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PÅ VEJ MOD MIDSOMMER

I en tid, hvor kommunikation med venner og familie kun er et museklik eller en sms 
væk, kan det være svært at forestille sig den betydning, som brevskrivning havde for vo
re forfædre. Ikke mindst i 1700- og 1800-tallet var brevskrivning en kunst eller genre 
i sig selv, men den gang havde man heldigvis også Christian den Fjerdes postvæsen til 
at befordre beskederne. Det havde Fru Anne ikke, da hun i 1500-tallet førte en rig og 
personlig korrespondance med datteren Sophie. Brevene mellem mor og datter er ble
vet læst af Birgitte Jørkov, som i dette nummer gør de to spændende middelalder
kvinder levende via brevvekslingen.

Spændende er også historien om den oprørske, sydsjællandske bonde, Rasmus Mad
sen, som Benito Scocozza har fundet frem. Rasmus var ikke én der ikke stak op for bol
lemælk, da herremanden ville sløjfe hans gamle privilegium: at høste hasselkæppe i 
skoven. Han hævdede sin ret - og fik den, selvom Peter Johansen på Petersgaard men
te noget andet - og oven i købet greb til vold.

Undervisning er et tema for to af dette nummers andre artikler. SIDEN SAXO's faste 
skribent, historikeren Christian Larsen, har denne gang kastet sig over den ærværdige 
„Kjæde-orden“'s arbejde for blinde. Og har man overvejet, hvordan 1800-tallets 
blinde kunne blive undervist i geografi, og lære at bruge landkort - så er svaret at finde 
i Christians artikel. Den anden „undervisningsartikel“ handler om Landbrugsskolen 
Næsgaard på Falster, som måske i vore dage er mest kendt for at have uddannet prins 
Joachim. Men han er kun én blandt de hundredvis af dygtige unge landmænd, der gen
nem 2 århundreder har lært om dyr og afgrøder på den nordfalsterske skole, hvor ele
verne i øvrigt havde en helt særegen - og næsten studentikos - festkultur. Den sag hø
rer vi mere om i Peter Andersens artikel.

Endelig er det også så småt ved at være midsommer. Om en lille måned er det tid for 
Sankt Hans og hekse, når vi småfrysende forsøger at fa gang i det halvvåde bål. Men 
har man tilstrækkeligt med benzin og tændstikker plejer det jo at lykkes - og om ikke 
andet, så har vi jo Midsommervisen (både i versioner med og uden gravhunde) til at 
komme i stemning på. Beretningen om Drachmann's og Lange-Müllers klassiker for
tælles af forskningsbibliotekar Anne Ørhak Jensen.

God Sommer! 
Charlotte S. H. Jensen, redaktør
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DEN REBELSKE BONDE
En beretning fra landboreformernes tid.

En fæstebonde skulle være 

sit herskab „lydig og hørig“. 

Men hvad nu, hvis herskabet 

gik over stregen og gjorde 

indhug i bøndernes hævd-

Peter Johansen blev født i 1722, i Stavreby, Jungshoved sogn, der ligger i Sydøst- 
sjælland. Han var søn af Johan Klabowski, der var kommet fra Polen, var blevet 
tjenestekarl og senere via giftermål fæstebonde.

Peter stak tidligt af hjemmefra og drog til søs. Næste gang man støder på ham, 
er i 1747, hvor han i København fik borgerskab som skipper, og tyve år senere om
tales han som grosserer. Peter havde tjent mange penge på sejlads til Rusland og

vundne rettigheder?

2



Største-

Peter Johansen opkaldte na
turligvis sin herregård efter 
sig selv, og gav den det stol
te navn: Petersgård. 
Tegning fra ca. 1850.

Peter Johansen
Samtidig akvarel på træ. 
Privateje.

Det fjerne Østen, og i begyndelsen af 1770’erne var han blevet en velbe
slået handelsmand og skibsreder. Det fortælles, sandt eller ej, at han før 
sin flugt hjemmefra skal have sagt, at han en dag ville vende tilbage 
til sin hjemegn kørende med eget firspand.

Det skete da også i året 1774, hvor han mødte op ved en om
fattende godsauktion. Det var kronen, staten, der ejede det mes 
te af Sydøstsjælland, og nu ville man gerne privatisere jorden. 
Området blev delt op i 12 dele, og den sidste del, som blev 
kaldt Kallehave gods, var den allersydligste af det udstrakte 
godsområde og især præget af et betydeligt skovareal, der lå 
ud til Bøgestrømmen mod syd og Østersøen mod øst.

Det særlige ved skovene var, at under de mægtige ege- og 
bøgetræer fandtes en underskov af først og fremmest hassel, 
som bønderne fra ældgammel tid havde ret til at høste, til
skære og gøre til båndkæppe, tynde flækkede kæppe, der 
brugtes af bødkerne ved fremstillingen af tønder og kar. 
parten af båndkæppene blev afsat i København.
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En foretagsom herre

Da kronen bortsolgte Kallehave - i dag Kalvehave - gods, ville egnens bønder ger
ne have budt, men selv den bedst bemidlede bonde måtte melde pas. Det var fæs
tebondesønnen fra Jungshoved, rigmanden fra København, der bød højst og blev 
ejer af det efterspurgte gods.

Bønderne, der nu fæstede deres gårde af Peter Johansen, og som foruden årlige 
afgifter måtte yde hoveri, gratis arbejde, til ham, når han forlangte det, fik snart at 
føle, at den nye godsejer var en særdeles foretagsom herre.

Han forlangte, at bønderne ud over at yde gratis avlsarbejde, skulle skove, klø
ve og køre brænde for ham, og de skulle slæbe materialer til bygningen af hans for
nemme klassicistiske herregård, som han stolt kaldte Petersgård.

Men dertil kom, at Peter Johansen havde fået den idé, at der ved Bøgestrømmen 
skulle anlægges et skibsværft, der naturligvis skulle hedde Petersværft. Det var godt 
nok reglen, at et værft skulle ligge ved en købstad, men Johansen fik dispensation. 
Dog fik han ikke lov til at bruge hovbønder som skibsværftsarbejdere, men det for
hindrede ham ikke i at lade bønderne rydde pladsen, hvor værftet skulle ligge. 
Desuden skulle de slæbe egestammer til værftet og transportere store sten til an
læggelsen af en skibsbro.

Peter Johansen fik sit værft og endda bygget to skibe, der var så store, at de kom 
til at sejle på langfart til Ostindien, Grønland og Island. Dertil kom mindre skibe, 
men allerede i begyndelsen af 1790’erne blev værftet opgivet. Efter at staten hav
de overtaget anlægget i år 1800, kom det fra 1808 til 1814 til en kort genop
blomstring som kanonbådsværft og -base, men så var det endegyldigt slut.

Storbondens hasselkæppe

Det var ikke besværet med at yde hoveri i forbindelse med opførelsen af værftet, 
der først og fremmest hidsede bønderne op. Det var Peter Johansens forbud mod, 
at bønderne udnyttede underskoven til at skære deres kære hasselkæppe. Det fik 
bægeret til at flyde over.

Blandt den entreprenante Peter 
Johansens andre gøremål var og
så oprettelsen af skibsværftet - 
naturligvis kaldet Petersværft.
Her blev bl.a. det gode skib 
„Louise Augusta“ bygget.

\ vL.
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Det mest dramatiske sammenstød mellem godsets bønder og godsejeren fandt 
sted i 1775. Den 5. april kom Peter Johansen ridende på landsbyens Langebæks 
gade og imod ham red hans fæstebonde Rasmus Peder Madsen, gårdmand i Vie
mose. Rasmus var en velhavende bonde, der, året før Johansen erhvervede godset, 
mod en årlig afgift havde købt sig fri for hoveri, og det ærgrede den nye godsejer, 
som i det hele taget fandt, at Rasmus var en besværlig fæster.

Nu sad herremand og fæstebonde saddel mod saddel. Havde det været i Det vil
de Vesten, var det kommet til duel på pistoler. Det blev ved en ordduel, men Ras
mus sparede ikke på krudtet. Og han understregede sine vrede udbrud ved „at slå 
på hestens manke med sin pisk“.

Den aktuelle anledning til skærmydslen var herremandens beslaglæggelse af 900 
båndkæppe, som tilhørte Rasmus. Det var kommet bag på bonden. Han havde jo 
ret til sine kæppe. Det var ligefrem ved en kongelig resolution af 28. maj 1746 ble
vet bekræftet, at underskoven var bøndernes område.

Rasmus krævede naturligvis sine båndkæppe tilbageleveret. Det imødekom Jo
hansen allernådigst, men på den betingelse, at Rasmus betalte for „kørsel og optæl
ling“. Det nægtede bonden. Han kunne ikke se nogen grund til, at han skulle be
tale for kørsel af sine egne båndkæppe, og han vidste også, at hvis han gav sig, vil
le det skabe præcedens for, at Johansen i virkeligheden havde ret til kæppene. Nej, 
de skulle straks sendes tilbage til ham uden beregning. Johansen reagerede ved at 
sende dem til København!

Så rejste Rasmus også til København, hvor han fik en skriver - selv kunne han 
hverken læse eller skrive - til at udfærdige en skrivelse, stilet til kongen, hvor han 
bad majestæten om at henstille til Peter Johansen, at denne efterlevede resolutio
nen af 1746.

Underskov. Det var i en under
skov af hassel som denne, at den 
famøse kæp blev skåret. Peters- 
gårds bønder havde fra ældgam
mel tid haft ret til at hente og 
forarbejde kæppe, der brugtes af 
bødkerne ved fremstillingen af 
tønder og kar.

Lokket i en fælde

Johansen og Rasmus var jævnaldrende, Rasmus nogle år yngre, men det kom ikke 
til åben kamp på Langebæk gade. Johansen fortrak til en af landsbyens gårde, og 
da Rasmus kom efter ham, red han bort. Uanset Langebæk-bønderne undertiden 
har fundet storbonde Rasmus en smule hovmodig, har de sikkert frydet sig over 
den utålelig herremands ynkelige retræte, mens Johansen skumlede og udtænkte 
en hævn.
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Videnskabernes Selskabs kort fra
ca. 1770, der viser et meget 
skovrigt Sydsjælland før den sto
re godsauktion. Petersværft blev 
anlagt ved kysten sydøst for 
Stensby. Vibemose nord for Kal- 
lehave (Kalvehave) hedder i dag 
Viemose. Syd for Sjælland ses
bl. a. en bid af Møn.
Kort og Matrikelstyrelsen

Den kom til udførelse tre dage efter. Det var såtid, og Rasmus var ved at pløje, 
da skovfogeden henvendte sig til ham og bad ham følge med til Kalvehave, hvor 
birkeskriveren, der førte retsbogen ved birketinget, den lokale underret, ønskede 
at tale med ham.

Det var en fælde. For efter et stykke tid ankom selveste herremanden sammen 
med blandt andet sin forvalter og sin skytte til Kalvehave, hvor Rasmus opholdt 
sig i degnens hus. Johansen trak et stykke papir frem, hvori der stod, at Rasmus 
„erklærede at være fald eller gal, da han ubluelig angreb Peter Johansen hin dag på 
Langebæk gade. "Værsgo, Rasmus! Skriv under!

Rasmus nægtede naturligvis.
„Ja, vil I ikke skrive under, så skal I have skrub, "var Johansens reaktion, og han 

beordrede skytten at hente to hasselstokke. Forvalteren tog den ene og rakte den 
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anden til fogeden, der vægrede sig, så skytten måtte tage den i stedet. Så fik Ras
mus de første slag af stokkene. Han rev sig løs og løb ud i gården, men skytten fik 
fanget ham og væltet ham omkuld, hvorefter han fortsatte med at slå løs på ham. 
Da Rasmus’ jamren vakte en del opsigt, hev de ham tilbage til huset, hvor han fik 
endnu en gang stryg, hvor meget blev aldrig opklaret.

Da de var færdige med ham, smed de ham ud af huset. En bonde, der hjalp ham 
hjem til Viemose, berettede, at Rasmus „barkede og spyttede blod". En kirurg fra 
Vordingborg blev tilkaldt og attesterede, hvor ilde tilredt Rasmus var, og fra præ
dikestolen i Kalvehave Kirke blev der bedt for ham.

På tinget

Der ventede den mishandlede bonde et længere sygeleje, og han var da heller ikke 
rask nok til den 30. juni at møde op til det første retsmøde i den sag, han havde 
anlagt mod Peter Johansen for vold og overgreb. For ham mødte hans forsvarer, 
den lovkyndige selvejerbonde og tidligere skoleholder, godsforvalter og birkeskri
ver Jacob Canaris, sønnesøn af en græsk indvandrer.

Den skarptungede Canaris angreb hr. Johansen for hans „voldsomme og umen
neskelige behandling af Rasmus Peder Madsen af Viemose... ved at lade denne bonde 
prygle på morderisk måde“. Og han førte en række vidner, der fortalte, at de havde 
hørt slagene lyde så højt, „som kunne de varet slået på et vinfad“, andre fortalte, at 
der på Rasmus’ venstre arm fandtes „en storful og grøn plet så stor som en hånd, lige
som han på venstre side var sort som en kakkelovn “.

Men først den 4. september 1777, faldt birketingets dom. Her henvistes til 
Danske Lov af 1683, gældende lov til langt op i 1800-tallet, hvor der står, at „hus
bond må revse sine børn og tyende med kap eller vånd (gren)“, men „skader han dem 
på deres helbred, da straffes han som om han havde gjort en fremmed skade“. Retten 
syntes ikke, at en hoverifri bonde ligefrem kunne kaldes tyende eller tjener, og selv 
om Rasmus havde opført sig som en hidsigprop, berettigede det ikke hr. Johansen 
til selvtægt og mishandling. Derfor idømte retten Peter Johansen en større bøde, 
der skulle indbetales med én del til staten, en anden og lige så stor del til Kalveha
ve sogns fattige. Desuden skulle han yde Rasmus Peder Madsen erstatning for 
„badskarerløn og smerte og helbreds svakkelse“ samt for næringstab.

Godsejeren blev rasende og ankede straks dommen til Højesteret - man kunne 
fra birketinget springe landstinget, i dag landsretten, over og gå direkte til tops. Af 
de ni højesteretsdommere var der kun én, der ville stadfæste birkerettens dom, 
mens to ville frikende Peter Johansen. De seks, hvis kendelse blev afgørende, gav 
Johansen medhold i, at han som herremanden og dermed Rasmus’ foresatte hav
de ret til „mådeligat revse“ sin fæstebonde, men at han var gået alt for vidt, da han 
„under venskabs skin har lokket ham til sig i en fremmed mands hus og efter, at han i 
forvejen havde ladet praparere hasselkappe, derved havde ladet ham gennemprygle. “ 
For denne ubesindighed skulle Peter Johansen bøde såvel til staten som til Vor 
Frelsers Kirke.

Rasmus fik ingen erstatning blandt andet som følge af hans „impertinence“, på 
jævnt moderne dansk: næsvished.

