.” Efter
hånden var jomfru Begtrup nummer eet på listen, og Tauber besluttede sig for 
at rejse til Aarhus for at forelægge sit ønske hos pigens forældre. Da han kom 
dertil, var Biskop Rottbøll der også sammen med jomfruen og hendes foræl
dre. Da Tauber bad om pigens ja, blev hun rød i hovedet og kunne ikke svare. 
Bispen tilskyndede hende til at give frieren et svar, men hun forblev tavs, og sa- 

C.D: Revendow og Frede
rikke Charlotte v. Beulwitz's 
ægteskab blev meget lykke
ligt, og de fik hele otte børn 
sammen. Frederikke Char
lotte skrev i sin dagbog, at 
hendes hjerte hang “altfor 
meget ved min gode Mand og 
mine Børn, de ere den Skat, 
jeg Dag og Nat ruger over 
som en Gnier og som jeg sta
dig er angst for at miste. ” 
Skitse af Nicolaus Wolff
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gen måtte udsættes til næste dag. Da Tauber næste dag ankom til hu
set, havde pigens forældre og bispen haft hende under behandling, men 
hun havde forsøgt at undslå sig med, at hun jo slet ikke kendte Tauber. 
Som svar herpå havde hun faet, at det skulle hun jo tids nok komme 
til, når de var blevet gift, og desuden var bispens ord for ham vel også 
gode nok. Efter Taubers ankomst fik det unge par lov til at være alene. 
Tauber skrev: “Jeg spurgte hende om hendes Beslutning, hvad Haab jeg 
kunde gøre mig. Hun svarede: Det er ikke saa godt at afgøre. Jeg derpaa: 
Jeg forlanger aldeles ikke, at De skal sige Ja, naar de kuns ikke vil sige Nej. 
Hun svarede: Jeg har just ingen Modbydelighed til Dem. [Tauber]: Ja saa 
er det godt, saa er vi skabt til hinanden. Jeg tog hendes Haand trykkede den 
til min Mund og lagde den bort, fortalte hende noget om hendes tilkom
mende lykke. ”

“Sa er vi skabt til hinanden. ”Nzx. det virkelig Taubers konklusion på 
de to dages frieri til jomfru Begtrup? Eller var det hele blot en snedig 
måde at halvt lokke, halvt true en ung pige til et ægteskab med en 
mand, hun ikke kendte? Der er ingen tvivl om, at vi i Gregoriana Beg
trups reaktion ser spor af den nye tids komme: Hvor hendes formødre 
uden protester ville have bøjet sig for slægtens eller faderens vilje, for
søgte frøken Begtrup i det mindste at protestere og vise sig vrangvillig. 
Det hjalp hende blot ikke; presset fra hendes omverden var for stort, og 
trolovelsen med den gesjæftige skolemand Tauber blev fejret næste dag. 
Men bevægelsen hen i mod unge menneskers ret til selv at bestemme 
deres livsledsager var indledt, og den tid skulle komme, hvor et frieri
forløb som Taubers og frk Begtrups var undtagelsen, ikke reglen.

Et forelsket par

Nu har vi set på en del eksempler, som med nutidens øjne ikke er 
særligt rare: Mere eller mindre tvungne ægteskaber, uhyrlige alders
mæssige forskelle på brud og gom og mandens dominans på alle trin af 
processen mod ægteskab og senere i det. Men med udgangen af 1700 
tallet var udviklingen begyndt at vende. Påvirkninger udefra gjorde sig 
gældende på alle niveauer af samfundet, ikke mindst i opfattelsen af 
ægteskabet og dets indgåelse. Forelskelse, kærlighed og venskab blev 
begreber, man anvendte, når man talte om sådanne sager. Faderen mi
stede indflydelse; det blev umoderne at være tyran. Som altid startede 
denne udvikling i de højeste cirkler i samfundet for derefter at blive 
norm.

Et strålende eksempel herpå er Christian Ditlev Reventlows ægte
skab. Den senere så fremtrædende statsmand opholdt sig som teenager 
i midten af 1760’erne i Sorø for at gå i skole. I samme by boede fru von 
Beulwitz, enke efter den tidligere amtmand, med sine børn, heriblandt 
datteren Frederikke Charlotte, som var jævnaldrende med Christian 
Ditlev. Den unge mand kom i det von Beulwitzke hjem og skulle alle
rede som 16-årig have bestemt sig til, at det var Frederikke Charlotte, 
han ville have. Men først skulle han på den obligatoriske dannelsesrej-
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se Europa rundt. I mellemtiden var den faderløse Frederikke også ble
vet moderløs. Derfor blev hun indskrevet på det adelige jomfrukloster 
i Vallø. I 1772 vendte Reventlow hjem, indtrådte som volontør i cen
traladministrationen og fik samtidig af sin far overdraget Alstrup Gods 
på Lolland. Dermed var han i stand til at forsørge en familie. Åbenbart 
havde han ment forbindelsen med frk von Beulwitz alvorligt, for han 
bestemte sig for at genoptage kontakten med Frederikke. Han friede, 
og i august 1772 sagde hun ja. Herefter indledtes en ivrig korrespon
dance mellem de to, indtil de i juni 1774 blev gift og kunne oprette fæl
les hjem. Som forældreløs havde Frederikke en værge. Det var faderens 
efterfølger som amtmand i Sorø, Wolf von Reitzenstein. Han var ikke 
særlig vild med Reventlow. Og det var sikkert derfor, at han var een af 
de sidste, der fik besked om trolovelsen. Han blev ikke spurgt om lov! 
Christian Ditlev og Frederikkes ægteskab var et kammeratsægteskab; 
de havde valgt hinanden, og den velvilje, der lå heri, blev i ægteskabet 
omsat til gensidig respekt og hengivenhed. Fru Reventlow skrev, på op
fordring af sin mand, en art dagbog over sine børns første år. Skriftet er 
præget af en dyb tone af kærlighed til manden og børnene. En sådan 
kender vi ikke fra tidligere kilder. I et brev fra Frederikke Reventlow til 
svigerinden Louise Stolberg skrev hun: “Visselig hanger mit Hjerte alt 
for meget ved min gode Mand og mine Børn, de ere den Skat, jeg Dag og 
Nat ruger over som en Gnier og som jeg stadig er angstfor at miste.”

Følelsesrevolutionen var på vej; vor egen tids opfattelse af forelskel
se, kærlighed og ægteskab var dermed ved at blive skabt.
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Bd. 1-2. København 1917/1982
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Roskilde Bibliotek,
Dr. Margrethes Vej 14, 4000 Roskilde.
Tlfi 4635 63 00 Fax: 4635 78 41

Grundlovens gennemførelse af en fri forfatning 
i 1849 var kulminationen på en demokratise
ringsproces, der har en særlig betydning for 
Roskilde. I 1834 kom Frederik den Sjettes an
ordning om indførelsen af stænderforsamlinger. 
Blandt disse blev Østifternes stænderforsamling 
toneangivende og mødestedet var Palæet i Ros
kilde. Udstillingen, der er arrangeret af Roskil
de lokalarkiv, sætter forcus på spørgsmålene 
om, hvad stænderforsamlingen kom til at bety
de for Roskilde og for landet som helhed. Sid
ste dag er 17. juni.

Er dronningen et dansk nationalt 
symbol? Er dannebrog? Eller hvad 
med Den lille havfrue, bøgeskoven, 
kolonihaverne eller Grundloven? 
Netop nu arbejder museumsinspek
tør Inge Adriansen fra Museet på 
Sønderborg Slot i samarbejde med 
Dansk Folkemindesamling på at få 
et overblik over, hvad vi opfatter 
som danske nationale symboler, og 
hvordan vi bruger dem. Når og hvis 
vi gør det. Hvis man har lyst til at 
være med i undersøgelsen kan man 
rekvirere et spørgeskema hos: 
Dansk Folkemindesamling, 
Christians Btygge 3, 1219 Køben
havn K.
Tlf.33 13 58 00
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Fra folket til kongen

På Jægerspris Slot markeres Grundlovsjubilæet med en sjov særudstilling af gaver, som gan
ske almindelige danskere har givet Frederik den Syvende, der også gik under navnet “Fre

derik Folkekær”.
Med sin joviale og folkelige væremåde blev han en af Danmarkshistoriens mest 

populære regenter, der levede helt op til sit valgsprog “Folkets kærlighed - min 
styrke”. Sammen med sin kone, grevinde Danner, drog han ofte på rejse i 

Danmark, og det “høje herskab” blev naturligvis modtaget med officiel
le taler, sange og middage. Men der var også mere uofficelle former 

for hyldest, når den lokale befolkning kom frem med gaver som 
broderede puder, tæpper, papirhalstørklæder og farvelagte teg

ninger eller hyldestdigte. Måske ikke sager af stor værdi, 
men altsammen givet af et godt hjerte til en monark, som 

man følte hengivenhed for.
Udstillingen kan ses indtil søndag, d. 31. oktober.

Jagerspris Slot, Slotsgården 15, 3630Jagerspris,
Tlfi 4753 10 04, Fax: 4750 30 73



Tøjhuset, Gothersgade 34, 7000 Fredericia

Guld, Grundlov og 
Granater
Fredericia har en særlig plads i Danmarkshistorien - og måske især 
i militærhistorien. Indtil den 29. august viser Fredericia Museum 
udstillingen “Guld, Grundlov og Granater - Fædreland ved en 
skillevej” i Tøjhuset. Det er historien om den udvikling, der førte 
til Grundloven af 5. juni 1849, og til treårskrigen 1848-50. Men 
det er også historien om begivenheder, hverdagsliv og nationalfø
lelse i både Fredericia og Danmark.

Udgravning 
på Strøget i 
København

Krig 
på tapetet

Kongeligt barskab 
på skinner

God whisky i glasset, tobak i piben og Beethoven i 
radioen. Kan en konge så ønske sig mere, når han 
er på togtur?
Frederik den Niende kunne få opfyldt alle disse øn
sker, for i den kongelige salonvogn S1, fandtes et 
lækkert barskab i mørkt træ og med tilhørende ra
dio. Det er sandsynligvis de dygtige håndværkere 
på DSB's karetmagerværksted, der i 1952 fremstil
lede skabet i høj-glanslakeret palisander, skuffer og 
hylder i birk og med masser af indvendige spejle. 
I 1983 blev salonvognen moderniseret og det me
get “50'er-agtige” skab faldt for en ny tids smag og 
blev skiftet ud. Det er nu imidlertid dukket frem af 
glemslen og har - sammen med den tilhørende ra
dio - fundet en ny plads på Danmarks Jernbane
museum i den store kongevognsudstilling.

Den ældste kirke i Køben
havn er Set. Clemens, som lå 
dér, hvor Strøget nu løber.
Fra begyndelsen af august og 
ca. en måned frem graver 
Københavns Bymuseum på 
tomten til Set. Clemens. Ar
kæologerne håber naturligvis 
at finde nyt om kirken og 
om den ældste by med dens 
befæstning. Kommer man 
forbi, er der mulighed for at 
kigge arkæologerne over 
skulderen.

Efter Skånske Krig 1675-79 
lod kong Christian 5 væve 
12 store gobeliner med sce
ner fra krigen til minde om 
hans personlige, heltemodige 
indsats. Gobelinerne blev 
1917 overført til Christians
borg Slot, men kan nu atter 
permanent ses på Rosenborg. 
Udstillingen fortæller om 
krigen og gobelinerne og kan 
ses frem til den 1 5. august.

Skt. Clemens Kirke tomt, 
Strøget, København

Rosenborg Slot,
Øster Voldgade 4A, 
1350 København K,
Tlf: 33 1532 86
Fax: 33 1520 46

Danmarks Jernbanemuseum, 
Dannebrogsgade 24, 5000 Odense C. 
Tlf: 6613 6639, Fax: 6619 02 20

Masser af arkivgængere
Det har atter været et travlt år i Statens Arkiver. I den nys udkomne 
årsberetning kan man bl.a. læse, at antallet af læsesalsgæster nu er over 
90.000.
92.278 personer - for nu at være helt nøjagtig - besøgte arkiverne i 
1998. Alle disse mennesker ville naturligvis også gerne have arkivalier 
at kigge i, så det blev til 268.084 bøger, protokoller og pakker, der 
blev taget frem til læsesalene af de flittige arkivbetjente.
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En storvildtjæger og hans tid
I 1934 planlagde medicinalfabrikant dr. Bøje Benzon sin første safari til Østafrika. In
den han drog afsted gik han op på Zoologisk Museum og spurgte lederen, Adolf 
Jensen, om museet mon var interesseret i dyreskind fra turen. Den ellers så blide pro
fessor blev fyr og flamme: “Skyd alt hvad De £^72/” udbrød han, og med den besked tog 
Benzon så afsted.

Det var starten på et mangeårigt samarbejde, hvor Benzon bekostede flere safarier 
og nedlagde en mængde dyr, som han også selv betalte for udstopningen af. Disse dyr 
dannede grundlag for de store biologiske opstillinger i det gamle Zoologiske Museum 
i Krystalgade. Denne udstillingsform var ny, for på Benzons tid sværgede man endnu 
til de systematiske opstillinger, som var ret triste for andre end passionerede fagfolk.

Nu har Zoologisk Museum hentet nogle af de gamle Bøje Benzon-dyr frem i en stor 
udstilling, som fortæller et stykke naturhistorisk museumshistorie om en dansk stor
vildtjæger og hans afrikanske jagter i begyndelsen og midten af vort århundrede.

Zoologisk Museum, Universitetsparken 15, 2100 København 0, Tlf: 35 32 10 00

Oldtid og 
Bering i 
Horsens

Historien om Vitus Bering (1681- 
1741) er historien om Horsens- 
drengen, der blev opdagelsesrejsende 
i den russiske zar, Peter den Stores 
tjeneste. Som zarens udsending drog 
han på en lang ekspedition gennem 
Sibirien til Stillehavet, hvor han hav
de til opgave at fastslå, om Asien og 
Amerika var forbundne, eller om der 
var vand imellem. Bering fandt ud 
af, at der var et stræde mellem de to 
verdensdele, - nemlig det farvand, 
som senre fik hans navn og kaldes 
Beringstrædet. På en senere ekspedi
tion led han skibbrud på en ø, 
Beringøen, hvor mange af folkene - 
og også Bering selv - døde. Udstil
lingen fortæller om Berings bag
grund, om de to ekspeditioner og 
resultaterne af dem. Fundet af Be
rings grav i 1991 bliver naturligvis 
også behandlet. Hans sidste hvile
sted blev afdækket i 1991, da arkæo
loger fra Horsens Museum foretog 
udgravninger på Beringøen i samar
bejde med russiske kollegaer.

Interesserer man sig ikke for Vitus 
Bering, men for arkæologi, er der al
ligevel grund til at besøge Horsens 
Museum. Frem til den 31. december 
viser museet nemlig en stor udstil
ling af lokale genstande fra sten- og 
bronze- og jernalder. Blandt sevær
dighederne er fx Nordeuropas ældste 
metal, som er fra år 3000 f.Kr.

Horsens Museum,
Sundvej 1 A, 8700 Horsens. 
Tlf: 75 62 29 33 Fax: 75 61 8621 
Flensborgs Enkebolig, 
Nørregade 31, 8700 Horsens, 
(samme tlf. som museet)
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Anders Bjømvad:
Krigens Monumenter 
1940-1945.
Odense: Odense Universitets

forlag, 1999. 526s. 350 kr. 
Bogen er en samlet præsenta
tion af de ca. 2100 danske 
monumenter og grave, der 
har tilknytning til 2. verdens
krig. Danske soldater, søfolk, 
politibetjente, grænsegendar
mer og modstandsfolk er her 
mindet på forskellig vis. For
fatteren fortæller desuden 
monumentrejsningens histo
rie, der tog sin begyndelse al
lerede i befrielsessommeren 
1945 og rejser desuden 
spørgsmålet om den fremti
dige bevarelse af krigsmonu
menterne.

Palle Birk Hansen: 
Middelalderens spor i 
Storstrøms Amt.
Næstved: Næstved Museums 
Forlag, 1999. 48 s. 60 kr. 
Bogen har til formål at præs
entere den middelalderlige 
kulturarv i Storstrøms Amt, 
så læseren far mulighed for at 
tage fat i den middelalderlige 
virkelighed. Der er korte af
snit om f.eks. landskabet, 
folket, engene, møllerne, by
ens huse, porte og gader, kir
kers udsmykning og inven
tar, lægeurter og adelsslægten 
Gøye. Med oversigtskort 
over vigtige lokaliteter som 
købstæder/byer, helligånds
huse, Set. Jørgensgårde, bor
ge samt værfter og skibe.

Karen Hjorth:
Tolder og kvinde.
En undersøgelse af kvinders 
ansættelse i en mandsdomi
neret etat.
Kbh.: Told-og Skattehistorisk 
Selskab, 1998. 120 s. 198 kr.
I bogen, der bygger på omfat
tende arkivstudier, følger for
fatteren de første faguddanne
de kvinder i toldvæsenet fra 
1897 og skildrer udviklingen 
frem til 1953. En række kvin
ders karriereforløb tegnes og 
forfatteren ser på, hvordan 
det gik til, at kvinderne vandt 
indpas i en gammel, traditi
onsrig og mandsdomineret 
etat. Der gives svar på spørgs
mål som: hvordan forløb de
res arbejdsliv og hvorledes op
fattede mændene dem.

Per Ingesman m.fl. (red.):
Middelalderens 
Danmark.
Kbh.: Gads Forlag, 1999. 
375 s. 225 kr.
Forfatterne giver en samlet 
fremstilling af den danske 
middelalders kultur og histo
rie og de fortæller, hvordan 
middelalderens samfùnd så 
ud og hvordan kulturen ud
viklede sig i løbet af perioden. 
I Middelalderåret vil bogen 
kunne bruges til at give nød
vendig baggrundsviden for 
de mange udstillinger og akti
viteter, der foregår over hele 
landet.

Merete Ipsen:
Kvindeliv i 
middelalderen.
Århus: Kvindemuseets Forlag, 
1999. 70s. 55kr.
Bogen er skrevet af 4 middel
alderforskere og fortæller om 

kvindeliv og syn på kvinder i 
middelalderen. F.eks. fortæl
ler Bodil Møller Knudsen 
om præventionsanvendelse i 
middelalderen ud fra samti
dige lægeligt-filosofiske og 
teologiske skrifter og Ulla 
Haastrup analyserer og for
tolker samtidens kvindefor
ståelse ud af kalkmaleriernes 
fremstillinger af Eva og Ma- 
ria-figurerne.

Niels Jensen:
For Dannebrogs Ære. 
Danske frivillige i Estland og 
Letlands frihedskamp 1919. 
Odense: Odense Universitets

forlag, 1998. 192 s. 175 kr.
I begyndelsen af 1919 drog 
200 danske frivillige med skib 
fra København til Baltikum 
for at kæmpe mod bolsche- 
vikkerne. De frivillige var en 
blanding af reserveofficerer, 
idealistiske studenter, soldater 
fra 1. verdenskrig og rastløse 
unge mænd. Bogen følger sol
daterne på slagmarken og i 
skyttegraven, ligesom den 
skildrer krigens gang og ud
reder korpsets rolle i det kom
plicerede storpolitiske spil.

Hans Ole Mathiessen:
Guide til middelalde
rens Danmark.
Kbh.: Gyldendal, 1999 
(udkommer i maj). Ca. 160 s. 
Ca. 198 kr.
Bogen er en guide til ca. 150 
danske middelalderseværdig
heder. Der er kort over og 
beskrivelse af hvert sted og af 
livet, som det fandt sted net
op der i en dynamisk tid, 
hvor domkirker, sognekirker 
og klostre blev opført i hun
dredvis, hvor købstæder blev 

grundlagt og hvor samfærdsel 
blev styrket ved broer, veje 
og havne.

Nationalmuseets 
Antiksamling (udg.):
Christian VIII og 
Nationalmuseet.
Antikker, mønter, medailler. 
Århus: Aarhus Universitets
forlag, 1999. 180 s. 188 kr. 
Bogen indeholder 6 rigt illu
strerede artikler om Christi
an den Ottendes (1786-1848) 
virke som samler: fra drenge
årenes interesse for sære mi
neraler og insekter til hans 
mere modne begejstring for 
antikker og mønter. Christi
an den Ottende var en af 
kulturlivets drivkræfter og ef
ter hans død tilfaldt hans 
samlinger staten og de lever i 
dag videre i Nationalmuseet.

Bi Skaarup og 
Henrik Jacobsen: 
Middelaldermad. 
Kulturhistorie, kilder og 
99 opskrifter.
Kbh.: Gyldendal, 1999. 
160 s. 188 kr.
Efter en indledning om mid
delaldermad og kogekunst 
følger en række opskrifter på 
retter, man spiste i Danmark 
i middelalderen. Opskrifter
ne er hver især forsynet med 
den originale anvisning, som 
forfatterne har tillempet det 
nudanske køkken.

„Spørgekassen“ udgår i 
dette nummer på grund af 
den rigelige mængde stof. 
Men kassen vender tilbage 
i næste nummer med 
spørgsmål om bl.a. natio
nalsangen og kulsvierne.
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Middelalder

www.middelalder.dk

Pilgrimsfærd 
til Skt. Sørens 
kilde
Lørdag den 12. juni arrangerer Søhøj
landets Økomuseum pilgrimsfærd til 
Skt. Sørens Kilde ved GI. Rye.
Deltagerne bedes møde op iført stav, hat 
og taske, der markerer, at man er pil
grim. Vel ankommet til Skt. Sørens Kil
de, kan pilgrimmene besøge middelal
dermarkedet, og købe deres pilgrims
mærke med billede af Skt. Søren - 
præcis som for 500 år siden. Mødeste
det er P-pladsen ved Klostermølle, Voer 
Kloster 12. juni 1999, kl. 10.
Yderligere oplysninger:
Søhøjlandets Økomuseum, Klostervej 3, 
8680 Ry Tlf: 75 6712 55

Kvindelig 
middelalder
Kvindeligt selskab markerer også middel
alderåret. Det sker onsdag den 16. juni 
med overskriften “Lys over middelalde
rens kvinder”. Foredragsarrangement 
ved dr. phil. Nanna Damsholt, stud, 
mag. Kirsten Krog og cand. mag. Male
ne Thorborg.
Yderligere oplysninger: Kvindeligt Selskab, 
Christians Brygge 3, 1219 København K 
Tlf: 33 13 50 88 Fax: 33 14 11 56

'99

Våbenbrug og 
kamp
På Bornholms middelaldercenter er der 
sommeren igennem en lang række ar
rangementer.

Fx er der i weekenden den 26. — 27. 
juni er der temadage om “våbenbrug og 
kamp” og procession for Set. Barbara, 
og den 3 .- 4. juli afholdes der middel
aldermarked. Men sommerens program 
byder også på børnedage, ekskursioner 
med “Middelalderbussen” og relikvie
processioner og meget andet.

Ved siden af særarrangementerne er 
naturligvis også de 27 tdr. land med le
vende middelaldermiljø i form af huse, 
værksteder, soldaterlejr, bueskydnings
bane, dyr m.m. samt middelaldermen
nesker, der passer deres daglige dont. 
Yderligere oplysninger: 
Bornholms Middelaldercenter, 
Stangevej 1, Østerlars, 3760 Gudhjem. 
Tlf: 56 49 83 19 Fax: 56 49 865

Nationalmuseets 
store middelalder
udstilling:
Den Farverige 
Middelalder
Som omtalt i et tidligere nummer af Si
den Saxo er Nationalmuseet naturligvis 
også med til at markere middelalderåret. 
Udstillingen, der løber indtil den 24. 
oktober, handler om alle aspekter af 
middelaldermenneskenes liv: sygdom og 
sundhed, kost og hygiejne, hverdag og 
fest, byer og borge, landbrug, handel og 
søfart. Udstillingen er dels bygget op 
omkring den middelalderlige kalender 
med landbrugets årstidsbestemte aktivi
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teter, dels omkring kirkens helgendage 
og kristne fester.
Nationalmuseet,
Ny Vestergade 10, 1220 København K 
Tlf: 33 13 4411 Fax: 33 4733 30

Middelalderlige 
glasmalerier
Museet ved Roskilde Domkirke danner 
rammen om udstillingen af det største 
samlede fund af middelalderlige glasma
lerier i Danmark.

Fundet blev gjort i 1906, da der blev 
etableret en ny trappe gennem kapitel
huset op til gallerietagen. Skårene er 
sandsynligvis lagt her efter domkirkens 
brand i 1443. Med udgangspunkt i det
te store fund - og i de glasskår som er 
fundet ved senere arbejder i domkirken 
fortælles der om glasmaleriets “åndelige” 
og “materielle” sider. Udstillingen kan 
ses indtil den 30. august. 
Domkirkemuseet, Roskilde Domkirke, 
4000 Roskilde. (Kun adgang ved omvis
ning)

Fra Knud den 
Hellige til 
Dronning 
Christine
Odense i middelalderen er temaet for en 
udstilling på Hollufgård, som beskæfti
ger sig med tiden fra Knud den Hellige 
i 1000-tallet og til Dronning Christine, 
der holdt hof på Næsbyhoved Slot i be
gyndelsen af 1500-tallet. Sidste dag er 
den 31. oktober.

Når udstilligen er slut starter en fore
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dragsrække, der bl.a. omhandler Odenses 
og Fyns topografi, Knud den Hellige, 
Odenses middelalderlige kloster, og 
Næsbyhoved Slot.
Hollufgård, Hestehaven 201, 
5220 Odense SØ, Tlfi 6611 53 26

Beseglet
På middelalderens breve borger seglet 
for, at underskiften er ægte og at doku
mentets indhold står til troende. Den 
middelalderlige seglkunst i Norden er 
emnet for en særudstilling på Roskilde 
Museum. Indtil den 31. oktober kan 
man besøge udstillingen, der bl.a. rum
mer seglstamper, seglaftryk og gamle 
breve.
Roskilde Museum,
Sankt O Is Gade 15, 4000 Roskilde. 
Tlfi: 4636 60 44 Fax: 4632 1647

Falster som 
brohoved i 
Østersøen
Museet Falsters minder præsenterer en 
nyopsætning af museets permanente 
middelalderudstilling. Her kan man 
bl.a. for første gang se en præsentation 
af det middelalderlige genstandsmateria
le fra Falsters deltagelse i 1970' ernes 
nordiske ødegårdsundersøgelse. Udstil
lingen formidler også resultaterne fra de 
seneste års arkæologiske undersøgelser 
til lands og til vands på Falster. I sep
tember arrangeres byvandringer med 
middelaldertema i Nykøbing Falster og 
Stubbekøbing.
Museet Falsters minder, Færgestræde, 
4800 Nykøbing F, Tlfi: 54 85 26 71

5. Europæiske 
Middelalder
festival 1999
I weekenden den 27.-28. august om
dannes Horsens til middelalderby. Den 
store middelalderfestival sætter sit præg 
overalt i byens gader, hvor der er boder, 
arbejdende værksteder, musik, teater og 
gøgl. Ved rådhuset er der ridderturne
ring og i nærheden står den militære 
feltlejr. I byens gamle kirker vil der være 
koncerter og gregoriansk aftensang. Ef
ter solnedgang mørklægges hele midtby
en, så kun ild ved fakler, bål og levende 
lys oplyser markedspladsens boder og 
folkeliv.

Middelalder
landbrug
Den 26. marts åbnede tidligere rigs
antikvar Olaf Olsen Dansk Landbrugs
museums middelalderudstilling. Udstil
lingens titel er Landbrug i middelalde
ren, kalkmalerier og månedsbilleder. En 
titel, der giver et vink om, hvor en god 
del af de billedmæssige kilder til middel
alderens landbrugshistorie kommer fra. 
Udstillingen kigger nærmere på afbild
ninger af landbrug og arbejdsredskaber, 
og her er bl.a. kalkmalerier gode kilder. 
Når middelalderens kalkmaleri- kunst
ner fe skulle afbilde hvordan Adam 
pløjede og Eva spandt, så kiggede han 
sig om i hverdagen og malede hvad han 
så dér. Udstillingen, der er åben indtil 
19. september, fortæller også om bag
grunden for motivvalgene og om mid
delalderens kalkmaleriteknik.
Gammel Estrup, 
Randersvej 2, 8963 Auning, 
Tlfi 86 48 30 01
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Folkestyre og
RETSHISTORIE

im 
n

For ca. 150 år si

den spekulerede 

juristerne en del 

over, om det var 

folket eller kon

gen, som gav de 

ældste danske 

love. Deres kon

klusioner passede 

overraskende godt 

til de ideer, der 

prægede tiden. 

Ikke mindst tiden 

til ideen om et 

folkestyre.

Hos os har altid Lovgivning varet i Kongernes 
' f Hander"— slog professor ved Københavns 

Universitet, Peder Kofod Ancher, fast i 1769 i 
“En Dansk Lov-Historie”. Kofod Anchers lovhi
storie er den første danske retshistoriske frem
stilling overhovedet. Indholdsfortegnelsen afslø
rer, hvorledes hele værket er disponeret: ikke, 
som man kunne tro, efter lovgivningen - hver
ken efter de love, der er bevaret, eller dem, der 
kendes af omtale - men efter kongerækken. På 
første afsnit i kapitel 4 om kong Harald 2.s love 
sætter Kofod Ancher ligefrem overskriften “Man 
veed om ingen Love af de 3 følgende Konger”. To
nen er nærmest beklagende, men bestemt ikke 
udtryk for, at professoren var himmelråbende 
naiv. Kofod Ancher var tværtimod en særdeles 
kildekritisk forsker.

Efter religionsskiftet er vi derimod 

på sikker grund; her er det 

veldokumenteret, at kongedømme 

og lovgivningsmagt 

hører uløseligt sammen

af Henrik 
Stevnsborg

O
o

Det var derfor med velberåd hu, at Kofod An
cher ikke beskæftigede sig med før-kristne dan
ske konger og deres før-kristne love. Ikke fordi 
han mente, at disse konger ikke havde kompe
tencen til at lovgive, for dét mente han - som det 
også fremgår af det indledende citat - men fordi 
han fandt kildegrundlaget for spinkelt. Efter re
ligionsskiftet er vi derimod på sikker grund; her 
er det veldokumenteret, at kongedømme og lov
givningsmagt hører uløseligt sammen. Fra “den 
mørke tid” før religionsskiftet, har vi derimod 
kun “Fabler og løse Grunde”.

Herudover henviser Kofod Ancher til fortalen 
til Enevældens store lovbog, Danske Lov, hvor 
det ikke blot fremhæves, at Harald Blåtand var 
den Harald, der gjorde danerne kristne, men at 
han tillige var en stor lovgiver. Følgelig lader Ko
fod Ancher også sin egen lovhistorie dække tids
rummet mellem kongerne Christian 5., som ud
stedte Danske Lov i 1683, og Harald Blåtand, 
som kristnede Danmark i slutningen af 900-tal- 
let.

I indledningen til “Den Danske og

Norske Private Rets Første Grunde” 

præsenteres Odin som 

Danmarks første danske lovgiver.

Lauritz Kongslew, professor i jura ved Sorø Aka
demi, fandt Kofod Anchers grænse ved 900-tal- 
let overdrevent forsigtig. Kongslew ville godt 
give eksempler på, at danske konger har haft den 
lovgivende magt også i “den mørke tid”. I en 
retshistorisk indledning til Kongslews, iøvrigt 
ufuldendte, retsdogmatiske fremstilling fra 1781 
af “Den Danske og Norske Private Rets Første 
Grunde” præsenteres Odin som Danmarks 
første danske lovgiver, fulgt af konger som 
Skjold, Frode Fredegod og Regnar Lodbrog.