Dom fra den 4. september 1777, i sagen mellem Peter Johansen og bonden Rasmus 
Madsen findes i Vordingborg Rytterdistrikts justitsprotokol, som opbevares i Landsarkivet 
for Sjælland.
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Kalvehave kirke, hvor Peter Johansen 
ligger begravet.

....og kæppene ?

Men hvordan gik det så med Rasmus’ krav om at få sine konfiskerede båndkæppe 
tilbage?

Den sag trak også ud, men med den effektive Canaris som støtte lykkedes det 
til sidst at få sagen afgjort ved birketinget. Dommen, der dog faldt allerede den 3. 
oktober 1776, beordrede Peter Johansen til at betale Rasmus erstatning for de 900 
beslaglagte båndstager og slog i øvrigt fast, at „bønderne i sognet, så længe man kan 
mindes, har haft fri rådighed over underskoven af navr, el, ask, hassel og tjørn — Den
ne gang var Højesteret helt enig med birketinget. De høje herrer var vel efterhån
den godt trætte af den emsige opkomling.

Efter mange andre bryderier med sine undergivne døde Peter Johansen i 1798, 
og året efter solgte hans arvinger Petersgård gods til staten, som godt ti år senere 
solgte det tilbage til en privatmand. Men først i 1868 kom også skovene tilbage til 
Petersgård.

Rasmus Peder Madsen døde i 1807, en måneds tid før hans gård af hans enke 
blev købt til selveje, og mens den var ved at blive flyttet fra landsbyen til udflyt
terlodderne, der nu lå spredt i landskabet.

Da var der gået 32 år, siden fæstebonden Rasmus Peder Madsen vandt sine sa
ger over herremanden, købmanden og skibsrederen, den forhenværende tjeneste
karlesøn Peter Johansen. Herved var han med til at indvarsle de nye tider, hvor 
godsejernes Danmark blev afløst af gårdmændenes Danmark.

Litteratur:

Holger Munk: Hasselskoven. Frederikssund 1969.
Axel Pontoppidan: Petersgaard. Træk af et sydsjællandsk Gods med omliggende Egns His

torie. Aarbog for Historisk Samfund for Præstø Amt 1936, s. 3-32
Benny Christensen: Skibsværft og flådebase. Træk af Petersværfts tidlige historie. Årbog 

for Historisk Samfund for Præstø Amt 1977, s. 7-61
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1 de stormfulde år lige før „Kare datter, jeg kan ikke forklare dig hvor meget jeg langes efter dig, p

reformationen skrev Anne
og hvor lang tiden falder mig Thi din kåre faderfaldtfra mig, han som 
skulle vare min trøst. Jeg er en fremmed kvinde her i landet, langt fra

Rudsdatter flittigt til sin min broder og flere af mine venner (...) og du kan ikke forestille dig det %

datter Sophie. Takket være
besvar min broder har haft på Sjalland med mit gods og mine tjenere, f 
Jeg kan ikke tro andet end at de vil bruge den kunst med mig, som de bru- V

fru Annes breve får vi i dag - ger med andre enker og vargeløse kvinder, der ingen hjalp har. “ Den en- v ;

500 år efter - et enestående
ke der skriver disse ord, er Anne Rudsdatter. Hun skriver dem i janu- f 
ar 1531 på Vallen i Halland. Den datter hun længes så meget efter, er

indtryk af hendes mange Sophie Krummedigesdatter, og Vallen er en af Anne Rudsdatters 
hovedgårde. Anne ejer også Månstorp gods i Skåne samt en hel del bøn-

roller: den sørgende enke, den dergods, fordelt over Norge, Skånelandene, Sjælland og Jylland. Ved si-

effektive godsadministrator, den af sine godser driver hun også handel med kvæg, korn og fisk. Hun ^5 
er hverken værgeløs eller fattig, men hun er fortvivlet over sin mands død.

den bekymrede mor og Datteren, Sophie Krummedigesdatter, er slotsfrue på Bergenhus i Nor- c

bedstemor. Og ikke mindst:
ge. Hun er gift med Eske Bille, den danske konges høvedsmand på Ber- y 
genhus og kronens repræsentant i det nordlige Norge. >■.

den foretagsomme og dygtige gv

middelalderkvinde.
Enken fe

Citatet er et uddrag af et af de mange breve Anne skriver til datteren og 
svigersønnen i årene 1529 til 1533. Brevene er fulde af oplysninger om Ç 
hvordan en adelig kvinde i senmiddelalderen levede, hvad hun var optaget

Af Birgitte Jørkov af, og hvordan hun så på livet.
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I dette brev er hun langt nede. Hendes mand, Henrik Krum
medige, døde fra hende i 1530 efter 37 års ægteskab, og efter alt 
at dømme havde det været et lykkeligt ægteskab. Hun sørger og 
overvældes fra tid til anden af fortvivlelse over at have mistet 
ham, og oven i købet befinder hendes eneste datter sig så langt 
fra hende at hun kun kan nå hende per brev.

I et samtidigt brev til svigersønnen klager hun også. De, Es
ke og Sophie, er så langt væk fra hende, hun savner dem og har 
brug for dem. Hun synes de skal komme ned til hende.

I årene efter hendes mands død kommer hun til at lide af de 
op- og nedture som mange enker i dag også kender til. Snart er 
hun så fortvivlet at hun ikke orker mere. Hun skriver flere gange 
til datteren at hun havde mere at fortælle, men at hun slutter 
brevet fordi hun ikke gider skrive mere for sorg. I disse breve er 
der heller ingen ende på hendes økonomiske problemer. Alting 
er blevet så dyrt, og selvom hun sparer, så bruger hun alt for 
mange penge, og hun har ikke de penge der skal til. Snart han
ker hun op i sig selv og er fuld af virkelyst og genvinder evnen 
til at glæde sig.

Godsejersken

Halvandet år senere, i august 1532, skriver hun et brev til svi
gersønnen Eske, som viser hende fra en anden side. Hun har i 
mellemtiden været i Norge for at besøge datteren. Dette brev vi
ser den aktive og driftige kvinde, hun også kunne være.

Hun og Eske har haft nogle forhandlinger frem og tilbage ved
rørende Eskes skib. Den foregående vinter lå skibet i Halmstad, 
og Anne ville gerne låne det, for hun havde 18.000 ubrændte

Rest af gravstenen over Henrik Krummedige og 
Anne Rudsdatter, opsat på koret i Vester Ingel- 
stad kirke uden for Malmø. Den har sandsynlig
vis været bekostet af svigersønnen Eske Bille, og 
oprindeligt nedlagt i kirkegulvet.En informa
tionstavle fra krypten under koret i Vester 
Ingelstad kirke informerer lidt nøjere om grav
stenen.

sten liggende ved teglovnen nede på Månstorp og manglede brænde til at fyre op i 
ovnen. Skibet kunne fragte træ ned fra godset i Halland til godset i Skåne.

Tilsyneladende kunne hun ikke få lov til at låne svigersønnens skib, og så er der 
jo kun en vej frem. Hun får bygget sit eget skib. Det fortæller hun Eske i brevet. 
Og skibet er ikke blot færdigt, det ligger i Malmø havn med hendes landgilde og 
noget tømmer til at bygge hus af. Når det er læsset, skal det af sted igen efter bræn
de til teglovnen, og bagefter skal det til Danzig. Hun skriver ikke hvorfor, men i 
et tidligere brev har hun klaget over dyrtid og mangel på korn, så mon ikke pla
nen er at købe noget korn til en bedre pris?

Det er jo ikke nok bare at bygge et skib. Det skal udstyres. Svigersønnen har 
sendt hende et dejligt anker, som hun takker for, men hun har også selv fået slået 
et, næsten lige så godt som var det slået i Lübeck. Og hun har købt kabelgarn og 
fået slået kabler. Desuden er der lidt godt politisk sladder at delikatere dem med 
oppe i Norge.

Der er fuld fart på fruen i dette brev som alligevel ender med hendes gentagne 
ønske om, at de unge skal komme ned til hende. Hun er ikke rask.

Vi ved ikke præcist hvornår hun er født, men på dette tidspunkt må hun mindst 
være 55 år gammel. Hun driver sine godser, køber nye gårde, indløser panter i gam
le, organiserer økonomien, rejser retssager ved tingene, handler, og så har hun fire af 
sine børnebørn hos sig. Og hun er alene om det hele. Hvem ville ikke føle sig træt?
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Kvinden

Anne Rudsdatter er sandsynligvis født på Sjælland, det var i hvert fald her hun 
voksede op. Hendes forældre var Jørgen Rud til Vedby og Kirstine Rosenkrantz. 
Jørgen Rud var kongens lensmand indtil han kom til sit eget, og Kirstine Rosenk
rantz var datter af rigsråden Niels Eriksen Rosenkrantz. Hun stammede altså fra 
en velhavende godsejerfamilie med forbindelser til landets fornemste. Hun havde 
3 ældre brødre og to yngre søstre.

I 1493 blev Anne gift med Henrik Krummedige. Han var sandsynligvis noget 
ældre end hende, og da de blev gift, var han allerede norsk rigsråd og den danske 
konges lensmand på Akerhus (Oslo) og Bahus (ved Gøteborg). Hun kom altså 
herefter til at leve en stor del af sit voksne liv langt fra Sjælland.

Vi ved at det var almindeligt med arrangerede ægteskaber i overklassen. Hensyn 
til økonomiske og familiepolitiske forhold rangerede ofte højere end hensyn til fø
lelser. Måske var Annes og Henriks ægteskab også arrangeret, men det kom ikke 
til at stå i vejen for kærligheden. De to mennesker blev tilsyneladende hinandens 
bedste og mest hengivne venner. Hun omtaler altid sin Henrik med kærlighed, og 
da han dør fra hende, skriver hun til datteren: „først nu ved jeg, hvad agte hjertesorger“. 
Hun får ét barn, datteren Sophie, født i 1500. Hvis der har været flere gravidite
ter, er de ukendte. Vi kender intet til Sophies barndom, bortset fra en enkelt be
givenhed da hun er ca. 2 år gammel. Anne er alene på Bahus, da Henrik har været 
nødt til at tage til Akerhus for at forsvare det sydlige Norge mod et oprør. I denne 
situation skriver Annes far til hende at hun skal sende barnet ned til bedsteforæl
drene på Sjælland. Han kommer senere op til Bahus for at hjælpe Anne med at for
svare fæstningen, men om den lille Sophie inden da er kommet ned til mormode
ren, eller om hun stadig er på Bahus, da fæstningen bliver angrebet af svenskerne 
vides ikke.

Alterskabet i Vester Ingelstad kirke er skåret i 
Antwerpen omkring 1500. Måske opsat i kirken 
omkring 1530 og måske af Anne Rudsdatter. 
Skabet kan evt. stamme fra en af kirkerne i Malmø.
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Før Christian den Fjerde organiserede postvæs
net var breve noget, som man selv sørgede for at 
befordre med bud. Fx ved at sende tjenestefolk 
afsted, eller få venner og familie til at agere post
bud. Fornemme folk havde private postbude, 
„brevdragere“, som stod for husets postbesør
gelse.

Det var almindeligt at børn blev opdraget hos deres bedsteforældre. Annes mor 
dør i 1509, så indtil da ville det ikke være usandsynligt at Sophie tilbragte sin barn
dom her. Sophies egne børn kommer til at tilbringe en stor del af deres barndom 
enten hos Anne eller under hendes overvågning.

11517 bliver Sophie gift med Eske Bille. Han er allerede da i fuld gang med sin 
karriere, så han må også være noget ældre end sin brud. Deres ægteskab kunne og
så være arrangeret, i hvert fald er Eske en svigersøn lige efter Annes hoved og et 
godt valg for en hovedrig arving som Sophie.

Han var ud af en større børneflok, og ved ægteskabets indgåelse ejede han ikke 
noget selv, men havde allerede vist evner til at komme langt. Arrangeret eller ej, alt 
tyder på at Sophie og Eske fik et ægteskab der ikke var mindre kærlighedsfuldt end 
Annes og Henriks.

Svigermoderen

Annes mange breve til Sophie og Eske begynder i januar 1529. På det tidspunkt 
lever hun på Vallen i Halland, Sophie og Eske er på fynske Hagenskov hvor Eske 
er kongens lensmand.

Grunden til at Anne begynder at skrive, er at Eske er i forhandlinger med kon
gen om høvedmandsposten på Bergenhus. Hvis forhandlingerne falder på plads, 
skal Sophie til Norge, og det er Anne ikke begejstret for.

I et brev har Sophie spurgt forældrene til råds. Henrik og Anne havde årelang 
erfaring med at være i danske kongers tjeneste og stor viden om forholdene i Nor
ge, så de var gode til at bedømme situationen. Selvom Anne ikke er glad for ud
sigten til at Sophie skal rejse så langt væk fra hende, så anbefaler hun alligevel de 
unge at gribe til. Det er en god stilling og et godt len, dvs. med store indtægter, og 
de skal slå til nu, for der er altid nogle andre som står på spring: „thi du kan selv 
tanke at den som har noget i Danmark, han slipper det nødigt. “ Og så fortsætter hun 
med råd om hvordan Eske skal takle situationen i Norge.

I de følgende breve er der mange oplysninger om de politiske forhold. Anne 
samler sladder af al art, og specielt er hun meddelsom med det der kan hjælpe svi
gersønnen i hans karriere.

Da hun er blevet enke synes hun mest interesseret i, hvilke muligheder der åb
ner sig for ham - det være sig et godt len eller ejendom - nede i landet, dvs. først 
og fremmest i Skåne eller på Sjælland. Det er nok ikke forkert at opfatte en del af 
hendes motivation som ren egoisme. Hun vil have sin datter tættere på sig. Men 
hun har også blik for at Bergenhus godt nok er en god indtægtskilde og en presti
gefyldt post, men der er også ulemper forbundet med at sidde deroppe. Dels er Es
ke langt væk fra hvor tingene foregår, og derfor prøver hun at bøde på det ved at 
skrive om al sladderen, og dels er Bergen et temmelig uroligt sted hvor Eske har 
mange store problemer at løse. I april 1532 skriver hun: „Kare søn, jeg beder jer 
karligt om at I om I på nogen made kan komme til det, at I skiller jer af med det slot 
så hurtigt som muligt, for jeres egen skyld, jeres hustrus og for jeres børn velfards skyld, 
sådan som Iselv ved bedre end jeg kan skrive det tiljer. I kan ikke forestillejer den ska
de og øde lagge Ise, Ifar af, at I er ude af landet fra jeres eget gods, og det ville vare me
get godt at I var i landet hos jeres venner for nogle sagers skyld, som I bedre kan tanke 
jer, end jeg kan skrive. Kare søn, derfor beder jeg jer, at I gør det bedste for jer selv, for 
jeres hustru og jeres børn, at I lagger vagt på jeres velfard på längere sigt. “
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Godsøkonomen

Et andet emne, som Anne berører i næsten alle brevene, er hendes økonomiske 
forhold, særligt i brevene skrevet efter hendes mands død. Hun har store jordej
endomme, liggende spredt ud over hele det norsk-danske område. Dem driver 
hun ved hjælp af fogeder, som dels bor fast og dels rejser rundt og indsamler land
gilde, dvs. de afgifter som fæstebønderne betaler for leje af jorden, bøder som hun 
er berettiget til at opkræve, og hvad hun ellers har til gode, f.eks. for salg af krea
turer. Det giver store bekymringer, og hun underretter datteren og svigersønner 
om dem alle. Det gør hun nok dels fordi hun gerne vil læsse af, men også dels for
di de er hendes arvinger, og det er vigtigt at de er så godt orienteret om hendes 
økonomiske forhold som muligt.