Saxo er hovedkilden til oplysningerne om de 
tre sidstnævnte “Lejrekongers” lovgivningsiniti
ativer. Hele Saxos “Gesta Danorum” er da også 
gennemsyret af ideen om, at kun konger kunne 
udstede love, og at danske konger altid har gjort 
det - lige fra de legendariske Skjoldunger i Lejre 
og op til Valdemarerne, der regerede, da Saxo 
skrev. Den ældste kilde til Odins lovgivning er 
den islandske høvding, skjald og historiker Snor
ri Sturlusons “Heimskringla”, ligeledes fra 1200- 
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tallet, om de svenske og norske kongers historie. 
Langt op i 1800-tallet blev det betragtet som et 
historisk faktum, at der engang har hersket en 
konge i Skandinavien af samme navn som - el
ler muligvis ligefrem identisk med - asatroens 
Odin.

“Da de første Elementer til

borgerlig Forfatning havde begyndt

at udvikle sig i Norden,

var den høieste Magt hos Folket”...

Dét faktum satte professor J.L.A. Kolderup-Ro- 
senvinge et stort spørgsmålstegn ved i den lære
bog, han udgav 1822-23, umiddelbart efter at 
“Den danske Lovhistorie” i 1821 var blevet gjort 
til et obligatorisk eksamensfag på det juridiske 
studium ved Københavns Universitet. Det var til 
gengæld også det eneste spørgsmålstegn, Kolder- 
up-Rosenvinge satte ved kongerne som lovgive
re. Ellers lå han på linie med Kongslew: Skjold 
“gav en Lov” om trælle, Regnar Lodbrog “befale
de”, at tolv gode mænd skulle fungere som næv
ninger. Et eksempel fra Valdemarstiden er den 
slesvigske stadsret, som ifølge Kolderup-Rosen- 
vinge er “givet af Svend Grathe, maaske i Aar et 
1156, er skrevet paa Latin og bestaaer af 91 Ar
tikler”.

I 1832 genudgav Kolderup-Rosenvinge sin 
lærebog under titlen “Den danske Retshistorie”. 
Men ikke blot titlen var en anden. Også tonen 
havde skiftet. Om den slesvigske stadsret hed det 
nu, at den “er skreven paa Latin og bestaaer af 91 
Artikler. Man har sædvanligvis antaget, at den var 
givet af Kong Svend Grathe i Aaret 1156, men 
udentvivl er den meget yngre, formodentlig fra Be
gyndelsen af af det 13de Aarhundrede, og forfattet 
afSlesvigs Borgere selv ...” Kolderup-Rosenvinge 
var jo selv en “man”, som bare 10 år tidligere 
havde antaget, at Slesvigs stadsret var kongegi
ven. Det gælder dog ikke alene denne ene stads
ret, hvor hans egne undersøgelser i mellemtiden 
kan have ledt ham på andre tanker. Det gælder 
alle de ældste danske love. Kong Skjold “skal 
have givet en Lov”, Regnar Lodbrog “skal have be
falet”, “Skal have”, ikke “har”, som i 1822-23.

På den baggrund kan det ikke undre, når Kol
derup-Rosenvinge i 1832 konkluderer: “Da de 
første Elementer til borgerlig Forfatning havde be
gyndt at udvikle sig i Norden, var den høieste Magt 
hos Folket”. Men konklusionen står ikke i klar
tekst i Kolderup-Rosenvinges systematiske gen
nemgang af retskilderne; den er gemt væk et 
halvthundrede sider længere fremme under den 
offentlige rets historie. Sammesteds læses - ret så 
selvmodsigende - at de danske konger på den 
anden side må antages at have haft dømmende 
magt lige fra de ældste tider.

I afhandlingen “Om de danske

Kongers personlige Deeltagelse i

Retspleien” når I.E. Larsen til dét 

resultat, at også den dømmende 

myndighed oprindelig blev “udøvet af 

Folket selv paa Tingene”...

Noget tvetydig med hensyn til, om kongen af 
Danmark altid har haft den lovgivende og den 
dømmende magt, var også Kolderup-Rosenvin
ges kollega, professor I.E. Larsen. I 1838 forfat
tede Larsen en lang, lærd og latinsk afhandling i 
universitetsprogrammet i anledning af 300-året 
for genåbningen af Københavns Universitet efter 
Reformationen. Afhandlingens emne er folke
forsamlingernes og Rigsrådets politiske rolle i 
Danmark fra 1300-tallet til Enevældens ind
førelse i 1660. Godtnok står folket i centrum i 
afhandlingen, der konsekvent henviser regenten 
til at spille andenviolin. Men på grund af sprog
dragten - folkeforsamling bliver comitia, rigsråd 
senatus - føres tankerne ikke hen på den danske 
historie, men på den romerske republik og den
nes forfatning med diverse lovgivende folkefor
samlinger og et ældsteråd.

Sådanne antikke associationer fik man imid
lertid ikke længere, da I.E. Larsen i 1840 genud
gav sin festforelæsning - oversat til dansk, og i 
det hele taget kraftigt bearbejdet. Bl.a. var til
føjet en indledning, i hvis første sætning prokla
meres: “I de ældste Tider forhandledes og afgjordes 
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vigtige offentlige Anliggender i Danmark deels paa 
almindelige Forsamlinger af Folket fra hele Riget, 
deels paa Forsamlinger af Indbyggerne i Provindser 
eller mindre Districter”. Det var “rigsforsamlin
gerne”, der valgte kongen, og som - eventuelt på 
kongens forslag - traf beslutning om krig og 
fred. Larsen kalder rigsforsamlingerne folketing 
Af distrikts- eller “provinsialforsamlinger” frem
hæver han landstingene og disses dømmende og 
lovgivende magt. Også hér kunne kongen stille 
forslag, men også hér på lige fod med alle andre. 
Selve afgørelsen blev truffet af folket, der “til- 
kjendegav sit Bifald eller Mishag med de fremsatte 
Forslag ved Raab og Skrig, og de vedtagne Beslut- 
ninger bleve stadfæstede ved Vaabengny”.

Hvad var der egentlig galt

med den tradition, Kofod Ancher,

Kongslew, og oprindelig også

Kolderup-Rosenvinge, stod for?

LE. Larsens afhandling om demokratiet før Ene
vælden blev offentliggjort i det allerførste num
mer af “Historisk Tidsskrift”, udgivet af “Den 
danske historiske Forening”, som Larsen selv 
havde været med til at stifte. I samme nummer 
af tidsskriftet lod han ligeledes genoptrykke sit 
bidrag til indbydelsesskriftet til Københavns 
Universitets fest i anledning af kongens fødsels
dag i 1839. Denne afhandling bærer titlen “Om 
de danske Kongers personlige Deeltagelse i Rets- 
pleien”. Ikke overraskende når Larsen til dét re
sultat, at også den dømmende myndighed op
rindelig blev “udøvet af Folket selv paa Tingene”, 
og at det først var i 12- og 1300-tallet, at regen
ten erhvervede en position som rigets øverste 
dommer i Rettertinget, og siden - efter Enevæl
dens indførelse - tog al magt, inclusive den 
dømmende.

I.E. Larsens to afhandlinger fik stor gennem
slagskraft, ja, de blev toneangivende. Det er såle
des højst sandsynligt Larsen, der er kilde til skil
dringen af det politiske liv i Danmark i oldtiden 
i historikeren C.F. Allens klassiker, “Haandbog i 
Fædrelandets Historie”, hvori folket for første 
gang blev skrevet ind i Danmarkshistorien. Og 

de efterfølgende, samlede fremstillinger af den 
danske retshistorie har helt op til idag ligeledes 
været præget af Larsens synsvinkel, når det gjaldt 
opfattelsen af forholdet mellem regent og folk. I 
dansk retshistorisk forskning har man således i 
de sidste ca. 150 år antaget, at den dømmende 
og den lovgivende magt oprindelig lå hos folket.

Denne retshistoriske tradition vil vide, at det 
først var i Valdemarstiden, kongemagten blev så 
stærk, at den kunne begynde at spille en rolle på 
disse områder - og måske endda ikke nogen 
selvstændig rolle, eftersom regenten i perioden 
helt frem til reformationen måtte forholde sig til 
den katolske kirke og déns syn på ret og rets
håndhævelse. Det var den katolske kirke, ikke 
kongen, der var lokomotivet i dansk (og euro
pæisk) retsudvikling i middelalderen. I denne 
retshistoriske tradition gemmer sig en forestil
ling om reformationstidens og Enevældens stær
ke kongemagt som blot en parentes i dansk hi
storie. Traditionen er ubrudt, men er den også 
velfunderet? Og hvad var der egentlig galt med 
den tradition, Kofod Ancher, Kongslew, og op
rindelig også Kolderup-Rosenvinge, stod for?

Ifølge tyskeren von Savigny

kendte folket uden videre retten, 

på samme måde 

som det kendte sproget

At Kolderup-Rosenvinge i 1820’erne, omend 
tøvende, skiftede fokus fra regent til folk hænger 
sammen med, at han lod sig inspirere af det 
største navn inden for 1800-tallets retsviden
skab, tyskeren F.C. von Savigny. Det var samme 
von Savigny, som tilbage i 1814 havde slået fast, 
at rigtig ret er “Volksrecht”, dvs. folkeret, og op
står af “Volksgeist”, dvs. gror ud af folkesjælen 

“gennem indre, stille virkende kræfter", ikke fordi 
en tilfældig lovgiver udsteder en tilfældig lov. 
Ifølge von Savigny virkede disse stille kræfter op
rindelig direkte i selve folket. Folket kendte 
uden videre retten, på samme måde som folket 
kendte sproget; men i takt med samfundsudvik
lingen bliver det retsvidenskabens opgave at 
fastslå, hvad der er gældende ret, hvilket sker ved 
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at behandle retskilderne systematisk - og histo
risk. 11815 havde von Savigny grundlagt et tids
skrift for denne historiske retsvidenskab, og i 
tidsskriftets første nummer præsenterede han sin 
Historiske Skole, som antog, "... at retsstoffet er 
blevet til gennem nationens samlede fortid”. Af 
dette synssæt, hvor udgangspunktet tages i gæl
dende ret, der følges tilbage til sine rødder, og 
hvor jura, historie, nation og folk glider sam
men, er Kolderup-Rosenvinge et ekko.

De tyske retshistorikere begyndte op mod sid
ste århundredeskifte at forholde sig kritisk til 
von Savigny og hans Historiske Skole. I stedet 
gjorde de retshistorien til en selvstændig viden
skab, der ikke længere behøvede at bidrage til 
den historiske forståelse af gældende ret, og sam
tidig satte de den forhistoriske retsudvikling på 
dagsordenen. Metoden var komparativ. Desu
den byggede denne “germanistiske” forskning på 
en darwinistisk idé om et fælles, primitivt, ud
gangspunkt, hvorfra retten har forgrenet sig til 
stadig mere udviklede stadier. I dette udgangs
punkt fastholdt germanisterne Den historiske 
Skoles opfattelse af den oprindelige ret som 
“Volksrecht”. En berømt tysk retshistoriker som 
Karl von Amira fik på dén evolutionistiske kon
to konstrueret sig en germansk “urret”, som hæv
dedes engang at have været gældende f.eks. 
blandt folkestammer som gotere, burgundere og 
vandaler i det nuværende Polen - samt hos de 
skandinaviske folk. Det er åbenbart, at dette var 
et, politisk betragtet, særdeles tiltalende forsk
ningsresultat i både Det andet og Det tredie ty
ske Rige.

Måske har en lignende mekanisme været virk
som i Danmark. Vel var Kolderup-Rosenvinge 
Savigny-påvirket. Men man skal ikke undervur
dere betydningen af, at det politiske klima i Eu
ropa skiftede radikalt mellem Kolderup-Rosen- 
vinges lovhistorie i 1822-23 og hans retshistorie 
i 1832. 1830 var der julirevolution i Paris. 1830 
var der ligeledes opstand og oprør i både Bruxel
les, Warzawa og en lang række tyske byer. Nati
onalismens og liberalismens spøgelse gik gen
nem Europa. Herhjemme bebudede Frederik 
den Sjette ved anordning af 28. maj 1831 ind
førelsen af rådgivende stænderforsamlinger, der 
skulle give folkevalgte repræsentanter indflydel
se på statsstyret.

Betydningen af den hjemlige politiske scene 
står endnu klarere for I.E. Larsens vedkommen
de. Larsen var selv en mand af folket. Han kom 
fra små kår, blev politimand, men læste jura i fri
tiden. Og mens han var i politiet, indledte han 
sit retshistoriske forfatterskab. 1831 tog han 
springet fra politiassistent i Borgergade til pro
fessor i lovkyndighed på Frue Plads. Men Larsen 
var ikke kun forsker, han var tillige nationallibe
ral politiker, virksom i de rådgivende stænder
forsamlinger; i Den grundlovgivende Rigsfor
samling; i Folketinget, og til slut i Landstinget. 
Og Larsen var absolut ikke uden blik for det na
tionalliberale potentiale i sin retshistoriske forsk
ning. Den passede jo også som fod i hose til ind
førelsen af både folketing og landsting med Dan
marks Riges Grundlov den 5. juni 1849.

Larsen var absolut ikke uden blik for 

det nationalliberale potentiale 

i sin retshistoriske forskning.

Den passede jo også som fod i hose

til indførelsen af både 

folketing og landsting med 

Grundloven i 1849

Nu om stunder, hvor det overvejes, om ikke im
perierne er ved at vende tilbage, og hvor der ser
iøst bliver spurgt “Hvad kommer efter demokra
tiet?”, kan vi vel se mere nøgternt på den tidlig
ste retshistoriske forskning, hvis resultater ikke 
nødvendigvis er forældede. Det kan således ikke 
udelukkes, at de danske konger “altid” har haft 
både dømmende og lovgivende magt. Men det 
synes som om, at disse forskningsresultater sim
pelthen blev forkastet som ubrugelige, fordi der 
kom en periode, hvor det politisk set gjaldt om 
at beskære regentens magt og styrke folkets - 
ikke blot i datiden, men også i fortiden og frem
tiden.

Henrik Stevnsborg er docent ved 
Det retsvidenskabelige Institut A, 

Københavns Universitet.
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LEVNINGER
FRA DEN

Præsteindberetninger er et gammelt og vel
kendt fænomen. Den første indberetning 

var vistnok i 1554-55, da Christian 3 ønskede at 
indhente oplysninger om præstekaldenes mulig
heder for at forsørge en præstefamilie. I de føl
gende århundreder fulgte forespørgsel på fore
spørgsel, så når man i 1807 ønskede at danne sig 
et indtryk af, hvad der endnu fandtes af fortids
minder i den danske helstat, var det helt natur
ligt, at det var præsterne, man henvendte sig til. 
Den kongelige Commission til Opbevaring af nor
diske Oldsager, som stod bag indberetningskam
pagnen, blev nedsat 22. maj 1807. Den bestod 
af seks mænd, der alle havde et personligt enga
gement i sagen, og som tilsammen repræsentere
de såvel den lærde som den administrative ver
den.

Da oldsagskommissionen i 1808 bad 

præsterne om at indsende beretninger om lokale
Granater og gravhøje

oltidsminder og “katolske levninger” 

kom der mange spændende ting for dagen. I 

ndberetningerne fortæller også inddirekte om, 

hvordan guldalderens mennesker så på den 

katolske kirkekunst.