Vedrørende ejendommene i Norge spørger hun ofte de unge til råds og beder dem 
om at undersøge forholdene, når hun ikke er sikker på, at alt går rigtigt til. I øvrigt 
giver hun dem ret til at handle som de selv synes bedst i mange af disse forhold.

Tiderne er urolige, og det påvirkede valutakurserne, den gang som i dag. Anne 
prøvede at følge med og forudse hvilke mønter det ville kunne betale sig at have 
sine likvider i, eller om det kunne betale sig at veksle alt til guld og sølv. I brevene 
giver hun mange direktiver til de unge om hvad de skal gøre med de naturalier el
ler penge, de modtager på hendes vegne.

Den bekymrede mor

De politiske og de godsøkonomiske emner er spændende, og det er specielt spæn
dende at følge hvordan en enkelt kvinde håndterer dem, men det der mest af alt 
fangede mig, da jeg begyndte at læse Anne Rudsdatters breve var, at hendes følelser 
og interesser var umiddelbart genkendelige. De fysiske forhold har ændret sig be
tragteligt i de små femhundrede år der er gået siden hun skrev sine breve, men det 
menneskelige synes uændret.

Hendes sorg over tabet af ægtemanden er rørende og forståelig, og det samme er 
hendes evige bekymring for datteren. Hun ængstes og er urolig da Sophie er gravid 
og bliver nødt til at føde oppe i Bergen. Da hun får brevet om, at Sophie er lykke
ligt nedkommet med en dreng i juledagene, skriver hun straks et svarbrev: „Du kan 
ikke forestille dig den sorg og bedrøvelse jeg havde for dig indtil jeg fik din skrivelse. “

Anne havde ellers planlagt det hele så nøje. Sophie skulle komme ned til enten 
Vallen eller Ellinge og føde. Ellinge er et gods i Skåne, få kilometer nord for Mån
storp. Det tilhørte Eske og Sophie, og var en foræring fra Anne og Henrik, da Es
ke på et tidspunkt var raget uklar med Christian den Anden, og familien lige plud
selig stod uden tag over hovedet. Anne havde sørget for at Skånelandenes omrej
sende hjælpende hånd, fru Kirstine, havde tid i sin kalender til at være hos Sophie. 
Fru Kirstine, Peder Stygges, var en forarmet adelsdame som klarede til dagen og 
vejen ved at træde til ved fødsler og død. Anne havde brugt megen energi på at 
skrive til Sophie om arrangementerne, på at minde datteren om, at hun selv skul
le huske at skrive til fru Kirstine, og til at skrive til Eske, at han skulle minde Sop
hie om, at hun skulle skrive til fru Kirstine. Og så blev det hele ikke til noget for
di en storm tvang Eskes og Sophies skib til at vende om, da de var på vej ned, og 
da de kom tilbage til Bergen, fandt de at Eskes værste politiske modstander i de
res fravær havde prøvet at tiltvinge sig Bergenhus. Så de måtte blive der, og Sophie 
måtte føde uden fru Kirstines hjælp.

Religionen spiller en stor rolle i fru Annes breve. 
Hun levede i en tid, som reformationen satte sit 
præg på. Hun holdt selv på katolicismen, men 
omgikkes tilsyneladende med både katolikker og 
protestanter. Det var en svær tid, og Olaus Mag
nus havde da også et diplomatisk poroblem, da 
han i 1500-tallets midte skulle skildre en guds
tjeneste for sine læsere, der stadig overvejende 
var katolske. Manden, der på billedet lader en 
rosenkrans løbe gennem hænderne, har vist ikke 
rigtigt antaget den nye lære!
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Månstorp ligger som en ruin i dag. Det er dog 
ikke Annes Månstorp, men bygninger, der er 
opført af svigersønnen Eske Bille i begyndelsen 
af 1540'erne.

Anne var også bekymret fordi der var pest i Bergen. Allerede tidligt i gravidite
ten havde hun prøvet at få datteren til at flytte ud af byen, men Sophie havde slå
et det hen. Der var jo ikke pest på Bergenhus, den hærgede bare på Bryggen og i 
Overgaden. Og moderens advarsler om, at det var tæt nok på til bekymring, hav
de Sophie bare overhørt.

Fruen

Der er en hel del sladder i Annes breve. Hun underretter Sophie om hvem der er 
blevet forlovet med hvem, og hvem der har hævet deres forlovelser for at forlove 
sig med andre, og hvem der er gået i barselsseng, og hvem der var med til barsels
gildet. Hun fortæller også lidt forarget om sin søster der er gravid i 6. måned og 
rejser fra Fyn til et familiemøde i Jylland, i stedet for at sende sin mand.

Anne og Sophie leger også Kirsten Giftekniv. En af deres betroede fogeder på 
Vallen vil de gerne have gift med en god pige som de har fundet hos borgmesteren 
i Marstand. Der er ganske vist en anden mand der har en aftale med pigen, men 
Anne får ham talt fra det, mens Sophie - på vej til Norge - klarer det praktiske. 
Det glæder dem at deres foged som er en god karl, får denne pige. Og tilsynela
dende glæder det også pigen, for da brylluppet skal stå på Vallen, skriver hun til 
Anne at parret gerne vil udsætte bryluppet til efter jul, hvis det betyder, at Anne 
får mulighed for at komme op og overvære det.

Spredt rundt i brevene får vi glimt af deres dagligliv. Da Sophie skal rejse til Nor
ge, forhører Anne sig som det første om datteren mangler noget, som hun kan 
skaffe hende. Og siden afsendes nogle kister med sengetøj, linned, duge og hynder.

På et tidspunkt går en portion garn samme vej med bøn om at få det farvet 
brandgult. Anne mangler selv de urter der skal til. Til gengæld lover hun så at væ
re farvekone for sin datter en anden gang. I et andet brev beder hun Sophie om at 
låne eller bytte sig til et sengeklæde som hun har set hos nogle af deres (adelige) 
naboer, for hun vil så gerne ville væve mønsteret efter.

Anne kommer til at forlægge et vigtigt brev hun har modtaget på Henriks veg
ne. Hun kan ikke finde det på Månstorp og kommer så på den idé, at hun måske 
har ladet det blive hos Sophie. Derfor skriver hun til datteren og beder hende om 
at lede efter det fordi hun meget gerne vil have det hos sig, når Henrik kommer 
hjem. Sophie kan også forlægge ting. På rejsen til Norge opdager hun at hun har 
glemt sit register, skriver til mor og beder hende om at finde og eftersende det. 
Anne ved tilsyneladende hvad det er for et register, så det skriver Sophie intet om, 
desværre for os som ikke er så godt inde i deres forhold. Og vi kan bare gætte om 
det er et register over alle de breve Eske og Sophie modtager, eller om det er et 
register over Sophies ejendele eller noget helt tredje.

Inden Sophie rejser, beder hun moderen om at sælge noget bordtøj for sig, og 
det gør hun. Og så er Sophie kommet til at rejse fra en regning på et stykke klæde 
hun havde købt af en skotte i Malmø. Hun havde tilsyneladende regnet med at en 
af Eskes svende som alligevel var nede i Skåne, kunne betale for hende, men sven
den påstår at den slags penge har han ingen med af. Men Anne skriver at det skal 
Sophie ikke bekymre sig om; „for det betaler din fader. “

De sender også ting og sager til hinanden. Eske forærer tønder med hvalspæk, 
bergfisk (klipfisk) og anden fisk ikke bare til Anne, men også til andre familie
medlemmer og venner. Annes gaver ankommer uden problemer, men da Eske 
sender en tønde bergfisk til Fru Kirstine, som skulle hjælpe Sophie med fødslen,
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Vallen, fotograferet i 2000. går der noget galt i leverancen. Fru Kirstine må have bud til Helsingør for at spør
ge efter tønden, og Anne må også i gang med at lede efter den inden den endelig 
dukker op.

I et brev har Eske tilbudt sin svigermor at sende noget vin, men Anne skriver til
bage at det behøver han ikke, for der er kommet meget godt vin til landet. Anne 
takker derimod glad da Sophie sender hende nogle urter, noget ingefær og nogle 
oliven. Umiddelbart kan det vel forekomme overraskende at Sophie kan sende oli
ven ned til Skåne fra Bergen, men Bergen var en travl havneby hvortil skibe an
kom med varer sydfra. Sophie har måske selv været på bryggen for at købe ind og 
sender så sin mor lidt af godterne. Kan det være at Anne sidder og skriver sit tak
kebrev med et lille, godt glas vin og en skål oliven foran sig?

Den troende

Anne er dybt religiøs. Hun har Gud med flere gange i alle sine breve. Hun håber 
til Gud og takker Gud hver gang hun har fået gode nyheder. Og næsten alle hen
des breve slutter med hendes håb om at Gud må være dem nådig og se til, at de al
le kan mødes glade og raske. Mange af disse formuleringer har form af faste be
sværgelser, men jeg tror at der ligger megen ægte tro bag de fleste. Da Henrik dør, 
skriver Anne udførligt hvordan han bekendte sine synder, og hun håber i sin sorg 
på at Gud tog ham til sig på det rette tidspunkt.

Sognekirken, Vester Ingelsted Kirke ved Månstorp, blev blev udviddet i 1500- 
årene. Vi ved ikke hvem der betalte denne ombygning, men det er nok et ganske 
godt gæt, at det kunne være Anne, der stod for og betalte denne udvidelse. Kirken 
får også et meget fornemt alterskab, skåret i Antwerpen, i disse år. Det vides ikke 
hvordan dette kunstværk kommer til kirken, men det kan være herskabet på Mån
storp der har skaffet og bekostet det.
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Barsler, trolovelser og lignende optager en del af 
pladsen i Annes breve til datteren Sophie. Den 
slags har naturligvis altid haft en vis „sladrevær- 
di“, men kunne også være udtryk for nye famili
emæssige alliancer og muligheder af politisk 
interesse. Da Sophie selv stod for at skulle føde, 
var det dog hverken sladder eller politik, der op
tog brevvekslingen. Fru Anne var dybt bekymret 
for datteren, og sørgede gentagne gange for at 
minde hende om, at hun endeligt måtte få fat i 
Fru Kirstine, Peder Stygges, der var en kendt 
fødselshjælperske i fornemme kredse.

Anne er katolsk. Hun har ikke meget til overs for reformationsbevægelsen som 
raser i de år, hun skriver sine breve. Henrik Krummedige var en betydningsfuld 
mand, og han skulle selvfølgelig have haft en stor begravelse i en stor kirke, f.ex. i 
Set. Petri Kirke i Malmø. Det kan bare ikke lade sig gøre for i kirken prædikedes 
nu den evangeliske tro, og derfor må han nødvendigvis begraves ude i Vester In- 
gelsted kirke ved Månstorp. Men Anne forsikrer Sophie om at hendes far alligevel 
fik en fornem begravelse under tilstedeværelse af mange adelige og mange gode 
præster.

De nye kirketanker splitter hendes omgangskreds. Nogle bliver meget evange
liske, og andre holder lige så overbevist fast ved katolicismen. Det hele ender i bor
gerkrig efter Frederik den Førstes død, men mens Anne endnu lever, synes denne 
splittelse ikke at gøre skår i hendes omgang med de, der sværger til den nye kirke
ordning. I Malmø sidder borgmester, møntmester og storkøbmand Jørgen Kock, 
en af reformationens mest betydningsfulde foregangsmænd. Man kunne tro at An
ne med sin religiøse holdning ikke ville have noget med Jørgen Kock at gøre, men 
det er ikke tilfældet. Hun benytter hans skibe til transport af breve og ting op til 
Norge og skriver ikke et negativt ord om manden.

Bedstemoderen

Anne er også bedstemor. Da hun dør, har hun fire af sine børnebørn hos sig, og de 
to andre har hun anbragt til uddannelse på Sjælland.

Den ældste, Peder, har været på Vallø hos Oluf Nielsen Rosenkrantz, men han 
er kommet hjem til hende. Han har været noget svagelig, og hun vil gerne behol
de ham hos sig til han er blevet ordentlig rask.

Den næstældste har også været på Sjælland, i et kloster i Næstved, for at lære at 
læse og skrive. Tanken var vel at han skulle uddannes til en karriere inden for kir
ken. Men det gik ikke så godt, han havde tilsyneladende svært ved at følge med. 
Så ham har Anne også taget hjem til sig, og han bliver nu undervist af hendes ka-
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pellan og gør gode fremskridt. Hun vedlægger et brev han har skrevet, så Sophies 
selv kan se, at det går fremad.

Den tredjeældste er i Sorø Kloster, og han klarer sig godt og har gode evner for 
det boglige. Da Oluf Nielsen Rosenkrantz efterlyser elever til selskab for hertug 
Hans, Frederik den Førstes søn, som skal have latinundervisning hos ham på Val- 
lø, mener Anne, at det kunne være en god idé for dette barnebarn. Den ældste vil
le passe bedst i alder, men han er tilsyneladende ikke bare for svagelig, men har hel
ler ikke evnerne efter Annes mening. Hun skriver om alt dette til Sophie, for det 
er i sidste ende forældrene der skal beslutte, hvordan deres børns uddannelse skal 
forme sig. Men Anne har sine synspunkter.

Det næste barnebarn i alder er en pige. Hun er anbragt i Vor Frue Kloster i 
Roskilde, som i øvrigt er forlenet til Anne, og klarer sig godt. Hun gør gode frem
skridt i læsning, skrivning og syning. De to yngste er for små til at være andre 
steder end hjemme hos mormor.

Der har været endnu et barnebarn, som omtales i de første breve. Sidste gang 
han omtales, er han syg, men Anne mener at han er i bedring. Siden hører vi ikke 
om ham, så det var han nok alligevel ikke.

Brevene i Rigsarkivet

Brevene, knap 40 i alt, befinder sig i dag på Rigsarkivet i København. Sophies og 
Eskes breve til Anne eksisterer ikke længere, desværre. Men fordi Anne gerne gen
tager, hvad der har stået i de breve, hun modtog, er det ikke så svært at gætte sig 
til hovedindholdet. Hvorfor brevene til Anne er gået tabt vides ikke, men det er 
sandsynligvis det normale, at breve er gået tabt. Det usædvanlige er derimod at An
nes breve er bevaret. Jeg forstiller mig at det dels skyldes held, og dels at Sophie har 
været et ordensmenneske.