Af Vivi Jensen

Oldsagskommissionen tog straks efter nedsæt
telsen initiativ til en undersøgelse af, hvad der 
var bevaret af oldtidsminder, herunder også an
læg og genstande fra middelalderen. Der blev 
trykt et spørgeskema, som var klar allerede i au
gust 1807, men krigen forsinkede projektet. Sa
gen blev dog hverken glemt eller henlagt. I ste
det fik man travlt med at ændre det påtrykte års-
tal og påføre den titulatur, der var relevant i 
hvert enkelt tilfælde - det er jo ikke ligemeget, 
om modtageren er “velærværdig” eller “højær
værdig”! Desuden skulle hvert eneste af de man
ge hundrede spørgeskemaer underskrives af alle 
kommissionens medlemmer. Endelig, i marts 
1808, var alt klart, og de mange hundrede ske-

Tønning-dåbsfadet. Pastor Lorentz Bynch i Tøn- 
ning-Træden sogne ved Skanderborg var meget opta

get af Træden kirkes dåbsfad, og han indsendte en 
længere afhandling om fadet samt en smuk akvarel af 

Spejderne fra Kanaan og af fadets indskrift. I dag ved 
vi, at disse Niirnberg-fade er fra 1500-årene og produce

ret i store mængder, men datidens præster havde ikke vort 
sammenligningsmateriale, og mange mente, at der var tale om 

store sjældenheder af meget høj alder.
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maer kunne udsendes - man havde allernådigst 
fået bevilget fri postgang for såvel spørgsmål som 
svar. Skemaet indeholdt tolv spørgsmål om, 
hvad der var fandtes i det enkelte sogn af grav
høje, storstensgrave, rune- og bautastene, helle
ristninger, billeder ældre end reformationens 
indførelse, inskriptioner med runer eller “mun
keskrift”, samt levninger fra “den katolske kul
tus”. Desuden efterlystes beretninger om mure, 
kældre og voldsteder, m.m. opgravede oldsager, 
oldsagssamlinger, samt traditioner om bemær
kelsesværdige personer eller begivenheder, især 
med tilknytning til monumenter og genstande, 
der omtales i skemaet.

Hovedparten af svarene indløb i løbet af 
1808-09, og til trods for store kvalitetsforskelle - 
de rækker fra en to-linjers meddelelse om, at der 
intet findes, til besvarelser af adskillige folioarks 
omfang - giver de i det store og hele den situati
onsrapport over oldtidsmindernes tilstand, som 
kommissionen havde ønsket. Samlet beretter de 
om et landskab præget af hundred- ja, tusindvis 
af gravhøje, dysser og jættestuer, af hvilke man
ge kun blev sporadisk nævnt og beskrevet; men 
en del gjordes til genstand for så detaljerede be
skrivelser, at det bliver muligt for os at placere 
dem i det landskab, hvorfra de forlængst er for
svundet - i mange tilfælde uden at efterlade sig 
det mindste spor.

Oldsagskommissionen og kirkerne

at det var i 11. time, bl.a. fordi de mange nye
selvejerbønder havde travlt med at nyttiggøre og 
forbedre hver eneste plet jord, men det var dog 
ikke kun oldtidsminderne på åben mark, der var 
truet. Rundt om i landet renoveredes kirkerne 
efter tidens smag. Det brændbare materiale kun
ne gøre gavn på ildstedet, og hvad der måtte 
være af mølædte tekstiler eller musegnavede 
bøger og dokumenter gik ofte samme vej. Kirke
ejeren kunne gøre med sin ejendom, hvad han 
ville, blot han holdt bygningen i stand og sørge
de for, at de ting der skulle bruges til gudstjene
sten, var i orden. I de ikke-privatejede kirker var 
juraen lidt mere indviklet, men også her fandt 
fornyelser sted uden hensyn til den historiske 
værdi af bygninger og inventar. Det, man ikke

kunne finde anvendelse for, solgtes for højeste 
bud. På denne måde skilte Roskilde Domkirke 
sig i 1806 af med “gammelt Malm, Jern, Billeder 
og andet Skramlerie”, bl.a. resterne af en stor ro
mansk korbueudsmykning af enestående kunst
nerisk kvalitet. En lokal kobbersmed købte det 
mægtige krucifiks for at stille det op i sin have, 
men stedets gejstlighed, der havde været fuldt 
indforstået med salget, fandt dog en sådan an
vendelse upassende. Kobbersmeden valgte der
for at hugge krucifikset op til brænde, og da han 
kløvede hovedet, faldt der et korsformet juvelbe
sat relikviegemme af guld ud. Det kløvede hoved 
og dets kostbare indhold findes nu på National
museet. Fundet vakte nogen opsigt, og det ind
bød til eftertanke i de voksende kredse, der in
teresserede sig for fortidens materielle levn. Ros- 
kildeauktionen har utvivlsomt været medvirken
de til, at Oldsagskommissionen indføjede 
spørgsmål om “Levninger fra den catholske Cul
tus” i de tolv spørgsmål, der i foråret 1808 ud
sendtes til rigets præster.

Kirkerne

En del af spørgeskemaets indhold handler om 
“Inscrip tioner med Rune- eller Munkeskrift, enten 

paa Vagge, Ligstene, Klokker, Altere og Døbebak- 
kener, Kirkekar, eller hvorsomhelst”, og man brin
ger eksempler på, hvordan “munkeskrift” kan se

Klokken fra Ålborg 

Hospital. A.P. Meden, 
der var præst ved Vor 
Frue i Ålborg, ind

sendte hele tre beret
ninger, der alle var led
saget af tegninger. En 
af dem viste en klokke 
fra 1419, der indtil 
1807 havde hængt i la
tinskolens tårn ved ho
spitalet i Ålborg. Dette 

år blev tårnet nedrevet. 
Meden tegnede den i 
1808, og årer efter blev 
den solgt til omsmelt
ning.

27



Bjolderup-stenen. Pastor 
J.H. Prehn i Bjolderup syd
vest for Åbenrå indsendte i 

1809 denne lille akvarel af 
en tidligmiddelalderlig 
gravsten med runeindskrift. 
Året forinden havde han haft 
besøg af oldforskeren 
Arendt, der havde vakt hans 
interesse for stenen, og han 
havde gjort den iagttagelse, 
at runerne bedst lod sig læse 
ved lavt sidelys, nærmere be
stemt sommeraftener mel
lem klokken seks og syv.

ud - runealfabetet er vist i forbindelse med det 
spørgsmål, der drejer sig om runesten. Man ud
beder sig også meddelelser om helgenbilleder, 
røgelseskar, m.m. og opfordrer præsterne til at 
undersøge, om alterbordenes evt. fordybning in
deholder noget.

Det sidste spørgsmål betød, at adskillige præ
ster straks gik igang med hammer og brækjern 
for at undersøge højalterets helgengrav. Pastor 
Hjort i Hyllested-Rosmus sogne i Djurs Sønder 
herred beretter en typisk historie: “Paa Overfla

den i Hyllested Kirkes muurede Alterbord fandtes 
en Aflang Sandsteen omtrent 3 Qyarteer lang og li
det over Vi Alen bred; denne blev op brækket; men 
under samme var alt tætfyldt med Kamp ogMuur- 
brokker; derimod kaldte Steenen selv vor Opmærk
somhed. J dens Midte fandtes at have været en ud- 
hukket Fordybning i Form efter Steenen selv. Nep
pe kunde vi med den haardeste Staalhammer hug
ge igennem Fyldingen, som var det fasteste Gibs- 
Segment. Da den første Fordybning var gjennem- 
hugget, fandt [es] i Midten af denne en Mindre.
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Ved at hugge løs her søndersloge vi en lille tynd 
Kampesten og - under denne fandt vi en, omtrent 
4kantet, Daase af simpelt Kirkeblye. Jeg aabnede 
den og fandt 2 meget smaae Kugler af Gummi Vi
rak og en lille Lærredspose, i denne en Lap en rød 
Silkedæmast [-damask] og heri et Stykke af en 
Hjerneskal. ” - Og pastoren fortsætter: “Paa Over
fladen af Rosmus Kirkes Alterbord var en stærk 
Muur af gamle Munkesteen: denne blev opbrækket 
og under samme fandtes midt i Bordet en flad 
Kampesten, omtrænt af det halve Bords Periferi. Vi 
løftede denne op, og fandt midt under samme atter 
en Bly daase lidet længere og af lidet meere Konst 
end hin. Men, ved at oplukke den, fandt vi Alt i 
den, baade Linned og Reliqve, at være gaaet i For- 
raadnelse. Begge disse Daaser ere af mig opbevaret 
indtil den høje Commission meddeler mig Deres 
Ordrer, om De befaler, at de skal oversendes eller 
maaskee indmures igen der, hvor de ere tagne. - ” 
Hovedparten af de relikviegemmer, der i disse år 
blev fremdraget, led ubodelig overlast, og mange 
oplysninger gik herved tabt. Som læser af beret
ningerne glæder man sig derfor, hver gang en 
præst må give op, fordi alteret er panelbeklædt 
og kirkeejeren ikke har lyst at betale udgiften til 
aftagning og genetablering.

Inscriptioner med rune- eller 
munkeskrift

Ønsket om at indsamle afskrifter af inskriptio
ner lå i smuk forlængelse af den litterære traditi
on, der på denne tid fuldstændigt dominerede 
fortidsforskningen. Denne del af projektet gav 
da også gode resultater, for selvom en del kaldte 
alt det, de ikke kunne læse, for runer, var der an
dre, der udmærket kunne se forskel. Enkelte var 
ovenikøbet i stand til læse indskrifterne, og 
kendskabet til at læse runer var ikke begrænset til 
de lærde. Således beretter pastor Sadolin fra 
Nørbæk, Sønderbæk og Læsten sogne at en lo
kal, historisk interesseret bonde havde kopieret 
afskriften på en nyfundet runesten og “kendte 
Runealfabetet, afen gammel Bog hvori han havde 
forefundet et sådant, og som han havde afskrevet. ” 
- Der er tale om den såkaldte Asferg-sten, der nu 
er i Nationalmuseet, og bondens afskrift, der 
gentoges i pastor Sadolins indberetning, er i det 
store og hele korrekt.

Røgelseskarret fra Falkerslev kirke på Falster. Blandt præsteindberetnignernes 
smukkeste tegninger er en akvarel af et røgelseskar, som indsendtes af Elers Koch, 
præst ved Horbelev og Falkerslev kirker i Falsters Sønder herred. Mange steder var 
røgelseskarrene stadig i brug, naturligvis ikke til røgelse, men som transportbehol
dere for de gløder, der brugtes ved tænding af alterlysene. Hovedparten af de 
røgelseskar, der omtales i præsteindberetningerne, blev indsendt til kommissio
nen, og også Falkerslev-karret fmdes idag på Nationalmuseet.
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Svend Feidings sværd. 
Oldsagskommissionen 
modtog ikke mindre 
end to tegninger af den 
berømte østjyske sagn
helt Svend Feldings 
sværd, der, indtil det i 
1978 blev stjålet, be
fandt sig på herregård
en Åkjær ved Odder. 

Pastor Niels Blicher i 
Randlev indsendte én, 
og det samme gjorde 
den unge Eduard 
Storch, der som officer 
havde lært at tegne. 
Løjtnant Storch ind
sendte ved samme lej
lighed en række teg
ninger af genstande fra 
faderens sogn, Kjerte 
på Nordfyn.

ti

“Munkeskrift” voldte ofte større problemer, og 
forsøg på at aftegne den kunne af og til tage sig 
temmelig besynderlige ud. F.eks. indsendte pa
stor Richter en aftegning af indskriften på klok
ken i Sommersted Kirke, der mest af alt ligner en 
taleboble fyldt med tegneserie-bandeord. Her 
måtte selv den lærde W.H.F. Abrahamson give 
op, og han kunne ellers læse næsten alt, hvad han 
fik i hænde af den slags. Til pastor Richters ret
færdiggørelse skal det dog siges, at Sommersted- 
klokken er et særligt ondsidet eksemplar. Idag 
ved vi, at den skal læses bagfra, og at den iøvrigt 
er usædvanligt ubehjælpsomt udført.

Mange præster var stærkt fascinerede af Nürn- 

berger-dåbsfadene fra midten af 1500-årene. 
Ofte troede de, at der var tale om store sjælden
heder, og mange gør sig ihærdige anstrengelser 
for at læse og gengive de ofte meningsløse ind
skrifter.

Afgudsbilleder i “ringe smag”

Der er adskillige andre eksempler på tidens ne
gative holdning til de gotiske altertavler, som vi 
idag sætter så stor pris på. Pastor Kier i Øster- 
løgum, der indsendte hele tre beretninger, som 
er blandt de bedste overhovedet, giver også en 
detaljeret beskrivelse af kirkens tre gotiske alter
tavler. Tavlen på højalteret beskrives indgående, 
og herefter tilføjer han (her oversat fra tysk): 
“Det hele synes kun at afsløre ringe smag, dog siger 
alle i mit sogn, at der intetsteds findes et skønnere 
alter.” Pastor Kier er udmærket klar over, at tav
len er langt yngre end kirken, men at den dog er 
fra den katolske tid, og en sådan viden var slet 
ikke nogen selvfølge på den tid. Pastor Carsten
sen i Abild Sogn bryder sig heller ikke om goti
ske altertavler. I hans tilfælde er det dog ikke det 
æstetiske, men indholdet, der støder: “Allerede 
lange har jeg ønsket dette afgudsbillede væk fra den 
midterste altertavle, men jeg sa helst, at sådanne 
blev bortskaffet på højere befaling. ” Oldsagskom
missionens svar var at indstille til Tyske Kancel
li, at Abild-tavlen fredes, hvilket også skete.

I Nørre Ørslev Kirke på Falster var den goti
ske tavle endnu i brug. Pastor Reesen Steenstrup 
fortæller, at den har mange udhugne figurer, og 
at den har været ægte forgyldt “af hvilke Aarsager 
den i ældre Skrifter har været berømt, som en ud
mærket skjøn Altertavle”.... “Det hele er ellers us
selt Arbeyde - Ikke en Figur, ikke et Lem, er rigtig 
dannet. — Det er en Samling Stygheder, som aldrig 
har fortjent den samme tillagte Berømmelse, og er 
nu i den samme Affældigheds og Afmagts Tilstand 
som næsten alt det, der henhører til Kirkens Pryd ”. 
Mange andre præster lægger ligeledes deres egen 
tids smag til grund, når de skal bedømme et 
middelalderligt arbejde. Pastor Begtrup i Svend
borg udtrykker det kort og præcist: “I Nicolai 
Kirke findes fra den katolske Tid et Maria Billede 
med Kristus paa Armen men af uselt Arbeide i 
Iræe.

Det er almindeligt, at selv store og fornemme

30



Klokkeindskrift fra Som
mersted.

middelalderlige inventarstykker overhovedet 
ikke nævnes. Enkelte præster kunne dog se vær
dier i de gamle inventarstykker. Pastor Paludan 
beskriver således et alabastrelief, der er indsat i 
altertavlen i Sdr. Alslev kirke på Falster, og han 
slutter beskrivelsen med følgende ord: “Efter 
min Formening er Maria Figur og Dragt et Me
sterstykke, ogfortiente vist nok en Plads blandt an
dre Oldsager, dersom et lignende ikke allerede ha
ves. ”

Hvad menigheden synes om den gotiske kir
kekunst, får vi kun at vide i et enkelt glimt, nem
lig i beretningen fra Østerløgum, hvor pastor 
Kiers sognebørn hævder, at der intetsteds findes 
et skønnere alter. Også den gang foretrak menig
heden åbenbart kirkerne, som de var.

De verdslige levn

Det var dog ikke kun kirkeinventaret, der inter
esserede Oldsagskommissionen, og i spørgsmål 
9 beder man sig underrettet om “Mure, Kjeldere, 
Voldsteder, eller andre Levninger afaldgamle Byg
ninger; underjordiske Gange; Spor til Vandlednin
ger; mærkelige Veie; m. m. ”. Svarene herpå er ikke 
nær så talrige som redegørelserne for kirkeinven
tar, men der er dog mange, der nævner voldste
der og borgruiner, ofte ledsaget af oplysninger 
om, at der engang har boet næssekonger og 
sørøvere. Pastor Beck i Varde vedlagde en beret
ning nedskrevet af krigsråd Landrup, der om
hyggeligt redegør for, hvordan han i årene 1788- 
1807 investerede i en planering af det ældste 
Vardehus og ved den lejlighed lod store mæng
der ege- og bøgetømmer bortkøre. Landrup be
skriver, hvad han har foretaget sig, og hvordan 
tømmeret så ud, og han slutter med stolt at skri
ve "... nu kan der lange siden kiøres med Heste og 

Vogn til og fra Bierget [borgbanken], og isteden at 
iegforhen avlede 1, kan jeg nu Avle 3 til 4 læsskiøn 
Høe, af dette Bierg haver ieg ladet henkiøre paa et 
andet Ejendom ikke langt derfra 4 til 5000 Lasser, 
dette sidste berørte Ejendom var for største deelen 
Moese ogMorats, men hvorpaa avles det skiønneste 
Korn og Gras, og foruden en udsad derpaa af 4 a 
5 Tønder Korn, grasses 3 a 4 Kiør, og Avles 3 af 4 
las Kløver her. - ” Sådan taler den ny tids bonde, 
og skam få den, der tænker ilde derom!