Da Sophie og Eske endelig kommer til København i 1534, bliver deres skib op
bragt af lübeckerne uden for Københavns havn. Sophie og Eske bliver taget til 
fange, og ved samme lejlighed beslaglægger lübeckerne to kister med breve. Siden 
forhandler Eske med lübeckerne om frigivelse af Sophie og disse brevkister, og det 
lykkes. Eske selv må forblive gidsel hos lübeckerne i det nordlige Tyskland indtil 
november 1535.

Jeg kan godt lide at forestille mig at i en af disse kister lå bl.a. alle Annes breve, 
og at Sophie har disse breve med sig, da hun efter sin frigivelse rejser til Vallen. Si
den har heldet været med dem og bevaret dem for brand, vand, mus og tankeløs
hed. Og hvis Anne Rudsdatter ellers ikke er fornærmet over at jeg har siddet og 
stukket min næse ned i hendes privatliv, så ville hun måske sige „gud des lov.“

Birgitte Jørkov er historiker og forfatter. 
Hun har bl.a. skrevet middelalderkrimien „ Vore Frues sorte søndag" 
Citaterne fra Anne Rudsdatters breve er oversat til nutidsdansk af B]

Familien betød meget for Anne Rudsdatter, og 
hun ville sikkert have glædet sig over, at monu
mentet over hendes oldebarn Henrik Bille den 
Yngres og hans hustru Christence Vifferts er i så 
fin stand. Henrik arvede Månstorp efter sin far, 
Annes barnebarn, der også hed Henrik og var 
opkaldt efter Henrik Krummedige.
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Nyt forskningscenter 
LÆGGER BYHISTORIEN 
PÅ NETTET
- men savner en hjælpende hånd til den gotiske skrift!

Byhistorisk forskning og formidling 

er allerede nået langt - men store 

opgaver står for. Dansk Center for 

Byhistorie efterlyser frivilige, der vil 

hjælpe med at indtaste de såkaldte 

stiftsrelationer fra 1735. Målet er at 

lægge dem på nettet i en ny database.

Kendskabet til de danske byers historie er 
efterhånden ganske stort. Lokalarkiver, by

museer og historiske foreninger har gennem 
generationer indsamlet dokumentation til byli
vets historiske mangfoldighed. Men der savnes i 
høj grad materialesamlinger - og dermed viden 
- om det danske bysamfund under ét.

Byhistorie udgøres i dag af en række dygtigt 
udformede søjler over den enkelte bys historie, 
men der mangler samlinger, der forbinder søjler
ne til et tværgående hele. Hvad siger f.eks. op
lysninger om en bys toldindtægter, hvis man ik
ke kan sammenligne med nabobyernes? Hvad er 
oplysninger om handelsopland, købstadsland
brug og markedshandel fra én by værd uden et 
kendskab til de tilsvarende forhold fra andre by
er?

Forskningscenter i 
Den Gamle By

Dansk Center for Byhistorie blev etableret 2001 
i et samarbejde mellem Historisk Institut ved 
Aarhus Universitet og Den Gamle By, Danmarks 
Købstadmuseum. Centrets formål er netop at ar
bejde for og udvikle den nationale vinkel på de 
danske byers historie. Centret har foreløbigt én 
forskerstilling og er desuden bemandet med en 
it-medarbejder. Som forskerassistenter arbejder 
løbende tre-fire historiestuderende, der er i prak
tik fra universiteterne. Det er Århus Amt, Aarhus 
Universitets Forskningsfond og Historisk Insti
tut, Aarhus Universitet, der økonomisk står bag 
centret og foreløbigt har stillet midler til rådig
hed frem til 2006. Til dagligt har centret til hu
se i Den Gamle Bys stemningsfulde omgivelser, 
og det er også på museet, at centret underviser 
universitetsstuderende i de danske byers historie.

I efteråret 2001 og foråret 2002 blev der gen
nemført en seminarrække med fremlæggelse af 
ny forskning om de første byer til det tyvende år
hundrede, men finder nu, at tiden er moden til 
mere langsigtede projekter. Og til ét af dem 
efterlyser centeret hjælp blandt SIDEN SAXO's 
læsere.

Et elektronisk redskab til 
de danske byers historie

Centret har taget fat på at etablere en elektronisk 
samling af landsdækkende byhistoriske oplys
ninger. Samlingen skal lægges ud på internettet 
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og bliver dermed tilgængelig for alle interesserede.

En stor del af materialet udgøres af forskeres da
tabaser, der efter endt brug er havnet i skrive
bordsskuffen. De fortjener at komme frem i ly
set, så alle med interesse i byhistorie kan arbejde 
med dem. Andet materiale er f.eks. bilagssam
linger til bøger, der oprindeligt kan være vedlagt 
som mikrofiche og derfor i praksis er utilgænge
lige for mange i dag. Den sidste del indsamles af 
forskere og studerende ved centret. For det ma
teriale, der er indsamlet af andre forskere, gælder 
selvfølgelig, at de pågældende indsamlere angi
ves som kilde. Desuden er der mere lokalt af
grænsede elektroniske samlinger. Fra Århus fin
des eksempelvis databaser over grundtakster, 
skat og accise, rumlige rekonstruktioner af gader 
med indbyggere, skatteydere, indkvarterede sol
dater m.v. Fra Viborg kommer databaser over 
håndværkere, skibsfart og næringsliv fra Ærøs
købing og Marstal gennem århundreder m.v. 
Sidstnævnte er etableret i forbindelse med speci
aleafhandlinger af studerende ved centret og 
universitetet og er dermed gode eksempler på, 
hvordan viden og dokumentation kan fastholdes 
og udnyttes længe efter, det oprindelige formål 
er opfyldt.

Internetsatsningen er tilrettelagt efter krono
logiske hovedperioder, og der er lagt ud med 
enevælden. Fra udvalgte år inden for denne pe
riode er f.eks. indsamlet landsdækkende databa
ser og samlinger om handelsopland, købstads
landbrug, told- og konsumtionsindtægter, skibs
flåder, inden- og udenrigsk søfart samt samling
er af f.eks. byporte og andre karakteristiske byg
ninger fra byen. Materialet vil blive formidlet på 
forskellig vis: Handelsoplandene via databaser 
og elektroniske kort, den indenrigske skibstrafik 
1788 via en on-line database, mens f.eks. bypor
tene far en mere multimediepræget formidling. 
Der er afsat 12 år til at gennemføre enevælden 
som pilotprojekt.

Indtastere søges!

I øjeblikket arbejder nogle af de studerende ved 
centret med at indsamle og registrere de såkald
te stiftsrelationer fra 1735. Relationerne er ind
beretninger fra alle rigets købstæder om byens 

tilstand, erhvervsliv og mange andre forhold, og 
er med deres detaljerigdom en enestående kilde. 
Mange af indberetningerne er - især o. 1920 - 
trykt i lokalhistoriske årbøger, men desværre of
te i stærkt redigeret form. Fra en del byer blev 
der indsendt særskilte indberetninger fra magis
trat, lav og toldvæsenet, men ofte er indberet
ningerne i de trykte udgaver stykket sammen, el
ler nogle er udeladt. Otte indberetninger fra 
kongeriget er slet ikke udgivet, ligesom indbe
retningerne fra hertugdømmerne konsekvent 
overses i den danske forskning.

Til den elektroniske samling på internettet 
kan de gode, trykte udgaver scannes ind og an
vendes. Men der er behov for at transskribere de 
resterende, og det overstiger centrets egne kræf
ter. Derfor efterlyses der folk med erfaring i go
tisk håndskrift og lyst til at hjælpe centret med 
denne opgave. Kilderne er fundet, de skal nu 
transskriberes. En oplagt sidegevinst ved arbej
det er, at man kan hjælpe sit lokale arkiv eller 
museum med at fremskaffe et centralt doku
ment til byens historie.

Interesserede kan lase mere om projektet på Dansk 
Center for Byhistories hjemmeside www. byhisto
rie, dk. Man kan også kontakte centrets leder, ad
junkt, ph.d. Søren Bitsch Christensen. Adressen er 
Dansk Center for Byhistorie, do Den Gamle By, 
Viborgvej 2, 8000Århus C. Email: mail@byhisto- 
rie.dk. Telefon: 23 38 20 73.

■ *
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Falsters 
Minder 
i en 
æggeskal
Museet Falsters Minders viser 
indtil den 15. spetember en sær
udstilling om æg. Titlen er „Det 
hele i en æggeskal“ og her vil 
man møde mange af de mang
foldige aspekter, der knytter sig 
til ægget. Ægget er en perfekt 
emballage for fuglebabyer, men 
det er også så meget andet. Det 
tilsyneladende „døde“ æg, der 
alligevel rummer pippende liv, 
har fået fantasien i sving og sat 
spor i folketro og folkeminder, 
religion, myter og eventyr. Så er 
der også det industrielle æg, æg
get i sproget, i design, i billed
kunst og kunsthåndværk og 
selvfølgelig påskeægget. Der er 
med andre ord nok at tage fat 
på for „æggehoveder“ og andre 
interesserede.
Yderligere oplysninger:

Falsters Minder
F argestrade (udstilling i 

& Langgade 2)
4800 Nykøbing F 

Tlfi: 54 85 2671

www.aabne- 
samlinger.dk/ 

fialsters-minder

Fortælleforening 
i Lejre

Den 18.-20. maj kan man høre rigtig gode 
og spændende fortællinger på forsøgscenteret i 
Lejre. Her løber nemlig den årlige fortællefesti
val af stabelen - den 19. er der „skumrings
fortællinger“ mellem klokken 17 og 22. Mon 
ikke nogen af dem bliver bare en lille smule 
uhyggelige?

Det er 6. gang, der arrangeres fortælledage i 
Lejre, og hvis man synes at levende historiefor
tælling er spændende og værd at støtte, så kan 
man bl.a. gøre det ved at melde sig i den rela
tivt nye fortælleforening. Foreningens formål 
er bl.a. at medvirke til at udbrede kendskabet 
til historiefortællingen og at virke som netværk 
for fortællere og andre interesserede.

Yderligere oplysninger: 
Lejre Forsøgscenter 
Slangealleen 2 
4320 Lejre
Tlfi: 46 48 08 78 
www. lejre-center, dk
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Aktiv historie 
på Nettet
Historiearrangementerne på arkiver og mu
seer finder du på www.sidensaxo.dk sammen 
med SIDEN SAXO og KultuNaut. På 
www.kultunaut.dk finder du også en mæng
de andre kulturelle tilbud og aktiviteter.

Roskilde Ring - en motor
sportsbane fra 1955-68
I 50'erne og 60'erne var der fuld oktan på Roskilde, som i perioden var 
Danmarks motorsportsby nr. 1. På Roskilde Ring kørte danske og 
udenlandske kørere om både præmier og ære, og løbene blev overværet 
af mange motorsportsinteresserede.

Nu viser Roskilde Museum en udstilling om byens berømte motor
sportsbane, fra dens anlæggelse og drift og frem til lukningen. På ud
stillingen vises bl.a. en dansk produceret racervogn, Alfa Dana. Køre- 
dragter, både fra dengang og nu, hører også til udstillingsobjekterne, 
ligesom en model af Roskilde Ring, oprindelig bygget af ASK men gen
nemgribende renoveret og udvidet af Bent Vilby. Udstillingen vises 
frem til oktober 2002.
Yderligere oplysninger: Roskilde Museum, Tlfi: 4636 60 44

Li vslinj er. dk
1900-tallet er kun et klik væk. I hvert fald behøver man ikke meget mere for at komme ind på den nye hjemmeside livslin- 
jer.dk, der i text og billeder fortæller om odenseanernes livsvilkår i det nu forgangne århundrede.

1900-tallet var et århundrede, der bragte store forandringer for menneskers livsvilkår, og på livslinjer.dk er det forandring
erne for det enkelte menneske, der er sat i centrum. Hjemmesiden er opbygget som en slags kæmpemæssigt fotoalbum, der 
viser forskellige livsfaser for al
mindelige mennesker: barndom, 
ungdom, voksenliv og alderdom. 
Der er masser af gode billeder og 
indscannede kilder - biografre
klamer, avisartikler og genstande. 
Bl.a. kan man se cykelhelten 
Thorvald Ellegaards pas. Elle- 
gaard blev seksdobbelt verdens
mester i banecykling, så han hav
de god brug for passet i en tid, 
hvor der ellers ikke var så mange, 
der rejste udenlands. Og selvom 
sitens billeder og text handler om 
Odense, kan den udmærket både 
ses og bruges af ikke-odenseane- 
re!
www.livslinjer.dk

Hjemmesiden Livslinjer bygger på familien Odenses 
familiealbum. Almindelige fotografier fortæller om 
hverdagens forandringer gennem 1900-tallet.

> Barndom

Ungdom

> Voksenliv

> Alderdom

> Tidslinie

> Statistik

> Links

£>Søg

> Forsiden Familiealbummet fortæller

Vi omgiver os med fotos. Alle ejer i dag et kamera, 
som kommer med, når familien skal i skoven, når 
lillebror skal konfirmeres eller lignende. 
Livets vigtigste øjeblikke bliver holdt fast på fotos. 
Hver side i famliens fotoalbum, hvert fotografi 
fortæller sin historie. En historie om mennesker, der 
forandrer sig. Om livets gang fra barndommen over 
ungdommen og voksenlivet til alderdommen. Når 
man bladrer i familiealbummet, træder dagligdagens 
små forandringer tydeligt frem. Familiealbummet 
fortæller "den store Danmarkshistorie", som den 
udspillede sig i vort nære miljø.

Hverdagens fotografier er krydret med klip fra 
erindringer, forskellige små kilder til hverdagen, 
tidslinje og meget mere, der fortæller om almindelige 
menneskers hverdag gennem 100 år,
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Helligt vand på
Middelaldercentret
Fra 27. maj til 2. juni kan alle værkbrudne pleje deres skavanker 
med vand fra Middelaldercentrets helligkilde - Sankt Clemens Kil
de. Det hellige og undergørende vand kan enten drikkes på stedet 
eller købes med hjem - lige som i middelalderen. Centret oplyser 
om det helsebringende vand samt de undere og mirakler, det har 
afstedkommet, — selvom der naturligvis ikke er helbredelsesgaran
ti. Meget kommer jo an på Sankt Clemens og de andre himmelske 
magters indstilling.

Yderligere oplysninger
Middelaldercentret
Ved Hamborgskoven 2 
4800 Nykøbing F.
Tlf: 54 8619 34
www.middelaldercentret.dk

Mord på Moesgaard?