De hemmelige gange, der forekommer så 
hyppigt i folkeoverleveringen, får kommissionen 
kun meget få indberetninger om. Fra Viborg 
indløber imidlertid oplysninger om hele to vari
anter af samme sagn. Den ene kommer fra stifts
provst Astrup, som fortæller, at der bag alteret i 
domkirken findes en underjordisk gang, hvis 
indgang han selv engang har forevist “vor aller- 
naadigste Konge, da Kron-Printz”, og han fortsæt
ter: “man siger, at Munkene i Benedictiner-Closte- 
ret her har formedelst denne Underjordiske Gang 
underholdt en Amourette med Nonnerne i Mar- 
grethe-Closteret paa den anden side af Søen; dette 
kan jeg godt forstaae; men hvorledes de kunde, til 
at udføre denne Sag, opmuure sig en Gang under 
Søen, forstaar jeg ikke. ” Som det ses, levede den 
lutherske indoktrinering om det dekadente og 
svindelbefængte klosterliv endnu i bedste vel
gående. Pastor Hersom i Vejlø har heller ikke 
megen fidus til munkemoralen: “Et Helgenbille
de med et løst Hoved, hvori sidder en Staaltraad, 
saa at Hovedet kan bevæges. ... Formodentlig have 
Munkene ført Almuen bag Lyset, naar Hovedet 
paa Billedet har tilkiendegivet dem sit Bifald. - ”

Enkelte præster indsender tegninger af verds
lige middelalderlige genstande. F.eks. indkom 
der hele to gengivelser af den østjyske sagnhelt 
Sven Feldings sværd.
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Tegning fra pastor Olivarius.
Pastor Olivarius i Stenstrup 
og Lunde sogne nordvest for 
Svendborg indsender flere
smukke tegninger, bl.a. den
ne, der viser Stenstrup kirkes 
dåbsfad, et fragmentarisk 
røgelseskar med runeind
skrift fra samme kirke, en 
runeindskrift fra et røgelses
kar i Lunde kirke (øverst th) 
Nyborg Sankt Knuds-gildes 
segl, og (nederst) en klokke
indskrift fra Stenstrup kirke.

Bøgerne, 4 bind, 
der kan købes en
keltvis, koster 285 
kr. pr bind (for 
Skalk-abonnenter 
dog 148 kr.) 
Købere af hele se
rien vil gratis mod
tage registerbindet, 
der forventes ud
sendt i slutningen 
af indeværende år. 
Desuden er en ud
givelse af materia
let fra Slesvig og 
Holsten under for
beredelse.

Pastor Kier i Østerløgum indsender tegninger 
af nogle genstande, som han har set hos køb
mand Heysel i Åbenrå samt en omhyggelig gen
givelse af et adkomstbrev fra 1474, der dengang 
fandtes i Østerløgum Kirkes arkiv, og et vers af 
en folkevise. Visen vakte stor opsigt i Køben
havn, for hverken Abrahamson eller Nyerup 
havde hørt om den før, og de var ellers sammen 
med Knud Lyhne Rahbek igang med at indsam
le danske folkeviser {Udvalgte danske Viser fra 
Middelalderen, udsendt 1812-14). Det var bl.a. 
Kiers vise, der inspirerede Niels W. Gade, da han 
nogle årtier senere skrev dansk romantisk musiks 
hovedværk, Elverskud. Endnu to præster ind
sendte folkeviser, Elers Koch i Horbelev og Fal- 
kerslev, og pastor Rup i Gjerlev og Enslev Sogne.

De ældste fredninger

Oldsagskommissionens virke fik ikke ødelæggel
serne af det middelalderlige kirkeinventar til at 
høre op, og det var da heller ikke på noget tids
punkt meningen at bevare alt. Først da et vok
sende antal købstadsmuseer i løbet af århundre
dets sidste årtier blev i stand til at opfange det, 
der blev kasseret, hørte den direkte destruktion 
op. Idag værner man om hver eneste stump be
varet middelalderligt kirkeinventar, der søges 

genindsat i fordums pragt, hvilket af og til fører 
til nye urimeligheder, for vi er ikke spor bedre 
end vore forfædre. Nu er det bare gotik, der er 
godt, og forrige århundredes kirkekunst, der er 
“ringe og uden smag”.

Præsteindberetningerne danner baggrund for 
de første danske fredninger, der dog er blevet 
stærkt kritiseret af en bedrevidende eftertid. De 
er næsten udelukkende baseret på beretninger
nes beskrivelser, og dermed helt afhængige af 
den enkelte præsts vurdering af det pågældende 
monuments “mærkværdighed”. Hermed vælger 
man at se bort fra, at kommissionens medlem
mer kun sjældent havde mulighed for at foreta
ge rejser, og at rejser på den tid i det hele taget 
var langsommelige og strabadsfyldte. Endelig 
var Oldsagskommissionens medlemmer travle 
herrer, der på fuld tid var beskæftiget med gøre
mål, der krævede deres nærvær i hovedstaden. 
Kun biskop Miinter havde jævnligt ærinde uden 
for voldene, for han måtte hvert år foretage visi- 
tatser i sit stift, og han benyttede da også konse
kvent sine rejser til at bese de monumenter, der 
faldt på hans vej, og til at opfordre de præster, 
der endnu ikke havde skrevet indberetninger, til 
ufortøvet at få det gjort.

Fredningerne omfattede også enkelte stykker 
kirkeinventar, såsom den ovennævnte altertavle i 



Abild Kirke, og også enkelte ruiner blev fredet.
Langt mere reddedes ved at blive indsendt til 

kommissionen. Mens man idag ville have fore
trukket, at altrenes helgengrave var forblevet 
urørte til en senere og mere nænsom tid, er der 
ingen tvivl om, at det er den systematiske ind
samling af røgelseskarrene, der har reddet dem 
for eftertiden. Meget af det, der ikke straks blev 
sendt ind, blev utvivlsomt reddet ved, at der med 
beretningsindsamlingen var udtrykt interesse for 
disse “Levninger fra den catholske Cultus”, og 
mange af de omtalte inventarstykker indsendtes 
i de følgende år.

Præsteindberetningernes 
betydning dengang - og nu

Præsteindberetningerne til Oldsagskommissio
nen kom til at danne grundlaget for National
museets topografiske arkiver, men på grund af 

den måde hvorpå disse arkiver er opdelt, er de 
mange oplysninger, som beretningerne indehol
der, aldrig blevet udnyttet systematisk.

Danske prasters indberetninger til O Idsags kom- 
missionen af1807 giver et enestående bredt ind
blik i, hvordan præster, og i mange tilfælde også 
bønder, tænkte og handlede i en tid, hvor det 
gamle bondesamfund og det danske landskab 
var under mere afgørende forandring, end man 
havde set det i århundreder. Her møder vi guld
alderens mennesker uden for Københavns volde, 
og vi får hermed et levende menneskeligt og 
sprogligt supplement til det velkendte person
galleri, der udgjorde hovedstadens intellektuelle 
elite.

Vivi Jensen er cand. mag og 
museumsinspektør ved Museet på Koldinghus og 

har sammen med Chr. Adamsen, mag art. 
og redaktør af tidsskriftet Skalk udgivet 

præsteindberetningerne i bogform.

Oldsags
komissionens 
medlemmer:
Friederich Münter 
professor, fra 1808 
Sjællands biskop, 
(initiativtager) 
Rasmus Nyerup, 
litteraturhistoriker 
og leder af Universi
tetsbiblioteket, 
(sekretær).
W.H.F. Abrahamson, 
filolog og litterat, 
Børge Thorlacius, 
professor i historie 
P.J. Monrad, etatsråd 
A.W. Hauch, 
overhofmarskal.

Kommissionen påbe
gyndte i 1812 udsen
delsen af skriftrækken 
Antiquariske Annaler, 
hvori nogle fa af de 
indsendte beretninger 
publiceredes sammen 
med andre antikvariske 
afhandlinger samt li
ster over de monumen
ter, der frededes ved 
kancellibeslutning på 
baggrund af indberet
ningerne. Der bragtes 
også enkelte kobber- 
stukne plancher, bla. 
dette dramatiske pro
spekt af voldstedet 
Vesborg på Samsøs 
sydspids.
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Danske indvandrer
historiske DATABASER

Man har allerede gennem længere tid kunnet 

lede efter danske udvandrere via internet. 

Nu er turen også kommet til indvandrerne. 

Slægtsforskere og lokalhistorikere kan nu søge i 

hele tre indvandrerhistoriske databaser.

Af Henrik Zip Sane

Alle slægtsforskere kender problemet:
Pludselig støder man på en indvandrer i 

kirkebogen eller folketællingen. Den eneste op
lysning man oftest får om fødested for indvan
dreren er mildest talt en ”mængdebetegnelse”, 
nemlig fødelandet så som Sverige eller Preussen. 
Så er man ikke meget hjulpet. Skal slægtsforske
ren videre, er det nødvendigt med oplysning om 
et mere præcist fødested. Den voksende interes
se blandt historikere for indvandringens historie 
kender til samme problem. Sammentællinger fra 
folketællingerne fortæller om, hvor mange ind-

BØEpä non Indvandierdatabacen Micfotoft Inrernel Explorer
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I i Hyperlinks

Indvandrerhistoriske databaser

Arbejdsophold 1812
- 1924

Indfødsretstildeling
1776 - 1925

Fremmedfødte personer, der har haft arbejdsophold i Frederiksborg Amt. Databasen omfatter 20.729 
poster og bygger fra 1812-1875 (i byerne 1812-1854) på kirkebøgernes tilgangslister Fra 1875 er 
hovedkilden politimestrenes protokoller over udstedte opholdbøger samt sognefogedemes 
tyendeprotokoller.

Personer, der har faet tildelt indfødsret. Databasen er landsdækkende og omfatter 21.119 poster. 
Basen bygger fra 1776-1849 på en protokol over Naturalisationspatenter og fra 1850-1925 på 
bemærkningerne til indfødsretlovforslagene. Opmærksomheden henledes på, at fra 1898 opnår kone 
og umyndige børn automatisk indfødsret, når manden far den tildelt. Det betyder, at gifte kvinder og 
børn ikke optræder i databasen, selv om de har opnået indfødsret. Enker, som selvstændigt har søgt og 
faet indfødsret skal normalt søges under deres giftenavn. Endvidere skal man være opmærksom på, at 
der efter 1914 kan optræde personer i basen, som ikke har opnået indfødsret, fordi de ikke har opfyldt 
betingelsen orn - inden for et år - at godgøre, at de er løst fra deres tidligere borgerskab.

Personer, der er udvist fra Danmark 1875-1919. Tabellen omfatter 31.000 poster, rnen en del 
perosoner er udvist flere gange. Basen bygger på politiets interne meddelelsesblad Politiefterretninger.

Udviste 1875 1919 ^este ^visninger er s^et e^er Fremmedloven enten Uden Tilhold (i København noteret som
“ Hjemsendt) eller Med Tilhold, dvs. henholdsvis med og uden påbud om ikke at vende tilbage til landet

Nogle er udvist efter overtrædelse af straffeloven.

Start I ] j S tofaN et Connection
i
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På mange store anlægsarbej
der rundt om i landet blev 
der anvendt mange uden
landske arbejdere — som her 
ved Slangerupbanen i 1906, 
hvor ca. en tredjedel af ar
bejderne var svenske. På fle
re af de større anlægsarbejder 
blev der ført særskilte regi
streringsprotokoller, hvor 
disse arbejdere blev registre
ret i stedet for i tyendeproto
kollen hos sogne- eller byfo
geden.

vandrere, der var på et bestemt tidspunkt, men 
der er langt mellem tællingerne, der er kun sjæl
dent regionale opgørelser, ingen lokale opgørel
ser og tællingerne er lavet på et tidspunkt af året, 
som gør at sæsonindvandring mangler.

De indvandrerhistoriske databaser

skal således ikke stå alene på

nettet, men vil komme til at indgå i 

netudstillinger, artikler og interaktive 

dokumentationskampagner osv.
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Database over arbejdsophold for fremmedfødte i 
Danmark 1812 - 1914
Udfyld 1 eller flere af felterne

Efternavn: | Fornavn: |

Opholdssted:

Erhverv: | Fødeland: |

Start søgning | Annuller |

For information vedr indvandrerdatabasen kontakt da venligst Farums Arkiver & Museer, Immigrantmuseet

Det var baggrunden for, at Immigrantmuseet for 
Danmark i 1996 tog initiativ til at producere 
indvandrerhistoriske databaser. Immigrantmu
seet er en integreret del af Farums Arkiver & 
Museer. Da vi tog initiativet til at producere da
tabaser indenfor vores interesseområde og stille 
dem til rådighed via internettet, var tanken bl.a. 
den, at vi ønskede at bringe Immigrantmuseet 
ud til interesserede på en måde, så man kunne 
med rimelighed kunne tale om at besøge muse
et via nettet. De indvandrerhistoriske databaser

<i
aBSw|j] <0 ®,| 

skal således ikke stå alene på nettet, men vil 
komme til at indgå i netudstillinger, artikler og 
interaktive dokumentationskampagner osv. Så 
langt er vi dog ikke kommet endnu. Her vil jeg 
koncentrere mig om at give en kort præsentati
on af den del, som foreløbig er kommet længst i 
vores plan, nemlig de indvandrerhistoriske data
baser.
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Fra 1850 ril 1925 blev 
i ak godt 18.000 per
soner tildelt indføds
ret. Som det fremgår af 
nedenstående figur, var 
antallet af tildelinger 
frem til slutningen af 
1880’erne meget be
grænset, for derefter at 
stige støt. Det store 
udslag 1914-15 er lidt 
kunstigt, idet det skyl
des at man i 1914 nåe
de at vedtage 2 ind
fødsretslove og dermed 
så at sige tog dem, der 
skulle have været ved
taget i 1915.

Ved udgangen af 1998 er der tre indvandrerhi
storiske databaser til rådighed for interesserede. 
Vi har samarbejdet med Dansk Data Arkiv, såle
des at de indvandrerhistoriske databaser nu er 
tilgængelige for brugere på samme måde som de 
indtastede folketællinger og Det danske Udvan
drerarkivs database over udvandrere. Vi har mod
taget stor og uvurderlig hjælp og støtte i vores 
arbejde med databaserne fra kollegerne på 
Dansk Data Arkiv og en stor, tålmodig imøde
kommenhed ved arkivgennemsøgninger fra kol
legerne på Landsarkivet i København, hvilket jeg 
synes også offentligheden skal kende til. Hvis 
disse linier dermed bliver til lidt reklame for Sta
tens Arkiver gør det ikke noget.

Databasen er desværre ikke

komplet. Det kan ikke lade sig gøre, 

for kildegrundlaget har 

forskellige lakuner

De indvandrerhistoriske databaser består af én 
database over fremmede, som har haft arbejds
ophold i Danmark, én database over udlændin

ge, som har faet tildelt indfødsret og endelig én 
database over de fremmede, som er blevet udvist 
af riget. Mens vi regner den sidstnævnte som 
færdig, så er de to øvrige under stadig udvikling, 
som det vil fremgå af følgende.