Den engelske kriminalforfatter Agatha Christie var 
vild med arkæologi — hvilket måske de færreste 
véd. Hun var gift med en 14 år yngre arkæolog, 
Max Mallowan, og var bl.a. med på udgravninger i 
Syrien og Irak, og ikke kun som tilskuer. Hun ren
sede og registrerede oldsager, fotograferede, tog sig 
af regnskaber og af mandskabets trivsel....og skrev 
kriminalhistorier samtidigt. Flere af hendes bøger 
rummer inspiration fra udgravningsrejserne - ft 
Mordet i Orientekspressen, Døden på Nilen og 
Mord i Mesopotamien.

Nogle af disse beretninger er også med i udstil
lingen, der ft rummer en sovekupe fra Mordet i 
Orientekspressen og originalkostumer fra Døden 
på Nilen. I udstillingen indgår også en lang række 
personlige effekter udlånt af familien, først og 
fremmest datteren Rosalind Hicks.

Udstillingen er bygget op omkring en række ar
kæologiske ekspeditioner til Syrien og Irak fra 
1930'erne frem til 1958 og har været vist flere ste
der i Europa. Moesgaard er det sidste sted, hvor 
udstillingen, der bl.a. rummer en række fund fra 
British Museum i London, bliver vist. Sidste dag er 
29. september.

Yderligere oplysninger: 
Moesgård Museum 
8270 Højbjerg 
Tlf: 89 42 11 00 
http://moesgaard. hum. au. dk

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Amagermuseet i krydderhumør

Krydderurter er temaet for Amagermu
seets sommerudstilling. Urtehavens ind
hold kan anvendes til meget andet end 
grønt drys. Museet laver bl.a. kryddered
dike, kryddersmør, kryddersild og kryd-

dersnaps. Er det sidste noget, der vækker 
interesse, kan man tage sin egen snaps 
med, og få sat urter på fra den 6. til den 
11. august.

Yderligere oplysninger:
Amagermuseet
Hovedgaden 4 og 12, St. Magleby 
2791 Dragør
Tlf.: 32 53 93 07

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••
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Faren fra Luften

Nyt om hekse i 
Vendsyssel
Lørdag den 1. juni åbner Bangsbo Museum en 
udstilling, hvor temaet er forløbet af trold
domsprocesser i Vendsyssel i det 16. og 17. år
hundrede. Udstillingen indeholder helt ny vi
den om trolddomsprocesserne, baseret på hidtil 
uudforskede dokumenter.
Yderligere oplysninger:
Bangsbo Museum & Arkiv 
Dronning Margrethesvej 6 
9900 Frederikshavn

Hvordan var det at sidde i et beskyttelsesrum under 2. verdenskrig, 
mens sirenerne hylede og bomberne faldt? Det kan man nu opleve på 
Frihedsmuseet i København.

Ved siden af museet er en bunker fra 1944 blevet indrettet til en ud
stilling om, hvordan man i Danmark beskyttede sig mod følgerne af 
luftangreb. Det ene af bunkerens to rum er ført tilbage til sit originale 
udseende, så man kan prøve, hvordan det har været at opholde sig i et 
koldt og mørkt beskyttelsesrum i krigens sidste tid. I det andet rum er 
der udstillet plakater, uniformer og genstande fra det civile luftbeskyt
telsesarbejde. Udstillingen er åben hver søndag fra 11-13 i perioden 
marts — oktober. Der er gratis adgang.
Yderligere oplysninger: 
Frihedsmuseet
Churchillparken, 
1263 København K 
Tlf.: 33 13 7714 
www.frihedsmuseet, dk

Tlfr 98 42 31 11 
www.bangsbo-museum.dk

Fanden er løs i Horsens
På Horsens Museum kan man møde Den 
Onde i alle sine afskyelige afskygninger. 
Fanden, Satan, Djævlen - Mørkets Fyrste 
har mange navne, men også mange frem
trædelsesformer - og de har ofte har fundet 
vej til selveste Guds eget hus. Fx på kalkma
lerier og i skulpturer. Kom og mød Fanden i 

Horsens fra 17. maj til 31. august 2002 - 
hvis du tør....

Yderligere oplysninger:
Horsens Museum, Sundvej 1A, 
8700 Horsens, Tlf: 75 62 29 33, 
www. horsensmuseum. dk

Besøg historiemagasinet 
SIDEN SAXO på
www.sidensaxo.dk
- spændende special
sider, Danmarkshistorisk 
Kalender, historielinks, 
quiz, m.m.
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Spørge
KASSEN

Klipping eller 
dipping?

Hvad er det rigtige navn på 
Kong Erik den 5? Jeg har 
både mødt navnet dipping, 
der skulle betyde „den der 
blinker“ og Klipping, som 
vist kommer af en „klipning“ 
af den lille sølvmønt, klipping, 
som man klippede en bid af. 
Forvirringen er total. De to 
navne ligger sprogligt så tæt 
op af hinanden, at det virker 
logisk med staveproblemer, 
men er oprindelsen så tolket 
forkert? Hvad er det rigtige 
navn?

Med venlig hilsen 
Thomas Kolbye 

2400 København NV

Svar:
Et „rigtigt“ tilnavn til Erik d. 5. 
kan vi næppe komme frem 
til. Hans samtid og umiddel
bare eftertid kendte ham som 
kong Erik Christoffersøn - 
sådan betegnes ham i de fle
ste af middelalderårbøgerne. 
Men vi finder da i de dansk
svenske annaler, der er blevet 
samlet og videreført i Sverige 
i 14. og 15. årh., at Klipping 
bliver nævnt som hans til
navn. Her er sprogdragten 
imidlertid renæssanceagtig, 

så her kan vores overlevering 
godt tage fejl. Samlingen af 
alle de danske 
middelaldertraditioner (efter 
at renæssanceforfatterne har 
digtet videre på dem!) i Arild 
Huitfelds Danmarkskrønike 
har derimod tilnavnet som 
Glipping. Herfra gik Inge
mann fe videre og talte i 
Erik Menveds barndom om 
Kong Erik Glipøje og benytte
de dette tegn på nervøsitet 
eller skyldfølelse til at beskri
ve kongens karakter som 
kvindeforfører og veg person 
(og altså ikke sand kongelig). 
Beklipningen af mønter som 
grundlag for tilnavnet har 
formodentlig heller ingen 
rod i kongens samtid, men 
fungerer snarere som en mo
derne nationaløkonomisk 
efterrationalisering, selvom 
hans farbroders tilnavn Plov- 
penning kunne give anled
ning til en tilsvarende slut
ning. Klipping kan også for
klares som et klippet skind, 
og der er formentlig endnu 
flere tolkninger. Det er rig
tigt, at retskrivning ikke fin
des i ældre tid, men endnu 
vigtigere er det, at vi hænger 
fast i traditioner og tolkning
er uden forbindelse til Eriks 
samtid, hvis vi bruger tilnav
nene. Vi kender simpelthen 
ikke nok til manden.

Med venlig hilsen 
Karsten Gabrielsen, cand.mag.

Landsarkivet for Sjalland

Hvad er 
forskellen på 
„ærli£e“<c°g 
„ uærlige 
slaver?

Helt op til starten af 1800- 
tallet opererede man med to 
slags slaver i Danmark. En 
ærlig og en uærlig. Nu er mit 
spørgsmål: Hvad er forskel
len på den ærlige og den 
uærlige slave?

Med venlig hilsen 
Dorte Liljensøe 

3520 Farum

Svar:
„Slaver“ var personer, som 
var dømt til tvangsarbejde. 
Straffen begyndte fra om
kring 1570 at blive alminde
lig for løsgængere og for
brydere, der blev indsat på 
Bremerholm samt visse 
fæstninger, og her arbejdede i 
jern. I løbet af 1700-tallet 
holdt man op med at an
bringe de dømte på Bremer
holm, ogi 1741 blev de 
sidste 95 fanger overført til 
Stokhuset, en tidligere 
militær straffeanstalt, som 
derefter blev det vigtigste 
afsoningssted for „slaveri“. 
Forskellen på en „ærlig“ og 
en „uærlig“ slave er ikke fe 
de forbrydelser, der er dømt 
for, men den straf de har 
modtaget. Den „uærlige“ 
fange er, i modsætning til 
den „ærlige“ blevet kagstrøget. 
Kagstrygning var en prygle
straf, som blev eksekveret 
offentligt, og som - bortset 
den øjeblikkelige smerte og 
ydmygelse - betød, at den 
dømte herefter blev anset for 
„uærlig“. De „uærlige“, dvs. 

æreløse, slaver blev opført for 
sig selv i mandtalsbøgerne 
eller på særlige lister, og de 
adskilte sig fra de andre 
fanger gennem særlig klæde
dragt.

Ifølge den almindelige 
folkelige opfattelse var uærlig
hed „smitsomt“, og ærlige 
ville derfor i reglen gøre 
næsten hvad som helst for 
ikke at komme i kontakt 
med uærlige. De kagstrøgne 
slaver var ikke de eneste, som 
blev ramt af denne trosfore
stilling. Også fe rakkere, nat- 
mænd, bødler o.lign. blev 
anset for uærlige personer, 
som godtfolk måtte undgå 
berøring med.

Med venlig hilsen 
Charlotte S H Jensen, 

Folkemindeforsker, mag. art.
SIDEN SAXO
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B O GNYT

Ved Vibeke Riis

Torsten Granov:
D-dag.
Optakten, dramaet og 
efterspillet.
Aarhus: Cultours, 2001. 
125 s. 195 kr.

En bog om invasionen i 
Normandiet under 2. 
verdenskrig. Forfatteren be
skriver, hvad der skete og 
forsøger at forklare, hvorfor 
det skete. Bogen indeholder 
bl.a. forklaringer på og dis
kussioner af krigens gang 
frem til invasionen, valget af 
dato og tidspunkt for inva
sionen og begivenhederne på 
invasionsstrandene en for en. 
Bogen er rigt illustreret med 
s/h fotografier.

Kay Lundgreen-Nielsen:
Tro eller blændværk?
Danmark og Den 
Spanske Borgerkrig 
1936-1939.
En undersøgelse af 
den danske presses og 
den danske regerings 
holdning.
Odense: Odense Universitets

forlag, 2001. 472 s. 350 kr.

Flere end 40.000 frivillige fra 
det meste af Europa kæmpede 
på republikkens side under 
Den Spanske Borgerkrig, 
heraf 411 danskere. På trods 
af danskernes ringe antal, 
deres mangelfulde uddannelse 
og dårlige træning er deres 
indsats blevet vurderet til 
næsten mytologiske højder. 
Bogen gennemgår disse my
ter og tager udgangspunkt i 
den danske presses behand
ling af krigen.

Hedda Lundh:
Ikke noget theselskab. 
Var vi terrorister?
Om en gruppe kvinder i 
modstandskampen.
Kbh.: Museum Tusculanums 
Forlag, 2002. 192 s. 198 kr.

En selvbiografisk skildring, 
hvor Hedda Lundh - der var 
aktiv i modstandskampen - 
fortæller om, hvad hun fore
tog sig under besættelsen i 
studentermiljøet omkring 
Aarhus Universitet og hvilke 
tanker hun gjorde sig den
gang. Indeholder også korte 
skildringer fra 3 andre med
lemmer af Hedda Lundhs 
kvindegruppe. Bogen rokker 
ved det traditionelle billede 
af krigens kvinder som det 
fredelige bagland for de he
roiske frihedskæmpere og fri
hedskæmperrollen diskuteres.

Kristine K. N. Midtgaard:
Jutlandia-ekspeditionen.
Tilblivelse og virke 
1950-53.
Kbh.: Dansk Udenrigspolitisk 
Institut, 2001. 166s. 90 kr.

En bog om hospitalsskibet 
Jutlandia, der var Danmarks 
bidrag til FNs aktion under 
Koreakrigen. Bogen rummer 
en historisk og sikkerheds
politisk gennemgang af begi
venhederne og forfatteren ser 
på, hvilke politiske faktorer, 
der gjorde, at Danmark valg
te at bidrage humanitært og 
ikke militært. Bogen er bl.a. 
bygget på interviews med ca.
20 fra den oprindelige besæt
ning.
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Skøn
litteratur:

Bente Lis Christensen:
Kuskens kone.
En københavner
fortælling 1855-1914. 
Højbjerg: Hovedland, 2002. 
185 s. 229 kr.

En historisk roman om den 
sjællandske bondepige Johan
ne, der i sidste halvdel af det 
19. århundrede flytter til Kø
benhavn. På vejen mod Kø
benhavn slår hun følge med 
kusken Søren og sammen 
forsøger de at skabe en tilvæ
relse. Romanen skildrer Jo
hannes liv og udvikling og 
forfatteren tegner samtidig et 
levende billede af et Køben
havn i lømmelalderen, af en 
lille provinsiel by, der har 
fået vokseværk.

Erik Juul Clausen:
Healeren.
En romersk beretning. 
Højbjerg: Hovedland, 2002. 
413 s. 198 kr.

En historisk roman, der for
tæller historien om Jesus fra 
en anderledes vinkel og med 
baggrund i den nyeste bibel
forskning. Skuespilforfatte
ren Publius Naso beordres af 
kejser Tiberius til Palæstina 
for at indhente flere oplys
ninger om healeren fra Ge- 
nesareth sø, som kan udrette 
mirakuløse ting. I breve til
bage til Rom kommenterer 
og vurderer han situationen.

For børn:
Lars Bugge:
Mysteriet om mordet 
på John F. Kennedy.
Kbh.: Gyldendal Uddannelse, 
2002. 48 s. 106 kr.

Den amerikanske præsident 
John E Kennedy (1917-63) 
blev skudt på åben gade for
an mange tilskuere. Mordet 
blev filmet og fotograferet fra 
flere vinkler, men er alligevel 
stadig et mysterium. Forfat
teren fortæller bl.a. om be
givenhederne omkring mor
det, teorierne omkring mor
det, Warren kommissionens 
arbejde og om muligheden 
for en dag at opklare myste
riet. Kan læses fra ca. 12 år.

Karen Fastrup og
Niels Lyngsø:
Kampen om Syrakus.
Kbh.: Gyldendal, 2002. 
244 s. 239 kr.

En roman om de to 11 -årige 
tvillinger Malte og Selma, 
der skal holde ferie hos deres 
bedsteforældre på landet. 
Bedstefaderen har opfundet 
en tidsmaskine og Malte og 
Selma hvirvles ind i et vold
somt drama fuldt af gådeful
de og uforklarlige hændelser 
i Syrakus ca. 200 f.Kr. Sam
men med slavedrengen Aris 
og matematikeren Archime
des prøver Malte og Selma at 
opklare det hele. Til oplæs
ning fra 8 år og selvlæsning 
fra 12 år.

Maria Helleberg:
Miss Suzanna.
Baseret pa virkelige 
hændelser.
Kbh.: Forum, 2002. 
173 s. 219 kr.

En historisk roman om den 
13-årige mulatpige Suzanna 
på St. Croix. Sammen med 
sin mor og halvsøster er hun 
husslave, men hendes situa
tion er dog speciel, da hun er 
datter af en dansk baron, der 
har solgt mor og barn på 
grund af dårlig økonomi. 
Suzanna bliver senere frigivet 
og hun ender med at kunne 
forsørge sig selv ved hjælp af 
en lille forretning. Bogen 
omhandler temaer som vold
tægt, forelskelse, had, slaveri 
og frigivelse. Kan læses fra 
ca. 13 år.
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På en bygning i Klerkegade 10 finder man følgende inskription: „I taknemme

lig erindring om hvad Kjæde-Ordenen har udrettet i hundred år til fædrelandets

hæder og blindes gavn sattes denne ærestavle af danske blinde 10. juni

Besøg i Blindehjemmet 
1908. Damen i midten, 
Nielsine Poulsen, holder 
en audiofon i hånden. 
Audiofonen kom frem 
omkring 1890 og var et 
hjælpemiddel for dårligt 
hørende og døve perso
ner. Den var en tynd 
ebonitplade med et skaft, 
hvor pladen holdtes ind 
mod tænderne. Lydbøl
gerne forplantedes fra 
pladen gennem tænderne 
og kraniets knogler di
rekte til labyrinten. 
Blindehistorisk Museums 
billedsamling.

OG
TRÆNGENDE

I ogen Kjæde-Ordenen er ikke kendt i den stør-
■ re offentlighed, selvom den igennem hele 

dens levetid har udført et stort filantropisk ar
bejde, især for Danmarks blinde. Ordenen op
rettede som den første i Danmark et blindeinsti
tut, senere et arbejdshjem for blinde og et hjem 
for blinde børn. Desuden har man igennem 170 
år hjulpet trængende, sultne københavnere gen
nem Københavns Bespisningsanstalt. Men hvor
dan begyndte det hele?

Kjæde-Ordenen 
De tre Vise af Østerland

I efteråret 1774 mødtes ti mænd i København. 
Ni af de ti kom fra frimurerlogen Zorobabel til 
Nordstjernen, grundlagt i 1744. Den første for
handlingsprotokol oplyser, at disse mænd havde 
kundskab om „den ældgamle danske orden: De 
Rejsendes eller Kjæde-Ordenen kaldet“, en viden 
der var gået fra far til søn i mange, mange led, og 
man vidste „med vished, at dens begyndelse og før

1911“. Hvis den forbipasserende læg

ger mærke til inskriptionen, vil hun 

sandsynligvis undre sig over denne 

indskrifts placering, og hvad Kjæde- 

Ordenen er.

Af Christian Larsen

ste stiftelse havde været i Danmark, hvor ordenen 
havde haft sin hovedkæde under navn af: De Tre 
Vise af Østerland“. Protokollen beretter videre, at 
de blev enige om at forny ordenen, og en påtog 
sig at udarbejde love og ritualer. De ti mænd be
sluttede, at de „som ordenens sande restauratorer“ 
(dvs. fornyere) skulle være ordenens første sty
relse eller guvernement. I slutningen af novem
ber 1774 var lovene og ritualet færdige, ligesom 
„værdige agtede personer havde anmeldt sig til op
tagelse“, og søndag 27. november kunne den før
ste samling afholdes. Dagen regnes derfor for or
denens fornyelses- eller stiftelsesdag.

Ordenen har altid optaget både mænd og 
kvinder og dermed sikret sig en bred og alsidig 
rekruttering. Ordenen ledes af et guvernement 
på ti personer, hvis medlemmer kaldes for Rege
rende Ordensriddere og formanden for Stormes
ter. Endvidere er der en kgl. protektor, en Or
densherre, som i dag er Dronningens kusine 
prinsesse Elisabeth.

Hvad er så formålet med ordenen? I ordenens
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Ordenssalen i 
Klerkegade 10. 
Foto: Lene Mikkelsen.

grundlov hedder det, at ordenen er grundlagt „i 
overensstemmelse med religion og dyd til et ædelt 
øjemed, som er nøje forbundet med den menneske
lige lyksalighed ...at lette livets besværligheder, ud
brede selskabelige dyder, stifte dydigt venskab og 
nyde de sande fornøjelser, som flyder deraf, disse er 
og bør være sa kendelige og væsentlige handlinger i 
dette selskab“. I retningslinjerne for medlemmer
ne kan man læse, at medlemmerne bør vise sam
fundssind, aktiv engagement i almenvellet og 
omsorg for sine medmenneskers vel. Og det har 
ordenens medlemmer levet op til.

Virksomhedens og trøstens 
bolig for blinde

I ordenens første 36 år var velgørenhedsarbejdet 
spredt over flere opgaver. Derved fik hjælpen fik 
et noget tilfældigt præg, og det var svært rigtig at 
gøre nytte. Derfor enedes man på et guverne- 
mentsmøde i 1810 om at samle sig om én større 
opgave. Stormesteren, hofmarskal A.W. Hauch, 
opfordrede samtlige medlemmer til at komme 
med forslag, og i løbet af vinteren og foråret 
1811 indkom der forslag fra forfatteren L.S. 
Sander, professor N.L. Nissen, major J.B. Lin
denfels, forfatteren L. Kruse og kapellan Chr. 
Brorson.

Brorson fremlagde et forslag om oprettelse af 
„virksomhedens og trøstens bolig for blinde“. Det 

var først i slutningen af 1700-tallet, at man be
gyndte at interesse sig for blindes kår og uddan
nelse. Berømt i denne sammenhæng er fransk
manden Valentin Haiiy, der i 1784 tog initiativ 
til oprettelse af det første blindeinstitut, der kom 
til at ligge i Paris. Snart bredte der sig blindein- 
stitutter til mange europæiske hovedstæder, og 
ideen nåede også til København, hvor altså Bror
son greb den.
Han kunne også henvise til Det Kgl. Døvstum- 
meinstitut, oprettet i 1807: „Velsignede, i den li
dende menneskeheds navn, være de ædle, der arbej
der blandt os til de døvstummes dannelse og bedste! 
Velsignede de, der hos os ville tænke og arbejde for 
vore blinde!“. Han håbede derfor, at ordenen vil
le påtage sig opgaven med blindes dannelse. For
målet var helt i pagt med oplysningstidens idea
ler: „dels for at opdrage staten nyttige og dydige 
borgere; dels, og man vil undskylde, om jeg her til
føjer, fornemmelig — for at de blinde skulle føle sig 
mindre ulykkelige“.

Brorsons forslag blev antaget enstemmigt, og 
Hauch bad ham straks udarbejde nærmere pla
ner for undervisningen. Hauch, der jo tillige var 
overhofmarskal, forelagde planen for Frederik 
6., der dels tillod, at instituttet fik tillagt prædi
kat af kgl. institut, dels lovede et kontant tilskud 
på 1.000 rdl. årligt i foreløbig tre år.

Samtidig gik man i gang med at indsamle den 
fornødne kapital, så man kunne oprette institut
tet, og i løbet af 1811 blev der indsamlet 10.900 
rdl. Den 10. juni 1811 kunne Blindeinstituttet 
åbnes i lejede lokaler. Disse lokaler blev hurtigt 
for små og hindrede derved en udvidelse af elev
tallet, og i 1812 flyttede derfor man hen i Niels 
Hemmingsens Gade 24, hvor ordenen og dens 
blindeinstitutioner blev boende frem til 1869.

Den blindes 
intellektuelle dannelse

Elevernes dagligdag formede sig ifølge reglemen
tet således. Kl. 5 stod de op, og undervisningen 
begyndte kl. 6. Om vinteren stod man først op 
kl. 7, hvorefter der var undervisning fra kl. 8. Kl. 
12 var der middagspause i to timer, hvorefter der 
atter undervistes frem til kl. 18. Fra kl. 18 stod 
der lettere håndarbejde på skemaet, inden aften
smaden blev serveret kl. 20. Kl. 22 gik eleverne i
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seng. Undervisningsplanen for vinterhalvåret 
1811/12 er gengivet. Håndarbejdstimerne, der 
var for begge køn, omfattede strikning, spinding 
og garnknytning, og undervisningen blev ledet 
af to damer. Meningen med håndarbejdstimerne 
var, at eleverne fik lært et håndværk, der kunne 
være med til at brødføde dem, når de forlod in
stituttet. I geografi havde man landkort, klinede 
på lærred, hvorpå grænser var markeret med 
garn, søer, fjorde og floder overstrøget med lim
vand og bestrøet med fint sand.

Allerede fra instituttets oprettelse blev musik
undervisningen sat i højsædet, idet der her åbne
de sig en jobmulighed for eleverne, og flere af 
eleverne fandt faktisk ansættelse som organister 
ved kirker. I 1840 udtrykte bestyrelsen formålet 
med den musiske undervisning således: „At un
dervisningen i musik kan foruden den indflydelse, 
som den harpå den blindes intellektuelle dannelse, 
også kan bidrage til de blindes selvunderholdning“. 
Man var dog også opmærksom på, at undervis
ningen kunne anvendes til, „at den blinde lettere 
kan tiltrygle sig almisse med sit instrument i hån
den “.

I løbet af Blindeinstituttets 47-årige virkepe
riode blev der optaget 174 børn. Eleverne skulle 
optages, når de var fyldt 10 år, og derefter til
bringe fem-seks år i instituttet, indtil de blev 
konfirmeret. I instituttets arkiv ligger der en del 
ansøgninger fra forældre om at få deres søn eller

C.E Brorson, der var 
kapellan ved Garnisons 
Kirke, tog initiativ og 
ledede ordenens blinde
institut 1811-47. 
Maleri hos Kjæde- 
Ordenen, Klerkegade.

Kjæde-Ordenens ordens
hus siden 1869 og hjem
sted for Blindehjemmet 
og Asylet for blinde 
børn.
Foto: Lene Mikkelsen.

datter optaget i instituttet. I 1832 ønskede Fre
derikke Franzisca Baumgarten i København at få 
optaget sin syvårige søn Wilhelm J. Baumgarten 
i „den menneskekærlige stiftelse for blinde her i sta
den!“. Fru Baumgarten gav en levende beskrivel
se af sine forhold. Ved separationen fra manden, 
børstenbinder H.C.F. Baumgarten, havde hun 
fået de tre børn. Dog skulle faderen betale 9 
mark i børnebidrag om ugen, „men hans stivsin- 
dighed - eller hvad jeg skal kalde det! - har aldrig 
tilladt ham, at betale mig dette bidrag“, og først da 
magistraten truede faderen med fogeden, be
gyndte han at betale. Fru Baumgarten havde få
et bevilling som børstenbinder, men fik derved 
mindre tid til Wilhelm, og derfor bad hun om 
en plads til ham. „O! hvor elendige, hvor ulykke
lige, er ikke vi arme mødre! Jeg kan — jeg vil sige 
mere herom! - men! mit ulykkelige blinde barn!! 
gid dog den Algode ville opvække medlidende fø
lelser for mig og dette, i de høje herres hjerter!“. Da 
Wilhelm kun var syv år, kunne han ikke optages, 
og bestyrelsen henviste fru Baumgarten til at sø
ge igen om tre år. Efter fornyet ansøgning i som
meren 1834 blev Wilhelm optaget.

Grevinde Danner uønsket

I 1847 døde Brorson, der havde været institut
tets sjæl og daglige leder, og man kom derfor til 
at mangle en forstander. Desuden måtte man 
indse, at der på længere sigt var behov for nye lo-
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kaier og ændrede undervisningsforhold. Det 
blev imidlertid øjenlægen Nathan Melchior og 
professor C.E. Fenger, der tog initiativ til mo
derniseringen af Blindeinstituttet, og i 1852 
nedsatte regeringen en kommission. Blindekom
missionens betænkning dannede grundlaget for 
loven om det nye blindeinstitut af 21. januar 
1857. Ordenen udtalte, at hvis staten ville drive 
det nye institut, så ville ordenen betale for „en i 
alle henseender fortrinligt indrettet, vel beliggende 
og solidt opbygget stiftelse, og forsyne den med alt 
tilbehør af inventarium, undervisningsapparater 
osv. Tilbuddet kom til at koste ordenen 74.400 
rdl. Til gengæld fik ordenen to sæder i institut
tets bestyrelse og ret til at råde over 18 elevplad
ser. Den 5. november 1858 kunne Det kgl. Blin
deinstitut åbne under overværelse af bl.a. Frede
rik 7., regeringen og samtlige mandlige ordens
medlemmer. Af pladshensyn var de kvindelige 
medlemmer ikke blevet inviteret med - det var i 
hvert fald den officielle forklaring. Uofficielt for
di man ikke ønskede kongens hustru grevinde 
Danners tilstedeværelse.

Arbejds- og 
Forsørgelsesanstalten

Allerede i 1811 havde Brorson ønsket, at der i 
forbindelse med Blindeinstituttet var en ar
bejdsanstalt, hvor man kunne oplære blinde, el
ler hvor blinde kunne modtage materialer, som 
de kunne forarbejde og få penge for. Men insti
tuttet lagde beslag på ordenens tid og midler, og 
planerne kunne først realiseres i 1820’erne. I 1822 
og 1825 modtog man to store pengegaver, 7.500 
rbdl. fra grosserer D.A. Meyer og 5.000 rbdl. fra 
majorinde C.M. Qvist, og man havde derved 
penge nok til en tilbygning til instituttet, der 
kunne huse en arbejds- og forsørgelsesanstalt for 
12 blinde. Forsørgelsesanstalten kunne tages i 
brug 1. juni 1825.

Forudsætningen for optagelse var forudgåen
de oplæring i instituttet. Som man udtrykte det 
i reglementerne af 1824 og 1876: „Ingen blind 
kan optages i anstalten uden at have lært håndar
bejder, som stedse med flid bør øves, for at en stør
re færdighed deri kan nas, og derved mere ogfuld- 
komnere arbejde leveres“. Der indførtes en mode
rat selvbetaling: „Lemmerne i arbejdsanstalten er

Ordenens asyl for blinde 
børn 1911. Busten i bag
grunden forestiller døve- 
og åndssvagepædagog 
Johan Keller.
Gengivet efter Svenn 
Poulsen: Kjæde ordenen og 
Blindesagen i hundred 
Aar. 1911.

holde hus, føde, klæder, fodtøj, vask, varme, medi
cin og pleje i sygdom ... for denne underholdning 
er lemmerne pligtige til at arbejde for Blindeinsti
tuttets regning ... enhver af lemmerne betaler af 
sin fortjeneste for arbejde, som bidrag til Ar
bejdsanstalten, det som efter tidsomstændighederne 
af bestyrelsen dertil bestemmes“.

Hjemmet var oprindeligt både for mænd og 
kvinder, men i forbindelse med planerne om op
førelse og drift af et nyt blindehjem i Klerkegade 
i 1860’erne besluttede man i 1865, at det nye 
hjem kun skulle have kvindelige beboere. Ved 
indflytningen i Klerkegade blev antallet af bebo
ere udvidet til 20, og efter at der i 1882 var op
ført en ny et-etages bygning, kunne hjemmet fra 
1883 rumme 36 voksne og 19 børn. Efter bør- 
neasylets nedlæggelse blev lokalerne lavet om til 
vævestue, sygestue og sovestue, så Blindehjem
met kunne huse 40 blinde.