Det er vores drøm at fa gennemgået alle eksi
sterende fortegnelser, hvor man fra myndighe
dernes side har registreret de fremmede, som 
havde et arbejdsophold i landet. Teoretisk burde 
sådanne fortegnelser findes i to serier. For det 
første indførtes i 1812 de såkaldte til- og af
gangslister, som sognepræsterne skulle føre. I 
købstæderne overtoges denne opgave i 1854 af 
politiet og på landet fortsatte præsterne frem til 
1875. Tilgangslisterne mellem 1812 og 
1854/1875 skulle således være et register over 
alle, som tilvandrede det enkelte sogn med hen
blik på fastere ophold. Denne registrering af
løstes af politiets registreringer i tyendeprotokol
ler og - tillige fra 1875 - protokoller over ud
stedte opholdsbøger.Vi har nøje gennemgået til
gangslister, opholdsbogsprotokoller og tyende
protokoller fra Nordsjælland og har ført oplys
ninger om fremmede ind i en database, som be
står af godt 20.000 registreringer. Her finder 
man oplysninger om navne, fødselsdatoer, føde
sted osv. og ikke mindst om hvornår de pågæl-

Indfødsret 1850-1925
Grupperet efter fødeland

I Slesvig I TysklandSverige Øvrige
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dende fremmede er ankommet til et bestemt 
sted og hvor de skulle arbejde samt eventuelt, 
hvor de så tog hen og hvornår.

Databasen er desværre ikke komplet. Det kan 
ikke lade sig gøre, for kildegrundlaget har for
skellige lakuner. For det første er tilgangslisterne 
ofte ikke ført i lange perioder og desuden viser 
forskellige undersøgelser, at sognepræsterne ikke 
gjorde dette arbejde særlig godt. Vi regner såle
des med, at der i gennemsnit kun er omkring en 
tredjedel registreret, som burde have været regi
streret af præsterne. Naturligvis er der betydelige 
forskelle fra præst til præst. Nogle gik mere op i 
opgaven end andre. Vi ved det ikke, men vi 
skønner, at politiet var bedre til at løse registre
ringsopgaven. Alligevel er materialet efter hhv. 
1854 og 1875 også behæftet med mangler. 
Fremmedloven fra 1875 medførte, at de frem
mede skulle have en opholdsbog udstedt af den 
stedlige politimester samt at denne opholdsbog 
herefter skulle fungere som en almindelig dansk 
skudsmålsbog, som skulle påtegnes af de lokale 
sognefogeder på landet og byfogederne i byerne 
ved senere arbejdsophold. Mens politiets proto
koller i Nordsjællands købstæder - Helsingør, 
Hillerød, Frederikssund og Frederiksværk - er 
rimelig godt bevarede over lange tidsperioder, så 
ser det ringere ud for sognefogedernes protokol
ler på landet.

Indfødsretten indførtes

som bekendt i 1776 og ved 

junigrundloven i 1849 blev det 

fastlagt, at indfødsret alene kan 

tildeles ved lov.

Trods manglerne er databasens dækning til
strækkelig til, at vi kan lave solide generelle stu
dier over arbejdsindvandringen i Nordsjælland 
mellem 1812 og 1924. Og mange slægtsforskere 
vil kunne finde oplysninger om deres indvandre
de fremmede forfædre, som ellers er ret umulige 
at finde. I 1999 går vi videre med denne databa
se og ser på det tilsvarende materiale i Køben
havns amt og by. Det er naturligvis en ordentlig

21) WHer, SoIjonneS, §u§eter og Sten« 
bugger i £>ou æp i Mariager ßanbfogn unber 
Élanberê 2lmt, føbt 1843 i §ran!enau i tage« 
riget $reuéfen, fom i 1857 til SDanmarf og tjente 
paa forffjeßige Steher i Dùnberê 2ïmt inbtil 9ïo= 
rember 1870; efter at ljan i bet følgenbe £afo* 
aat Ijanbe oppolbt fig i ^alêleo Sogn unber bet 
nævnte 2lmt og ber inbgaaet 2®gtefïab meb en 
banfï Ævinbe, bofatte fyan fig i $qu S3p, boov 
ban herefter bar opfjolbi fig og eier et 2lf 
ftt Sfêgtefïab b^v ban to Sørn, ber npbe banff 
Unberviêning; ban er bet banffe Sprog mægtig 
og anbefales af Sogneraabet for Mariager 
Sanbfogn.

Efter indførelsen af 
Grundloven af 1849 
kunne indfødsret kun 
opnås ved lov. Til hver 
enkelt indfødsretslov 
knyttede sig bemærk
ninger, hvor hver en
kelt person, der fore
sloges tildelt indføds
ret, blev summarisk 
beskrevet, og det er 
disse bemærkninger - 
trykt i Rigdagstidende, 
der fra 1849 og frem
efter ligger til grund 
for databasen over til
delte statsborgerskaber. 
Her er et eksempel fra 
1878.

.■■-r

mundfuld at gå i gang med og vi påregner fore
løbig, at denne opgave vil tage mellem fem og 
seks år med tre mennesker fuld tids tilknyttet 
dette projekt. Forskningsmæssigt er denne opga
ve imidlertid særlig interessant, idet vi jo også i 
Nordsjælland ser, at en uforholdsmæssig stor del 
af de fremmede - særligt de svenske - efter op
hold dér melder afgang til København. Hvad de 
skulle i hovedstaden ved vi faktisk kun lidt om. 
Skulle de arbejde, videre ”hjem” via Malmö eller 
skulle de mon købe billet til egentlig udvan
dring? Sidstnævnte mulighed stod tilsyneladen
de åben, når man betænker de betydelige mæng
der - over 80.000 - svenskfødte, som købte bil
let til Amerikabådene i København.

37



Foreløbig er vi nået så langt

i databasen over tildelinger af 

indfødsret, at man kan finde op

lysningerne for perioden 1776-1925

med ca. 21.000 registreringer

Den anden indvandrerhistoriske database fra 
Immigrantmuseet omhandler alle de, som er 
blevet gjort til ”danskere” gennem naturalisati
on. Indfødsretten indførtes som bekendt i 1776 
og ved junigrundloven i 1849 blev det fastlagt, 
at indfødsret alene kan tildeles ved lov. Det be
tyder, at der faktisk er to rækker af naturalisatio
ner. For det første er der de 2.849 personer, som 
tildeltes indfødsret af kongen i perioden 1776- 
1847. For det andet er der de indfødsretstilde- 
linger fra og med 1850, som Rigsdagen - fra 
1953 Folketinget - har stået for. Fra og med fol
ketingsforslag fremsat efter den 1. januar 1997 
findes oplysninger om tildelinger af indfødsret 
på Folketingets hjemmeside. Vores mål er derfor 
at lave en database over indfødsretstildelinger i 
perioden 1776-1996. Foreløbig er vi nået så 
langt, at man i vores database kan finde oplys
ningerne for perioden 1776-1925 med ca.

Indfødsret.

Med Indfødsretsforordningen af 15. ja
nuar 1776 bestemtes det, at adgang til 
embeder “i Hans Majestæts Riger og 
Lande” blev forbeholdt indfødte og 
dem, der blev stillet lige med indfødte. 
Fra 1776 frem til Grundloven af 1849 
opnåede udlændinge indfødsret — eller 
rettere: naturalisationspatent — som en 
kongelig begunstigelse, og sådanne per
soner blev noteret i en “Forestillings
protokol for Naturalisations- og Adels
patenter.”

21.000 registreringer. Vi påregner, at vi herefter 
ca. hvert halve år kan tillægge yderligere et tiår. 
Vores kilde til indfødsretstildelinger efter 1849 
er bemærkningerne til lov for slagene, sådan som 
man kan finde dem i ”Rigsdagstidende” og ”Fol
ketingstidende”. Hidtil har mange for perioden 
1850-1915 benyttet det alfabetiske opslagsværk, 
som Indenrigsministeriet udsendte i 1915 i bog
form. Problemet med dette gamle værk er imid
lertid, at man ikke her har medtaget andet end 
forbogstaver for de enkelte personer og ingen 
oplysninger om det præcise fødested. Det er nu 
afhjulpet ved at tage disse oplysninger direkte i 
lovforslagenes bemærkninger. Når man benytter 
denne database, skal man imidlertid være op
mærksom på, at reglerne for tildeling af indføds
ret har forandret sig noget historisk. F.eks. var 
det før 1898 sådan, at kun de personer, som di
rekte er omtalte i de enkelte lovforslag, fik tildelt 
indfødsret. Efter 1898 får ægtefælle og hjemme
boende børn under 18 år automatisk indfødsret 
sammen med ansøgeren, men oftest er deres 
navne ikke gengivet i lovforslagene. Som hoved
regel skal man derfor regne med, at kun hus
standsoverhovedet er søgbar i databasen. I øvrigt 
skal man være klar over, at databasen omfatter 
de, som i tidens løb har fået indfødsret til ”Kon
gens Riger og Lande”, dvs. at indfødsretten frem 
til 1814 også omfatter Norge, fra 1815 til 1864 
også Lauenborg osv. I denne database kan man i 
heldigste fald få oplyst navn, fødeår, fødested, er
hverv, bopæl i Danmark samt året, hvor den 
pågældende tog fast ophold i landet.

En særlig database er allerede lavet helt færdig. 
Lidt tilfældigt opdagede vi i forbindelse med 
nogle undersøgelser, at der fra 1875 og frem for
toges en ret betydelig mængde udvisninger af 
fremmede. Vi har lavet en database over samtli
ge udvisninger, som politiet foretog mellem 
sommeren 1875 og udgangen af 1919. Når jeg 
skriver samtlige er der dog et lille forbehold. For 
perioden 1875-1905 omfatter databasen både 
de udvisninger, som fortoges med og uden tilde
ling af politimæssigt tilhold. For tiden 1906- 
1919 omfatter databasen alene de, som udvistes 
med politimæssigt tilhold. Da udvisningerne 
uden tilhold var faldende som procentuel andel 
af samtlige udvisninger, så er de ikke medtagne 
udvisninger således af svindende omfang og be-
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tydning. Den eksisterende database omfatter ca. 
31.000 udvisninger i perioden 1875-1919. Der 
er først og frem mest tale om udvisninger, som 
fortoges med hjemmel i Fremmedloven fra den 
15. maj 1875. Ifølge denne lov skulle alle frem
mede - dvs. alle uden indfødsret og uden forsør
gelsesret i riget - udvises, hvis de ikke havde ar
bejde eller penge til mindst otte dages forsørgel
se. Hertil kom en række udvisninger, som politi
et foranstaltede for fremmede i henhold til Straf
felovens bestemmelser om, at fremmede, som 
havde modtaget en dom på mere end 3 dages 
tugthus på sædvanlig fangekost — dvs. de almin
delige straffe for betleri, løsgængeri og prostitu
tion — kunne udvises. Denne database har sit kil
degrundlag i politiets interne meddelelsesblad, 
nemlig ”Politiefterretninger”, som i øvrigt er en 
guldgrube for de, som interesserer sig for det 
man kunne kalde for ”samfundets skyggeside”. I 
denne database oplyses typisk navn, fødested, 
fødeår, erhverv, udvisningsdato samt i hvilken 
politimesters jurisdiktion, den pågældende ud
visning har fundet sted.

Den eksisterende database 

omfatter ca. 31.000 udvisninger 

i perioden 1875-1919.

Der er først og frem mest tale om 

udvisninger, som fortoges med 

hjemmel i Fremmedloven fra den 

15. maj 1875.

I slutningen af 1800- 
tallet erstattede “pol
ske” arbejdere i flere 
steder de svenske. Såle
des anvendtes polske 
roepiger, som her an
kommer til Gedser, i 
stor udstrækning på 
Lolland-Falster.

På Immigrantmuseets hjemmeside findes en 
grundigere redegørelse for hver af de indvan
drerhistoriske databaser, som nu er til rådighed 
for interesserede. Her finder man også forskellig 
baggrundslitteratur, som til stadighed søges 
ajourført med artikler o.l., hvor databaserne be
nyttes. Det er ovenfor blevet beskrevet, hvilke 
umiddelbare planer der er for udbygning af de 
eksisterende databaser. Det skal i den forbindel
se tilføjes, at vi på Immigrantmuseet gerne hører 
fra folk, som ligger inde med yderligere oplys
ninger om de, der omtales i databaserne. Hen ad 
vejen kan sådanne supplerende oplysninger være 
af stor nytte - både når det drejer sig om at ud- 
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bygge og forbedre de eksisterende indvandrerhi
storiske databaser og når det drejer sig om at ska
be et grundlag for en fremtidig udarbejdelse af 
en indvandrerhistorisk fremstilling.

Indvandringen i den periode,

som de ovenfor beskrevne databaser

omhandler, var først og fremmest

præget af arbejdsindvandring af 

både faglærte og ufaglærte 

arbejdere.

Rom blev ikke bygget på en dag og der vil da 
også gå en rum tid med at udbygge de eksiste
rende databaser over arbejdsophold og tildeling 
af indfødsret. Det forhindrer selvfølgelig ikke, at 
der er andre potentielle databaser, som vi indtil 
videre må nøjes med at drømme om. Det kunne 
f.eks. være interessant at lave en database over de 
”svenske undersåtter”, som politiet registrerede i 
1808 som potentielle fjender, da Danmark-Nor- 
ge for en tid var i erklæret krigstilstand med Sve
rige-Finland. Et andet oplagt emne for en udar
bejdelse af en database kunne være de relativt 
mange bevarede personalefortegnelser fra virk
somheder, som vi ved benyttede store mængder 
af indvandret arbejdskraft. Det drejer sig ikke 
mindst om teglværker og tekstilfabrikker o.l. 
mellem ca. 1840 og 1900. Endelig kunne det 
være givende med en database, som bygger på 
fæstekontorernes registreringer af arbejdssøgen- 
de og arbejdsgivere mellem ca. 1860 og 1920.
o.s.v.

Mulighederne er mange og der må tages vare 
på dem, hvis der skal skabes et ordentligt demo

grafisk grundlag, på hvilket der kan etableres vi
den om indvandringernes omfang og art. Men 
indvandrerhistorie er selvfølgelig ikke ”bare” re
gistre. Gennem de indvandrerhistoriske databa
ser kan efterhånden etableres et overblik vedr. 
strukturer, mængder og tendenser i indvandrin
gen til vores samfund siden begyndelsen af det 
19. århundrede. Det er uden tvivl vigtigt og i til
gift far ikke mindst slægtsforskere nogle nye mu
ligheder for at finde deres indvandrede forfædre.

Men indvandrerhistorie er naturligvis andet 
og mere end navne, datoer og mængder. På Im
migrantmuseet er vi også meget interesserede i at 
få oplysninger om fund af breve, dagbøger, erin
dringer o.l., som giver oplysninger om indvan
drernes kår og muligheder i samt indtryk af sam
fundet. Indvandringen i den periode, som de 
ovenfor beskrevne databaser omhandler, var 
først og fremmest præget af arbejdsindvandring 
af både faglærte og ufaglærte arbejdere. Det be
tyder desværre også, at der har været en kraftig 
tendens til, at disse mennesker ikke havde for 
vane at dokumentere sig selv skriftligt. Der er 
langt mellem fund af deres breve, dagbøger og 
erindringer. På Immigrantmuseet tror vi ikke på, 
at alle svenske indvandrere var som Lassefar i 
”Pelle Erobreren” eller at alle roepolakker er om
fattet af den meget gribende beskrivelse i Hilmar 
Wulffs store værk om ”Vejen til Livet”. Der er 
brug for at nuancere billedet. Det kan alene lade 
sig gøre, hvis vi far tilvejebragt et bredere kilde
grundlag. Derfor indsamler vi sådant berettende 
materiale - gerne i kopiform - fra både private 
og offentlige samlinger. Jeg håber at denne lille 
præsentation af arbejdet med databaserne også 
vil fungere som et lille opråb om behovet for 
indsamling af mere materiale fra de indvandrede 
- og deres børn - selv.