I Blindehjemmets levetid - 1825-1971 - var 
der i alt 248 beboere, hvoraf langt hovedparten 
var kvinder. I de første 75 år var der tale om et 
lidt blandet klientel med både arbejdsføre og ik- 
ke-arbejdsføre blinde, men efter at Hjemmet for 
arbejdsføre blinde Kvinder på Mariendalsvej åb
nede i 1900, ændrede Blindehjemmets klientel 
karakter. Klerkegade blev efterhånden et hjem 
for de ældre blinde kvinder, der pga. legems- el
ler åndssvækkelse ikke kunne optages i hjemmet 
på Mariendalsvej.

Bed og arbejd!

Ifølge reglementer fra 1824 og 1867 tegnede be
boernes dag sig således: man stod op kl. 5 eller 6, 
hvorefter der var en times morgenmad. Formid
dagen blev anvendt til arbejde, inden der kl. 12 
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var middagsmad og hvile. De trykte årsberet
ninger fortæller os, at beboernes arbejde bestod i 
spind, strikning, hækling, børstenbinderi, strå
fletning og syning. Om eftermiddagen var bebo
erne beskæftiget med arbejde, indtil der kl. 20 
blev serveret aftensmad. Kl. 22 gik man i seng. 
Søn- og helligdage var man selvfølgelig i kirke, 
ligesom dagen blev begyndt og sluttet med bøn. 
Reglementet af 1867 siger direkte: „ Vore fadres 
formaning til deres børn: bed og arbejd! bør aldrig 
tabes af sigte“. På søn- og helligdage fik man kaf
fe, der i sidste halvdel af 1800-tallet var en luk
sus. I 1884 blev kaffeordningen efter beboernes 
ønske udvidet til også at omfatte onsdage.

Som adspredelse var der mulighed for teater
besøg. Fra 1861 og til cirka 1920 gav Det Kgl. 
Teater Blindehjemmet tilladelse til at benytte 2- 
3 pladser ved suffløren hver aften. På samme 
måde bød Casino og Folketeatret 1882-86 samt
lige beboere på teaterbesøg en gang om måne
den. I hjemmet kom medlemmer af ordenen og 
læste højt for beboerne, som derved både fik en 
oplevelse og kontakt til mennesker uden for 
hjemmet. Selvom beboerne i anledning af hjem
mets 100 års dag i 1925 fik en radio, vedblev dis
se „læsedamer“ at være en fast bestanddel af 
hjemmet helt op til 1960’erne.

Blindehjemmets sidste år

I takt med blindeforsorgens udbygning blev det 
dyrere at drive et forsorgshjem som Blindehjem
met. Den økonomiske situation fik ordenen til 
at indse, at blindeforsorg ikke var en opgave for 
private. Man fik lavet den aftale med Socialmi
nisteriet, at hjemmet pr. 1. april 1962 blev en 
selvejende institution under Socialministeriet. 
Samtidig blev de til hjemmet skænkede kapitaler 
afgivet til ordenen og dannede grundlag for en 
socialfilantropisk fond. Blindehjemmets klientel 
havde som nævnt ændret sig til de mere pleje
krævende ældre blinde, og til det formål var 
hjemmets indretning ikke tidssvarende mere i 
1960’erne. Efter at den sidste beboer var flyttet 
fra Klerkegade i 1970, ophørte hjemmet med 
udgangen af maj 1971 efter 146 års virke.

Uden store udgifter 
for statskassen...

Vi har ingen billeder af 
maduddelingen i Bespis
ningsanstalten, men den 
har utvivlsomt foregået 
på samme måde som i 
Nørrebros Bespisnings
forening i vinteren 1902. 
Billedet er gengivet efter 
Nørrebros Bespisnings
forenings Jubilæumsskrift 
1853-1903. 1903.

Under forhandlingerne om det nye institut hav
de ordensmedlemmet Niels Viborg i 1853 peget 
på det ønskelige i et asyl for blinde børn, således 
at disse kunne forberedes, inden de blev optaget 
i instituttet. Viborgs planer ville betyde, at man 
kunne tage hånd om en kreds af blinde fra barn
dom til alderdom. Planerne blev drøftet igen i 
1855, og i 1858 formåede Viborg at få den kend
te bankier Carl Joachim Hambro til at give 500 
rdl. til formålet. Sagen blev diskuteret videre, og 
på et møde i september 1861 blev forslaget om 
oprettelse af asylet vedtaget. Den 6. november 
samme år kunne asylet åbnes med to børn.

Asylet skulle give børnene „en sådan opdra
gelse, som børn i deres alder i almindelighed nyder 
i et kærligt hjem. Man stræber at vække deres reli
giøse følelse, at danne deres sind til forekommenhed 
og venlighed og at vænne dem til renlighed og or
den Børnene blev optaget i 6-års alderen og var 
i asylet i cirka fire år, inden de som 10-årige over
førtes til Blindeinstituttet. Om formiddagen var 
der undervisning i læsning, regning m.m., og 
om eftermiddagen blev børnene undervist i strik
ning i to timer. Fra 1880 blev der desuden ind
ført to timers gymnastikundervisning om ugen.

Allerede i begyndelsen af 1870’erne havde re
geringen overvejet at oprette en forskole, så man 
kunne tage sig af blinde børn allerede fra 6 års al
deren, men af forskellige årsager blev sagen først 
taget op igen i 1896. Regeringen forslog opret-
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telse af en midlertidig forskole for cirka 30 børn 
i alderen 6-10 år, og man lagde især vægt på, at 
forskolen skulle oprettes „uden uforholdsmæssig 
store udgifter for statskassen'. Den heldigste frem
gangsmåde var derfor, at ordenen mod et stats
tilskud overtog driften af forskolen. Og man 
fremhævede de erfaringer, som ordenen havde 
fået ved at drive asyl gennem mange år. For sta
ten ville det nemlig være betydeligt billigere med 
et årligt tilskud end at skulle bygge en hel ny skole.

I ordenen stillede man sig dog afvisende over for 
ministeriets „gode“ idé. Staten måtte derefter selv 
stå for forskolen, og i 1898 oprettedes Blindeinsti
tuttets Forskole på Refsnæs. Efter åbningen af Refs- 
næs-skolen blev der mindre behov for asylet, og der 
kom færre og færre ansøgninger. Derfor besluttede 
man at nedlægge asylet og overføre de sidste børn 
til Refsnæs. Asylet lukkede 1. oktober 1914.

Et såkaldt reliefkort fra 
1811. I geografiunder
visningen benyttede man 
landkort, der var klinede 
på lærred, og hvor for
skellige effekter såsom 
garn, sand og limvand 
udgjorde grænser, floder, 
søer mv.
Blindehistorisk Museums 
samling.

Nødlidende og værdige 
til understøttelse

Udover blindes uddannelse og oplæring har or
denen i over 170 år taget hånd om trængende 
københavnere. I løbet af 1800-tallet blev der i de 
store byer og især i København oprettet en ræk
ke velgørende foreninger, hvis formål var at hjæl
pe - vel at mærke - værdige trængende, så de ik
ke behøvede at få understøttelse af fattigvæsenet 
og dermed miste deres borgerlige rettigheder. En 
af de måder, man hjalp mindre bemidlede på, 
var ved maduddeling.

I 1829 stiftede ordenen Københavns Bespis
ningsanstalt. Den 6. januar 1829 kunne man be
gynde med maduddeling fra Bredgades Drenge
skole, og i den første sæson blev der uddelt 1.266 
portioner. Da sæsonen 1830/31 stod for døren, 
flyttede man til brandvæsenets depothus i Got- 
hersgade, og her havde Bespisningsanstalten til 
huse i en lang årrække. De nye lokaler betød, at 
man kunne betjene flere, men også „de fleste fat
tige, der det forrige år havde hentet deres mad i 
Bredgaden ... fik en kortere, kun såre fa en ubety
delig længere vej atgå“.

Anstaltens anliggender blev bl.a. varetaget af 
en bedømmelseskomite på fire medlemmer. Til 
denne komité indsendte den trængende en an
søgning, vedlagt „pålidelige beviser, der godtgjor
de, at den ansøgende behøvede hjælp, var nødli

dende og værdig til understøttelse". Komiteen vur
derede så de indkomne ansøgninger og afgjorde, 
hvem der skulle have understøttelse i den kom
mende vinter. I vinteren 1830/31 ansøgte 614 
personer, hvoraf de 150 fik afslag. Hver familie 
blev tildelt en, to eller tre portioner mad dagligt 
afhængig af familiens størrelse og trang, samt 
hvad øvrig hjælp familien fik. Desuden kunne 
bidragydere købe spisebilletter og selv uddele til 
trængende personer, som de kendte. I 1842/43 
var der udstedt 1.002 billetter, hvoraf de 529 
blev fordelt af private, mens bestyrelsen tog sig af 
de øvrige 473. Andre fattige, der ikke helt op
fyldte betingelserne, men som ønskede del i be
spisningen, kunne blive bespist mod at betale et 
mindre beløb pr. person.

Suppe og flæsk til de trængende

Midlerne kom fra gaver, både kontanter, men 
også naturalier. Således gav kongehuset betydeli
ge bidrag, 1831/32 500 rbdl. fra Frederik 6. og 
130 rbdl. fra kronprinseparret. Størst betydning 
havde nok de gaver, der blev skænket i naturali
er. I anstaltens anden sæson gav slagterlauget 
311 kg oksekød, 88 kg saltet kød, 20 kg flæsk, 
urtekræmmer Top 100 kg sagogryn og 150 kg
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ris, mens blikkenslager Lindqvist donerede 100 
stk. blikkasser, beregnet til maden. Derfor kun
ne bestyrelsen i beretningen for 1838/39 notere, 
at „Bespisningsanstalten for Trangende har nui 10 
ar modtaget betydelige gaver og derved sa mange 
beviser på adle medborgeres tillid“.

Indtil man ophørte med at uddele mad ved 
indgangen til 1980’erne, var kosten spartansk og 
bestod hovedsageligt af suppe og flæsk. I 1800- 
tallet bestod en portion af Vi liter søbemad (sup
pe, kål eller ærter) med cirka 60 gram kogt kød 
uden ben samt kartofler. Som afveksling blev der 
enkelte gange også uddelt flæsk, og 1. januar 
samt på kongens fødselsdag stod menuen på ok
sesteg, risengrød, øl samt et surbrød.

Uddeling begyndte i december, som regel den 
24., og fortsatte i fire måneder indtil udgangen 
af april. Bespisningsanstalten blev hurtig en suc
ces, og i vinteren 1831/32 bespistes det største 
antal personer i anstaltens historie: 170.444 por
tioner. I løbet af de første ti år uddeltes der 1,5 
mio. portioner mad til trængende københavne
re. Bespisningsanstalten havde sin storhedstid 
frem til udgangen af 1870’erne. Men med 1920’er- 
nes og 1930’ernes krise blev der atter behov for 
Bespisningsanstalten, og portionernes antal steg 
og nåede et højdepunkt i 1933/34 med 11.974 
maduddelinger. Der er sikkert i mange hjem 
sendt varme tanker til ordenen og dens bespis

ningsanstalt. I 1970’erne nåede antallet af mad
portioner ned under 1.000, og derfor besluttede 
man at ophøre med maduddelingen. I dag giver 
Bespisningsanstalten penge til ældre mennesker, 
enlige og andre trængende.

Til gavn for menneskeheden og 
fædrelandet

Selvom Kjæde-Ordenen ikke driver noget hjem 
for blinde eller andre handicappede, udfører 
man stadig et stort velgørenhedsarbejde. Man 
viderefører det filantropiske arbejde på blinde- 
området ved hjælp af en større legatformue. 
Desuden har man en fond, der yder støtte til so
cialfilantropisk virksomhed i almindelighed, 
bl.a. til mennesker, der har svært ved at klare sig, 
men som ikke opfylder sociallovgivningens vil
kår for støtte. Endelig er der Københavns Be
spisningsanstalt. Ordenen lever således op til 
formålsparagraffen fra 1825 om at anvende sine 
bestræbelser „til gavn for menneskeheden og fa
drelandet“.

Litteratur:

Christian Larsen: Til Gavn for Menneskeheden og 
Fadrenelandet.. Kjade-Ordenen og dens blindefor
sorg gennem 225 år. Kbh. 2002. 160 sider
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Næsgaards hovedbygning 
omkring 1900.

Nødvendige

KUNDSKABER OG

FÆRDIGHEDER TIL

JORDBRUGERE

På det nordøstlige Falster ligger Næsgaard Agerbrugsskole, hvor bl.a. 

prins Joachim har fået sin landbrugsuddannelse. Landbrugsskolen blev stiftet 

som den første i Danmark, og har uddannet landmænd siden 1849. Næs

gaards gamle lærebøger og protokoller er for nyligt fundet frem af gemmerne. 

De føjer nye brikker til skolens særegne historie.

Af Peter Thor

Andersen
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Næsgaards stifter hed Johan Frederik Classen. Han var blevet velhavende gennem 
våbenindustrien i 1700-tallet. Den barnløse Classen bestemte i sit testamente, at 
hans formue skulle overgå til et fideicommis, en form for fond. Det Classenske Fi- 
deicommis blev til ved hans død i 1792. Ifølge testamentet var én af opgaverne at 
lave en agerbrugsskole.

„En Bondes Agerdyrkning bør være Resultatet af afgjorte Erfaringer". Sådan beskrev 
den første forstander Oluf C. Olufsen i 1797 skolens pædagogiske princip. Skolen 
var beregnet for unge af bondestanden. De skulle bo og arbejde på en idealudga
ve af en udskiftet gård, idet der blev lagt stor vægt på undervisning gennem prak
tisk arbejde. På den måde ville det være let for eleverne at overføre det tillærte til 
det hjemlige efter opholdet. Samtidig ville overgangen til et „kostskoleophold“ 
blive mindre dramatisk. Udover det praktiske arbejde skulle eleverne lære teori i 
form af foredrag om vinteren.Men der meldte sig stort set ingen elever, og projek
tet måtte skrinlægges.

Skolen kommer i gang

I 1840’erne var situationen på mange måder ændret. Videreuddannelse af bonde
ungdommen var på dagsordenen, bl.a. i Lolland-Falsters nyligt dannede landbo
foreninger. Direktionen for Det Classenske Fideicommis besluttede da at gøre et 
nyt forsøg på at fa landbrugsskolen på Næsgaard i gang. De annoncerede et toårigt 
kursus, som i starten kostede 100 rigsdaler. Kurset skulle fortsat bygge stadig på 
kombineret teori og praktisk undervisning, dog nu mere adskilt, fordi to forskel
lige personer skulle forestå de to undervisningsformer. Man valgte Niss Christian 
Fangel som forstander og leder af den praktiske undervisning. Han havde været på 
Næsgaard, siden han var 17 år, de seneste mange år som forvalter, men havde ing
en teoretiske eller pædagogiske forudsætninger for at lede skolen. Men en prakti
ker havde måske lettere ved at blive accepteret i landmandskredse end en teoreti
ker?