Henrik Zip Sane er leder af Farums Arkiver og 
Museer, herunder Immigrantmuseet.
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Den 6. juli 1849 kl. 01 rykkede danske tropper, ialt 19.000 mand, i stilhed ud fra det belejrede Fredericia for at indtage fjendens løbegrave 
og skanser, der omgav fæstningen på den nordvestlige side. Den preussiske general Bonin beorderede et stort modangreb sat ind, og en heftig 
kamp udspillede sig over trekvart døgn, før det endte med en dansk sejr, den mest bemærkelsesværdige i de tre krigsår.
Koloreret tysk træsnit. Tilhører Museet på Sønderborg Slot

Uen herligste
Seir, Dansken 

endnu har 
tilkjæmpet sig

Major C.F.A. Tuxens beretning om
UDFALDET FRA FREDERICIA DEN 6. JULI 1849

Af Inge Adriansen

For 150 år siden var der landkrig i Danmark.
Den første Slesvigske krig eller Treårskri

gen, som den også kaldes, var i gang på andet år. 
Det var en borgerkrig, der foregik inden for ram
merne af den danske helstat, som bestod af kon
geriget og de tre hertugdømmer, Slesvig, Hol
sten og Lauenborg. I hertugdømmerne var der i 
revolutionsåret 1848 udbrudt et oprør eller en 
rejsning, som slesvig-holstenerne selv foretrak at 
betegne det. De krævede politisk selvstændighed 
og mulighed for nærmere tilknytning til et altysk 
fællesskab. Af frygt for, at den danske regering 
ikke ville opfylde disse krav, havde den slesvig- 
holstenske bevægelse taget udviklingen i egen 
hånd i marts 1848. Ved et kup overtog slesvig- 
holstenerne fæstningen i Rendsborg, hvor der 
både var et stort våbenlager og en betydelig pen
gekasse. Borgerkrigen var hermed en realitet, og 
den blev støttet med en betydelig troppestyrke 
fra Det tyske Forbund.

Krigen foregik både til lands og til vands. På 
havet havde Danmark klart styrken i kraft af sin 
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betydelige flåde, men et sammentræf af en ræk
ke uheldige omstændigheder førte til tabet af to 
danske linjeskibe i Eckernförde Bugt den 5. april 
1849. Mismodet var ved at brede sig i de danske 
styrker, og det forstærkedes af slaget ved Kolding 
den 20. april, hvor de danske styrker satte et hef
tigt angreb ind mod den preussiske general Bo
nin. De danske tropper måtte imidlertid vige for 
den betydelige overmagt, og en del af den dan
ske hær forskansede sig derpå i fæstningen i Fre
dericia, som straks blev belejret. Den anden del 
af den danske hær var under ledelse af general 
Rye og trak sig tilbage op gennem Nørrejylland 
tæt fulgt af de tyske troper. Rye fortsatte ud på 
Djursland, ned på Helgenæs og - takket være 
det danske herredømme til søs - kunne de dan
ske tropper herfra hurtigt sejles til Fredericia, 
uden at modstanderne nåede at erkende række
vidden heraf. Den samlede danske hærstyrke i 
Fredericia kunne derfor foretage et helt over
rumplende udfald fra fæstningen i Fredericia 
den 6. juli. Resultatet blev en klar sejr, der i sam
tiden fik helt overvældende psykologisk betyd
ning ved at styrke kampmodet både i den danske 
hær og i befolkning.

Vurderet militær-strategisk fik sejren imidler
tid ikke en tilsvarende betydning. Den blev ikke 
afgørende for krigens udvikling, og kampene 
kom til at vare P/2 år mere. Krigen afsluttedes 
først ved årsskiftet 1850/51 ved stormagternes 
indgriben. Det hele endte med genoprettelsen af 
den danske helstat - den statspolitiske model, 
som havde været den dybereliggende årsag til 
krigen.

Slaget ved Fredericia blev af en af de aktive 
danske krigsdeltagere betegnet som “den 

herligste Seir Dansken endnu har tilkjæmpet 
sig”. Denne udtalelse af major C.F.A. Tuxen er 
meget dækkende for den samtidige vurdering, 
og vi vil her bringe hans øjenvidneberetning af 
udfaldet fra Fredericia. Den findes i to breve, 
som han har skrevet til sine børn, mens han op
holdt sig i fæstningen i Fredericia.

Tuxen blev født 1797 i et søofficershjem i Ny
boder. Han blev kadet allerede i barnealderen og 
fik en solid militær uddannelse. I 1812, under 
Englandskrigene, blev han som 15-årig udnævnt 
til sekondløjtnant. I 1838 blev han stabskaptajn 

og ridder af Dannebrog, men hærreduktionen i 
1842 medførte hans pensionering allerede som 
44-årig. Dette tog han sig nær, ikke mindst for
di det var svært for ham at forsørge hustru og fire 
børn med sin beskedne pension. Hans kår bed
redes dog noget i 1846, da han blev direktør for 
den nyoprettede Hippodromen i København. 
Det følgende år døde hans kone imidlertid, så 
han stod alene med ansvaret for fire børn.

I Hippodromen foregik nogle af de væsentlige 
politiske møder i marts 1848, også Tuxen blev 
vakt af tidens nationale og politiske røre. Derfor 
var det - trods hans forsørgerstilling - alligevel 
naturligt for ham at melde sig som frivillig offi
cer ved krigens udbrud. Tuxen deltog i de to 
første krigsår og opnåede majorstatus. Sine ople
velser i felten skildrede han levende i breve til 
børnene og den øvrige familie. Fra slaget ved 
Kolding er der en detaljeret skildring, der skal 
overbevise børnene om, at de danske tropper - 
trods deres tilbagetrækning - slet ikke blev besej
rede, og at de havde udvist både koldblodighed 
og glad munterhed: Vi stode på en ganske bar 
Mark, ikke et Dige — ikke et Træ - ikke en Busk 
var der, man kunne søge Læ hos, da var det, at jeg 
begyndte at synge Münsters slagsang - I erindre 
den vist:
Kampen kalder, Ærens Palmer vinker 
Fremad nu for Drot og Fædreland!
Bøssen knalder, Bajonettet blinker 
Sværdet hugger med sin haarde Tand o.s.v.

Tuxen var et ærekært menneske, der tog po
litikeres kritik af hærledelsen og soldaterne 

meget nær. I et brev fra Fredericia, skrevet den 4. 
juli, kommenteret han indigneret politikernes 
tilværelse contra soldaternes: I København, i 
Rigssalen, ved det lune Sæde med fuldt op af Mad 
og Drikke, der kan de tappre Herrer sagtens tale 
om “at slaas til sidste Mand”! og de fine Fyre, der 
pakker sig ind over Næsen ved den mindste Vind, 
kunne sagtens være tappre hos Konditoren og ved 
Billiardkuglen - men de skulle prøve Feltlivets Be
sværligheder under aaben Himmel Nat og Dag, i 
Regn og Slud, aldrig af Klæderne, fra Vagten i et 
Hul som et Hundehus ind i Jorden, ingen Renlig
hed, ingen Vadsk, Vaade Fødder, vaade Klæder, in
gen ordentlig Føde...
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Danske soldater under 
udfaldet fra Fredericia. 
Til højre ses general 
Rye, der red med i for
reste linje for at opild
ne sine soldater. Lito
grafi efter tegning af 
F.C.Lund, 1851. Dette 
er en af de klassiske 
danske fremstillinger, 
udgivet som løsark og 
anvendt som bogillu
stration.
Samtidig kolorering. 
Tilhører Museet på 
Sønderborg Slot.
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Ialt er der bevaret 141 breve skrevet i felten af
Tuxen til hans fire børn og hans søster, der 

havde påtaget sig at passe hjemmet i hans fravær. 
Brevene giver et levende indtryk af en engageret 
officer, og de åbner tillige en dør til forståelse af 
samtidens begejstring over sejrene og alles over
bevisning om at deltage i en fuldkommen ret
færdig krig med Gud på den danske side.

y 5^Fredericia den 5. Juli 1849

Mine Kjare!
Ifaar rigtignok godt med Breve fra mig thi jeg 
skriver gjerne lidt til Eder hver Dagpaa det, at I 
kunde vide, hvorledes jeg har det her, i denne be
leirede og saa tidt bombarderede Rede — I Gaar 
Formiddags fløi Bomberne rask herind hele Tiden, 
i Dag Formiddag til omtrent Kl. 1 endnu galere. 
Jeg troer nappe, vi nogensinde have havt saadan 
et Spectakkel af Knald og Skyden som i Formid
dag. Det var paa høire og venstre Side afos. - Min 

Karl kom ind med et Bombestykke som var røget 
ind ved Siden afos. Vort Huus blev dog ubeskadi
get. Da jeg kom til min Hytte i Aftes, hvor jeg lig
ger om Natten, laae der et stort Bombestykke i det 
ene Vindue udenfor, det havde ikke engang beska
diget Ruden, men pant lagt sig lige derved. Da jeg 
kom hjem til Huset i Morges, begyndte strax den
ne Skyden, og saasom den blev levende besvaret 
fra 3 af Voldens Bastioner, foruden af 2 Morterer 
paa Courtinen, eller den lange Vei imellem Basti
onerne, saa var det en uophørlig Knalden. - Vi 
have ogsaa faaet nogle Saarede i Dag. Et Bombe
stykke rev begge Hander af en stakkels Soldat, et 
Andet knuste Benetpaa hans Kammerat, o.s. v.

Bomberne faldt overalt hist og her og Stumper
ne fløi rundt omkring, men Vorherre bevarer mit 
Opholdssted med sin Faderhaand. Jeg troer, det er 

fordi mine kjare Børn og Slagtninge ønske saa 
meget Godt over mig — thi jeg maae med ydmyg
hed bekjende, at alt dette Krigsvasen mere optager 
vore Tanker, og at vi alle tanke langt mindre paa 
vor gode Gud end vi burde!...
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Situationsplan over fæst
ningsbyen Fredericia, der var 
grundlagt i midten af 1600- 
årene som værn for Nørre
jylland. Byen havde form 
som et kvadrat og var be
skyttet af vand mod øst og 
syd og aflange fæstnings
volde med grave og bastio
ner mod nord og vest. 
Samtidig bogillustration.

Freiesleben og jeg drak The med god Ro og Mag, 
hvorpaa vi besørgede vore Forretninger og jeg for
dybede mig i en Bog, medens det udenfor var saa 
livligt som muligt, dels ved Bombekastningen og 
den evindelige Bumren, dels ved de mange Solda

ter der idelig ankom hertilfra Fyen og færdedes i 
Gaderne. Siden tog vi vor Smørkrukke og vor Ost 

frem og gav os til at spise lidt, idet vi spøgede over, 
at de fredelige Folk i Hjemmet vist næppe vilde 
kunne begribe, hvorledes man kunde sætte sig til
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at spise Smørrebrød under alt det Bombeknalden. 
—Jeg husker at Jacobsen sagde, da han var i Mid
delfart, at man vist altid maatte gaae med Hjer
tet i Haben, naar man var i Fredericia----men
det er ingenlunde Tilfældet, og jeg forsikrer, at vi 
ere ligesaa rolige og veltilmode, naar her kastes 
Bomber ind, som naar jeg hjemme paa Nørregade 
efter Middagen kunde sætte mig i Rokkestolen og 
lure en lille Søvn af - Var dette ikke Tilfældet, var 
man ængstelig, saa var en saadan Tilstand jo ikke 
til at holde ud.

Nu vel— Vi havde da begge Lyst til at see dette 
Væsen an fra Volden, thi Allarmen afKnalderiet 
var langt større end sædvanlig som sagt, og altsaa 
gik vi og valgte at gaae til venstre Side— begge 
Sider vare farefulde, Forskjellen ikke stor. Da vi 
havde gaaet lidt, kom der en Kanaillie, eller som 
vi ogsaa kalde Bomberne: “en Ravn holt”flyvende 
og sprang oppe i Luften noget borte, men et af 
Stykkerne havde os bestemt i Kikkerten, thi det 
strøg os lige lukt imod, men et venligsindet Tag 
tog imod det og reddede os dengang. — Jeg saa mig 
om — Ordonnantsen var sprunget tilbage, Freies- 
leben op til Muren- “Ja — denne gang reddede Ta
get os” sagde jeg “eengang er det er Tag, en anden
gang et Stykke Muur der tager af for os— vi træffes 
ikke, før vor Time kommer. ” Og vi gik rolige vi
dere. Fra Volden kunde vi ret see, hvorledes Fien
den fra 4. Batteri øste sine Bomber ud over Vol
den og over Byen, medens vi, fra Vor Side, dygtig 
smurte paa med svære Kanoner, Bombekanoner 
og Morterer. Bomberne og Kuglerne fløi uden Op
hør fra begge Sider — Nogle sprang i Luften, andre 
gjorde deres Pligt i Husene, paa Volden og i Fien
dens Batterier og deres Nærhed. Mange Soldater 
enten stode paa Volden og betragtede Skuespillet 
eller laae op til Brystværnene. Paa en Mark her 
inde i Byen gik 2 Køer, og det var mærkeligt at 
see, hvorledes Bomberne faldt og sprang omkring 
dem, uden at tilføie dem nogen Skade. — Jeg talte 
9 Steder, hvor Bomberne vare faldne rundt om 
dem, men formodentlig vare der faldne mange fle
re, da det var langt fra, hvor jeg stod, og jeg altsaa 
kun kunde see de Steder, hvor Bomberne vare 
trængt dybt ned i Jorden og ved Sprængningen 
havde gjort store Huller. De mange Steder, der 
mindre var berørt, kunde jeg ikke see, ligesom og
saa jo mange af Bomberne sprang i Luften over 
Dyrene. — Naar en Bombe sprang nær ved dem, 

sank de i Knæene og løb derpaa lidt bort, hvor de 
da bleve staaende, til en ny Bombe forskrækkede 
dem...

Ligeoverfor os boer en gammel Mand med sin 
Pige. — Midt i Allarmen kom hun udpaa Gaden 
-jeg raabte til hende og spurgte om hun ikke var 
bange for Bomberne. “Aa ja, lidt” svarede hun “i 
Dag vadsker jeg”. Saa naar en pige saaledes kan 
besørge sin Huusgjerning under Bombardementet, 
saa maa vi andre jo ogsaa være uforfærdede — var
det ikke en Skam andet? Der gives endnu raske
Folk i Danmark. 99

Dagen efter den det 
vellykkede udfald fra 
Fredericia udsendte 
den danske overgeneral 
Bülow en proklama
tion med en varm tak 
til sine tapre tropper 
og en dyb beklagelse 
over general Ryes død. 
Museet på Sønderborg 
Slot.

\3ftgjo Ib a ter! g &ave igaar paanp retfOTbiggjott be ftor= 
ventntnger, fom ftaebrelanbet nærer om @ber8 SEapperbcb og 
•Sjeltemob.

g rafle Stormløb gif g frem mob be fjenbtlige ftorffanb& 
ninger. »iöfe fom berveb hurtigen i vor SRagt og bleve uflabelige.

S have gjort 1800 ftanger, bvortblanbt 30 Officerer, erobret 
34 Stir. Sfptë, mange bunbrebe Severer og megen Ârigëforraab.

ftjenben veg herefter tilbage paa alle fünfter, og S ren= 
febe SCffnittet foran ftteberité, ibet g befrtebe ftaftningen for 
gnbeflutning og gjenoprettebe ben frie ftotbmbelfe meb famme.

Sol bat er! min ©læbe og min Stolttjeb er bet at fom= 
manbere en faa tapper 3Crmee. SRobtager min Xaf for 6ber8 
manbige ftærb! Seierenë gubel over bet bele Sanb vare ©bet 
rigelig Søn for uftanbne ftarer og SRøifommelig&eber !

SBlanbt be $elte, fom igaar befeglebe bereô Âjœtligfreb til 
ftabrelanbet meb bereô ælob, ville g meb Smerte og Savn be« 
mærfe ben boibjertebe, tappre ©eneral Olaf 91 pe.

g ville minbeô panë fpnbige ?fnførfel, panë Omforg for 
ßberö SSelvœre, pané raftløfe ®irffompeb og banô »eeltagelfe i 
Sberô ftarer og ©berë Äarnpe. »og pané Sob er ftjøn: ban 
bøbe $eltebøben paa Wrcnë Wtarf!

8et»e ftongen oø ftæbrelanbet!

£øcrt<joartorrt, hn 7 Sufi 1849.

Bülow.
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Talrige skillingstryk 
blev udgivet med sce
ner Fra kampene. Dan
ske og tyske bogtrykke
re huggede motiver fra 
hinanden, omtegnede 
dem lidt og solgte tyske 
billeder som danske og 
vice versa. Dette blad 
med De Danskes glor- 
rige Seier, som oprinde
ligt er udsendt af bog
trykker Gustav Kühn, 
Neuruppin i Branden
burg. Den her viste ud
gave er sandsynligvis 
trykt i Danmark og har 
været forhandlet i Lan
demærket.
Tilh. Museet på 
Sønderborg Slot.

99 Fæstningen FREDERICIA 
den 6. Juli 1849

Denne Dag, min kjare Børn, Slægtninge og Ven
ner! denne 6. Juli har føiet et mindeværdigt Blad 
til vort Fædrelands Historie! Paa denne Dag har 
Himlen skjænket os en smuk Krands til de mange, 
der pryder Moder Danias Tinding, og Danmarks 
Sønner have til Lands vundet en fuldstændig Seir 
over Fædrelandets Fiender!

Til Eders Beroligelse først, at Høst er frisk og 
ubeskadiget, og at jeg ikke kan rose mig af at have 
været med i Ilden dennegang. Min Bataillon ma- 
atte tillige med 3 andre, tilsammen en 3-4.000 
Mand, holde Fæstningen besat, og mig var den 
hele Fæstning og Bye undergivet - Vi skulde, der
som Sagen var mislykkedes, have mødt den seiren
de Fiende i Udenværkerne og standset hans Frems
tød med Ild og Sværd - Men han seirede ikke 
dengang! Hvad gav jeg ikke til, at jeg havde været 

med i dette blodige og afgørende Slag! Men Him
len har styret Alt godt, ogjegmaa taknemmeligen 
anerkjende dens Naade!

Vi have vundet en afgjørende Seir og kunne 
raabe et Hurra! og et Victoria! Men en stor Seir 
kjøbes ikke uden Ojfere, og denne har været os 
kostbar'. Danmark har Tabet af mange modige 
Sønner at begræde! General Rye er faldet, og med 
ham have mange tappre danske Hjerter hørt op at 
slaae!... Afsaarede have vi maaske 800 — Stabs
lægen har i det mindste sagt mig dette — Valplad
sen er vor, og jeg har selv sendt circa 800 Mand 
og 16 Vogne ud i Eftermiddag for at gennemsøge 
hele Valpladsen og optage de Døde og Saarede, der 
maatte være der tilbage. -1 Dag kan Tallet ikke 
angives ordentlig, thi uophørlig kommer Vogne 
læssede med døde Legemer herind, og ligeledes 
kommer endnu enkelte Saarede hertil — Fiendens 
Tab er umaadeligt! Jeg har betraget den hele Ba
taille fra den høie Vold. Af Fiendens Døde og Sa- 
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arede er kommet en stor Mangde herind — deri
blandt har jeg kendt blandt de Døde Forråderen 
Staffeldt, der var slesvigholstensk Major. Staffeldt 
vilde tillige med en stor Deel af sine Folk redde sig 
ved at vade gjennem en Fjord; da kjendte en af 
vore Officerer, paa hans Kappe, ham som en Befa
lingsmand og lod sine Folk sigte paa ham. Faldet 
af2 Kugler faldt han og ligger nu her i Byen 
blandt Ligdyngerne, der er ophobnede i en Kirke, 
et privat Hus og en Vognport saa høit i Stabel som 
fra Gulvet til op i Vindties karmen.

Aldrig saae jeg før sligt et Syn! - det var en 
frygtelig Kamp! Vore Folk maatte storme de 
fiendtlige Forskandsninger, stige over Palisader og 
Brystværn og kjæmpe haarde, blodige Kampe, før 
de kunde vriste Seiren over til vor Side. - Fra de
res Forskandsninger strakte Tyskerne rolig, ved 
sikre Skud, vore raske Folk til Jorden, og disse styr
tede hobeviis — de Tydske Spidskugler svirrede op 
til migpaa Volden — der var en Brølen, en Com- 

manderen og en uophørlig, reent rasende Sky den 
blandet med vore flinke Danskes vedholdende 
Hurraraab, naar de stormede indpaa Fienden og 
knuste dem i deres Skandser eller tvang dem til at 
strække Gevæhr. O, hvor opløftes Hjertet! Jeg kun
de græde som et Barn. De danske Drenge!!!

Og herigennem tordnede afog til Voldens Ka
noner, medens Fienden ogsaa stundom kastede 
Bomber herind i Byen og skjød Kugler mod Vol
den. - Længe var Kampen en staaende Striid. Jeg 
troede eengang, at det vilde gaae os imod, thi 
Tydsken avancerede virkelig lidt, medens Vore, 
ifølge deres Maneuvre maatte lade sin venstre Fløi 
staae stille, medens den høire brød frem. Der var 
en Time, hvor jeg vaklede i Troen paa vort Held 
og Guds Naade over vore Vaaben, men af denne 
Time fødtes den herligste Seir, Dansken endnu 
har tilkjæmpet sig... Omsider maatte Tydsken vige 
- han fortrængtes fra sine Batterier og ud af sine 
Stillinger efier et frygteligt Blodbad. Men hør nu, 

General Ryes brigade 
kæmpede om Trelde- 
skansen. Under kam
pen blev Ryes hest 
skudt væk under ham, 
men han fortsatte til 
fods for at foregå sol
daterne med et godt 
eksempel. Midt på ef
termiddagen blev han 
fundet i grøftekanten, 
ramt afen kugle i un
derlivet og dødeligt 
sårer. Stedet er i dag 
markeret afen minde
sten.
Træsnit fra 1849. 
Ti Ih. Museet på 
Sønderborg Slot.

i
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mine kjære, kjære Venner, hvilken Seir. — Hele 
Fiendens Beleiringsartillerie er erobret. Alle hans 
Morterer og alle de store Bombekanoner, hvormed 
han overøste os tidlig og sildig med Bomber, ere 
tagne og bragte ind i Fæstningen - 6 deilige Felt
kanoner ere erobrede med tilhørende Heste og een- 
deelflere Heste. En Mængde Vogne, store Rust
vogne fyldte med Bomber, Granater, Krudt og 
Kugler, en stor Masse af Ammunition afalle Slags 
- Tallet paa disse mange Vogne skal jeg nærmere 
sige Eder — hans Markentendervogne, Sygevogne — 
disse see ud som store Omnibusser og ere indrette
de omtrent ligesaadanne.

En uhyre Masse afVaaben, Geværer og Sabler 
have vi erobret og indbringes stedse flere med vore 
Vogne fra Valpladsen, endelig have vi her til Byen 
indbragt nogle og tredive fangne Officerer og om
trent 2000 Underofficerer og Menige, samt jaget 
Fienden langt bort fra Fæstningen, hvor han nu i 
dette Øieblik ligger og ærgrer sig over sit store Tab.

Jeg antager, at naar vi have skaffet alt det 
Erobrede herind, ville vore Tropper igen lidt efter 
lidt trække sig ind i Fæstningen igjen, thi snart vil 
Pritwitz komme Schleswigholstenerne tilhjælp, og 
dette bør vi ikke oppebie.

Nu hører jeg, at endnu flere Fanger skulle være 
indbragte, og at en stor Deel ogsaa skal være sendt 
over Snoghøi til Middelfart - Tænk dog hvilken 
Mængde! Her have vi 2 Kirker og den halve Exer- 
cerpladsfyldte med Fanger!

Ja, Gud holder sin Haand over vor retfærdige 
Sag, og der er endnu Mænd i Danmark! — Da 
det interesserer Eder, skal jeg sende Eder et Par 
fiendtlige Spidskugler, en Sabel og en Pikkelhue 
af det erobrede Gods, saasnart jeg kan - En Pik
kelhue er en Hjelm af tykt Læder, beslaaet med 
Messing, hvormed de dække deres Hoveder - vi 
bruge kun lette Klædeshuer! Nu vel Børn! Have vi 
ikke smurt Tydsken ordentlig?

Gud være lovet og priset! Han er det, der styr
ker Hjertet i Farens Stund, at det ikke agter Lem
læstelse og Død — Fra ham kommer Seiren! — 
Hans være Æren! 99

■ september 1849 blev de hjemvendende soldater 
modtaget med befolkningens store hyldest. Det 

foregik først under ophold i en række sjællandske 
byer, blandt andet Næstved, Holbæk og Roskilde og 
kulminerede med indtoget i København i slutnin
gen af september. Tuxen var naturligvis med og glæ
dede sig meget over den positive — og velfortjente — 
modtagelse overalt. L et brev til børnene udtrykker 
han sin vurdering af egen krigsindsats således: 
“Min Bevidsthed siger mig, at jeg har opfyldt min 
Pligt, seet Døden rolig og fast i Øiet, hver gang den 
har stillet sig for mig, og at jeg nok kan tilegne mig 
et lille blad af de Krandse, mine Medborgere række 
os.” Tuxens fire “rollinger”, som han betegnede 
dem, rejste sammen med deres faster til Roskilde, så 
familien samlet kunne opleve sejrsstemningen og 
være med pa den sidste del af hyldesttoget.

Et betydeligt skår i glæden for Tuxen var dog, 
at han påny blev afskediget fra hæren, denne 
gang som frivillig officer. Hans gentagne ansøg
ninger om at genindtræde som i hæren på nor
mal vis blev slet ikke besvaret af Krigsministeri
et. Der var indgået fredsaftale med Preussen, til
bage stod alene kampen mod den slesvig-hol- 
stenske hær, og der var ikke længere brug for så 
mange officerer. Arbejdet som direktør for Hip
podromen havde imidlertid givet Tuxen lyst til 
at medvirke i det politiske liv, og han blev i 1850 
opstillet som folketingskandidat for de konser
vative. Ved et suppleringsvalg til Folketinget i 
maj 1850 blev han valgt som repræsentant for 
Kalundborg-kredsen. Den tidligere officer blev 
nu politiker, men hans idealer og heroiske livs
syn har næppe ændret sig.

Inge Adriansen er museumsinspektør ved 
Museetpa Sønderborg Slot

Noter

Brevene er i privateje hos Vibeke Hoick, 
født Tuxen, Haderslev.

En afskrift af alle 141 breve findes i Museet på 
Sønderborg Slot, Historisk Arkiv, 
Treårskrigen.
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Glæd dig
TIL NÆSTE
NUMMER:
- udkommer primo september

wh Cykelhelten
Thorvald Ellegård

Jgr\ÿ
I begyndelsen af århundredet var Thorvald Elle-
gård fra Odense et af dansk idræts hotteste nav-

Jfr -.t
ne — og måske den største danske cykelrytter
nogen sinde. Hele fem gange vandt fynske
Thorvald verdensmesterskabet i banecykliong.

jgw Han var aktiv cykelrytter i 31 år og trådte i alt
~‘’’*^5?* 'Jr 925 sejre hjem på alverdens cykelbaner. Johnny 

Wøllekær fra Odense Stadsarkiv fortæller om
r den bemærkelsesværdige idrætsmand.

Jr -,<t^^^.

Farvel Grønland
I 1788 kom den jyske matros Mads Thomsen
til Grønland. Nogle år senere fik han tilladelse 
til at gifte sig med en grønlandsk pige, og love
de til gengæld at blive i landet. Dét løfte blev 
svært at holde - og til sidst stak Mads af. Arki
var ved Grønlands arkiv i Nuuk, Niels Frand
sen, beretter om desertøren Mads Thomsen og
hans familie.

Middelalderens
- V . fabeldyr

'fek. Middelalderens dyreverden var både broget og
alsidig. Den var befolket af fantastiske væsner

■»»^Ê^ÊÊSSÊ^
som enhjørninge og basilisker - men også af
fabelmennesker som fx skyggefødder, hvis ene
fod var så stor, at de kunne holde den over ho
vedet som en slags solparasol.

Siden Saxo's webadresse:
http://www.sa.dk/lak/saxo.htm

http://www.sa.dk/lak/saxo.htm


Der var utvivlsomt mange, der spærrede øjnene op, da 
Danmarks nye regering blev præsenteret den 23. april 

1924. Ikke alene var det første gang, at socialdemokratiet 
kunne danne regering, men der var også noget usædvanligt 
ved undervisningsministeren. For det var en kvinde, den da 
58-årige Nina Henriette Wendeline Bang. Som minister sat
sede hun på at gennemføre en revision af lærerudannelsen og 
en mere demokratisk styreform i skolevæsnet, hvilket dog 
ikke blev realiseret i hendes ministertid.

Nina, som oprindeligt hed Ellinger til efternavn, stamme
de fra en militærfamilie, og tilbragte sin barndom i Helsingør, 
hvor faderen var stabshornblæser. I 1889 blev hun student og 
indskrev sig samme år på Københavns Universitet, for at læse 
historie. I 1894 bestod hun magisterkonferensen, og året ef
ter giftede hun sig med den noget yngre studiekammerat, Jens 
Gustav Bang. De to havde kendt hinanden i flere år, og skrev 
i 1892 en lille lærebog i Danmarkshistorie sammen.

Fagligt var det imidlertid handelshistorie i 1500-tallet, som 
havde Ninas store interesse. Med støtte fra Carlsbergfonden 
kastede hun sig over Rigsarkivets toldregnskaber, og i 1906 
udkom første bind af hendes Tabeller over Skibsfart og Vare

transport gennem Øresund. Næste bind kom først i 1922 og hun nåede ikke selv at få gjort det store ud
givelsesarbejde færdigt inden sin død.

I løbet af 1890,erne studerede Nina Bang Karl Marx'værker og sluttede sig tidligt til det unge Soci
aldemokrati. Hun og hendes mand var blandt de første akademikere i partiet, og Nina's særlige inter
esse var i denne forbindelse at udvikle den socialistiske journalistik. Det gjorde hun gennem artikler i 
Social-Demokraten, hvor hun var medarbejder fra 1989, og ved at skrive i bl.a. “Tilskueren” og det ty
ske socialdemokratis tidsskrift. Til trods for, at hun var én af de første kvinder i landspolitik, var det 
ikke interessen for den egentlige kvindesag, som stod i forgrunden. Det var løsningen af de generelle 
politiske og sociale spørgsmål, som hun håbede ville føre til en forbedring af også kvindernes situation.

I 1903 blev Nina Bang medlem af partiets hovedbestyrelse og ti år senere kom hun ind i Københavns 
borgerrepræsentation. Da man under Første Verdenskrig forsøgte at etablere en socialistisk fredskon
ference fandt man også Nina Bang her, bl.a. i rollen som stedfortræder for den senere statsminister, 
Thorvald Stauning. Fra københavnsk lokalpolitik og deltagelse i det internationale, socialistiske miljø 
var der ikke langt til en plads i landstinget. Her blev Nina Bang indvalgt i 1918, og medlem af finans
udvalget. Hun var også sit partis ordfører i sager om bl.a. aktieselskabslov, et emne, som hun havde ar
bejdet kritisk med i sine artikler til Social-Demokraten.

To år efter, at Nina Bang var udnævnt til Danmarks første kvindelige minister gik ministeriet Stau
ning af, og hun selv blev ramt af en sygdom, som hun aldrig helt kom over, og som tvang hende til at 
sætte tempoet ned i sine to sidste leveår.

Nina Bang (1866- 1928) er en af de mange hundrede kvinder, som er optaget i Kvindebiografisk Leksikon, 
der udkommer i ar 2000.
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