Til den teoretiske undervisning faldt valget på den ret unge Hans Mortensen fra 
fiskerlejet Hesnæs nær Næsgaard. Han var en af de lokale, der havde nydt direk
tionens bevågenhed.

Direktionen havde tidligere betalt for den opvakte Mortensens læreruddan
nelse, og da man udså sig ham til Næsgaard, fik han betalt 2 års studier på Poly
teknisk Læreanstalt.

Hjemmelavede lærebøger

Naturligvis - fristes man til at skrive - kom det til brydninger mellem den bogli
ge Mortensen og den praktiske Fangel. Det kommer til udtryk i indberetningerne 
til direktionen. I en af disse påpeger Fangel, at Mortensen selv havde „uendeligtiet" 
ved at lære og derfor ikke kunne forstå, at lærlingene havde sværere ved det. Det 
gjaldt navnlig i kemien, som ingen havde stiftet bekendtskab med før.

Netop kemien havde stor betydning for landbrugets udvikling efter 1850’erne. 
Ved at anvende den på landbruget, kaldet agerdyrkningskemi, kunne man forstå 
planter og dyrs næringsoptag og kredsløb med den øvrige natur, og udnytte det i 
produktionen. Skolens allertidligste bogindkøb fra 1849-56, der kendes fra en be
varet registratur, giver et billede af kemiens betydning. Der er mange bøger om

Kammerherre Classen, en slægtning 
til generalmajor Classen, der opret
tede Næsgaard, var blandt direk
tionsmedlemmerne i 1800-tallet. 
Han havde visse betænkeligheder 
ved at antage en elev, der som An
ders Nielsen var over 25.

De fleste danske 
landbrugsskoler er 
grundlagt fra slut
ningen af 1860’erne, 
som udløbere af høj
skolebevægelsen. 
Men ikke Næsgaard. 
Den var fra starten 
en ren fagskole, og 
helt op til nutiden var 
den ejet af et velstil
let og indflydelsesrigt 
fideicommis, og fra 
starten var der tæt 
kontakt mellem sko
len og det større 
landbrug.
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kemi under kategorien Naturvidenskab i registraturen, men det er udenlandske bø
ger og enkelte oversættelser, ikke selvstændige danske værker. Og kemien har end
nu ikke indflydelse på indholdet i de landbrugsfaglige bøger under kategorien 
Landøkonomi.

Det var givet af stor betydning, at man havde den boglige Mortensen, som for
stod vigtigheden af kemien for fremtidens landbrug. Han kunne på baggrund af 
sine nyligt overståede studier og forelæsningsnoter lave en lærebog i ager
dyrkningskemi. Anvendelige lærebøger var nemlig i det hele taget en mangelvare, 
også i andre fag.

Mortensen kunne først undervise i agerdyrknings kern i fra og med årgangen fra 
1851-53, da de første årgange havde så svært ved kemi, at undervisning i ager
dyrkningskemi ville være en umulighed. Fra 1851-årgangen er den bog om ager
dyrkningskemi bevaret, som Mortensen havde udarbejdet. Lærlingene måtte skri
ve lærebogen af i fritiden, der ellers var sparsom nok endda. På andet år blev der 
så undervist efter bogen.

Gammel elev på 25

Det bevarede eksemplar af den hjemmelavede kemi-lærebog har tilhørt Anders 
Nielsen, der var bondesøn fra Sjælland. Man skulle være mellem 18 og 20 år for 
at komme i betragtning til en de ni pladser, der var hvert år. Men Anders var 25, 
da han ansøgte om at blive optaget. Alderen forsøgte han at fremhæve som en for
del i ansøgningen;

„Da det er min største Lyst, saa vidt muligt, at kunne udvide mine Kundskaber som 
Landmand, Ansøger jeg herved paa det ærbødigste, om mulig at maae blive antaget 
som Elev paa den C lassens ke Agerdyrkningsskole paa Falster. Jeg tror nemlig, det er det 
Sted, hvor en Bonde bedst kan udvide sine Kuns kåber. Thi beder jeg Dem Hr. For
stander, ikke at tage det saa nøie i Betragtning, at jeg er lidt for gammel, thi jeg er al
deles fri for Soldat; og er tillige vandt til alle Arbeider, som angaar Agerdyrkningen “ 
Var der mon alligevel en vej for ham? Forstander Fangel mente nej: „Den 25 Aa- 

Hans J. Rasmussen underviser.
Det var ikke mindst hans ansættelse 
i 1898, der var med til at give for
søgsarbejdet på Næsgaard en frem
trædende placering.
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rige er jeg dog fardig at tanke mig for gammel til at omgaaes disse mange Drenge “. Det
te synspunkt var direktionsmedlem kammerherre Classen (en slægtning til gene
ralmajoren) ikke enig i:

„[Han] er 25 aar, og jeg har derfor havt nogen Betankelighed ved at tilstede ham 
Adgang til Skolen, men efter at have talt med ham, efter at have forklaret ham, hvad 
der ventede ham i Skolen, og derefter have modtaget hans gientagne Erklaring om, at 
han ønsker at optages og er beredt paa at finde sig i Alt hvad Reglementet byder, kan 
jeg ikke andet, end paa det bedste Anbefale ham.“ Kammerherrens indstilling af
gjorde sagen for Anders Nielsen.

Dagligliv blandt „fædre“ og „sønner“

De 18 „drenge“ fra de to årgange boede alle i en fælles sovesal. Lærlingene skulle 
være i seng klokken ti, hvor der blev låst af til sovesalen. Det sørgede det ældste 
holds inspektør for. Inspektør var en titel, en fra hver årgang havde for en uge ad 
gangen. Lærlingene havde numre, og det var sådan, at hver årgangs nummer 1, 
nummer 2 osv. var inspektør samtidig. I posten lå også at overvåge de andre under 
det praktiske arbejde. Ofte foregik kommunikationen mellem forstander og lær
linge også gennem inspektøren. En lærling huskede fit mange år senere, at lær
lingene efter en tur til Møns Klint kom hjem syngende „Den tapre Landsoldat“ 
(det var kort efter treårskrigen). Da de så forstanderen, var det ældste holds in
spektør, som formulerede lærlingenes tak for turen.

Lærlingenes numre blev desuden brugt, når de om morgenen stillede i geled for
an forstanderen, som udstak dagens opgaver. Endelig skulle hver årgangs nummer 
1, 2 osv. også deles om de lærebøger, skolen udlånte under opholdet. Med denne 
parvise kontakt mellem de to årgange er kilden måske fundet til de særlige tradi
tioner, der er dokumenteret senere hen mellem ældste hold, „fædrene“, og deres 
respektive „sønner“ på yngste hold.

En af de daglige begivenheder, lærlingene siden huskede, var måltiderne. Et be
varet spisereglement afslører, at maden var spartansk, og der var kun kaffe om søn
dagen - én kop.

Som modsætning til dagligdagens mere tarvelige mad stod besøgene hos direk
tionsmedlem, kammerherre Classen, der hvert år inviterede lærlingene med til sin 
fødselsdag - sammen med dannede unge damer fra omegnen. Her lærte lærlinge
ne etikette.

S. C. A. Tuxen.
Forstander 1906- 1916.

På vej mod ny social position

Den classenske fødselsdagsfest vidner, sammen med besøg hos bl.a. godsejer Tes- 
dorpf på Orupgaard, om den overgangssituation, mange lærlinge var i. Blandt de, 
der virkelig var fra bondestanden, var opholdet tit springbrættet til en anden soci
al position og en anden livsstil.

Ser man på de første årtiers årgange, så er det karakteristisk, at de fleste havde 
været hjemme, indtil de kom på Næsgaard. Senere, i 1870’erne, havde lærlingene 
i stigende grad gået i aftenskole en til to vintre, inden de kom på Næsgaard, og en 
del havde også været på højskole. Det kan ses af ansøgningerne, der stort set er be
varet komplet indtil omkring 1880.

Næsgaard var dermed så småt begyndt at indgå i et „uddannelsessystem“, frem 
for selv at være hele uddannelsen. Det hjalp på lærlingenes basale skolemæssige
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forudsætninger. Samtidig blev skolen og lærlingene dog be
vidste om, at Næsgaard skilte sig ud fra andre landbrugssko
ler. Næsgaardopholdet gav ofte anledning til en ændring i 
den videre livsskæbne sammenlignet med den „normale 
vej“, idet langt de fleste kom ud som forvaltere på større går
de. Ikke alle endte som proprietærer eller godsejer, men 
mange kom til at forpagte og eje store ejendomme. Nogle 
lærlinge stammede imidlertidfra store gårde, så for dem var 
der ikke tale om et socialt spring.

Ingen middagssøvn!

Fra den „gamle“ elev Anders Nielsens hånd er der også be
varet et uddrag af en dagbog. Lærlingene skulle lære »at tage 
tiden i agt“, som en af dem siden huskede. Dagbogstræning-

Allerede i slutningen af 1800-tallet 
fik de landbrugstekniske forsøg en 
væsentlig placering i Næsgaards ud
dannelse. Her er en gruppe - langt 
senere elever - i fuldt sving i forsøgs
marken.

en gav dem mulighed for at fa overblik over, hvad de havde brugt tiden til, og for
håbentlig bruge den fornuftigt fremover. Blandt det fornuftige var åbenbart også 
at undlade at sove til middag. Det var forbudt ifølge et dagsreglement fra 1851. 
Det kunne der nok ellers være grund til, når man var stået op klokken 5 om mor
genen. Da startede dagen nemlig om sommeren for de lærlinge, som havde prak
tisk undervisning om formiddagen. De første 50 år var dagen opdelt i to, så et hold 
altid havde teori og et andet praktik, så behøvede man også kun et klasselokale. Te
orien varede i tre til fire timer. De sidste to timer før middag var der havearbejde. 
Om eftermiddagen byttede holdene over. Teorien omfattede agerdyrkningslære, 
fysik, kemi, naturhistorie (botanik og zoologi), geometri, regning og matematik, 
dansk stil, læsning, tegning og endelig landmåling i september og oktober. På en
kelte årgange var der om aftenen foredrag i geografi, men ellers havde skolen valgt 
dette fag og historie fra. Man mente ikke, at lærlingene med deres begrænsede for
kundskaber også kunne overkomme disse fag. Bogsamlingen fra den tid omfatter 
bl.a. Grundtvigs oversættelse af Saxo, lærlingene læste op af Ingemanns romaner, 
og en vis sangundevisning var der også. Der blev sunget flerstemmigt ved orglet 
om søndagen i sognekirken i Aastrup, og næsten hver uge blev der dikteret en sang 
i danskundervisningen.

Offentlig eksamen

Det praktiske arbejde omfattede stort set alle forefaldende opgaver i mark og stald. 
I øvrigt lærte lærlingene at bedømme heste og køers kropsbygning. De lærte lette
re dyrlægearbejde, og om vinteren var de skiftevis i huggehuset for at lave redska
ber i træ, i smedjen for at lægge sko på et hesteben og i ko-, fare- og hestestalden. 
Senere kom de også i mejeriet.

Olufsen havde i sin tid forestillet sig, at der skulle være eksamen som afslutning 
på opholdet. Det blev videreført ved genstarten i 1849, men derudover var der 8 
eksamener foruden en række overhøringer og stile undervejs, ca. en hver 14. dag. 
Der er fx bevaret en stil, hvor Anders Nielsen skriver om de bedre forudsætning
er, som bonden havde på hans tid for at deltage i det offentlige liv sammenlignet 
med tiden lige efter udskiftningen.

Gennem eksamensopgaver m.v. blev lærlingene i øvrigt trænet i selvstændige 
opgaver. Der er bevaret et lille hæfte, hvori lærlingene fra 1852 og frem skrev små 
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stile ved prøven på optagelsesdagen og de senere kvartalseksamener. Man kan se, 
at de blev langt sikrere til at stave, og skrev pænere allerede efter et halvt år.

Fra 1851 bestod lærerstaben af to teoretiske lærere. Dels overlæreren og dels en 
seminarist til de basale fag. I 1856 blev Lacoppidan overlærer, og han fik sin egen 
lærerbolig i modsætning til tidligere, hvor læreren boede i et værelse i hovedbyg
ningen. Bogindkøbene fra hans periode viser, at navnlig Landbohøjskolen, der 
blev stiftet i 1858, efterhånden kunne dække behovet for faglitteratur. Det var 
mest danske bøger, der blev købt, og mange handlede om husdyrenes pleje, fo
dring og gødningens anvendelse. Den store bekymring blandt datidens større 
landbrugere og teoretikerne var bondestandens sædskifte, som de mente indeholdt 
for mange kornafgrøder. Det betød, at jorden blev udpint. I stedet skulle bønder
ne indføre flere foderafgrøder, større kvæghold og dermed rigeligere gødning, som 
kunne erstatte næringstabet.

I denne periode var Næsgaards eksamener offentlige. Det 
gjorde skolen kendt blandt omegnens bønder og store land
mænd. Fra 1853 udsendte Indenrigsministeriet en censor fra 
Polyteknisk Læreanstalt (fra 1858 fra Landbohøjskolen) - 
hermed fik skolens uddannelse også en anerkendelse fra den
ne front. De besøgende kunne i det hele taget gennem eksa
men fa lejlighed til at vurdere skolens kursus, og måske ud
se sig én eller flere elever, som de gerne ville ansætte.

Herregårdskultur?

I 1877 blev Albert la Cour forstander. Han havde selv bag
grund i det store landbrug som forvalter og bestyrer. Med 
Næsgaards store jordtilliggende (ca. 400 tdr. land) og 
sammenfaldet mellem lærlingenes og la Cours egen karriere 
kan det ikke undre, at udefrakommende bemærkede skolens 

Undervisningssituation omkring 
1960. Foruden andre modernise
ringer er der bl.a. kommet fjernsyn i 
klasselokalet.

herregårdskultur. I gårdens tone og form fandt man datidens „undervisning“ i le
delse og samarbejde. I et jubilæumsskrift fra 1899 skrev la Cour selvbevidst om 
skolens særlige ordning med praktisk og teoretisk undervisning. Han mente, at 
den kontrollerede praktiske undervisning havde sin berettigelse, også selvom 
mange lærlinge nu havde været på større gårde før opholdet på Næsgaard. Ophol
det på skolen skulle i sin helhed „vække og anspore kræfterne“-„der skal arbeides for 
at klare sig“.

Næsgaards høstfest stod centralt i erindringerne fra la Cours tid. Forstanderen 
dansede altid for med forkarlens hustru ved ballet efter middagen. Under midda
gen sang man sange, ofte af egen produktion, og en tidlig lejlighedssang fra høst
festen i 1888 er bevaret endnu. Lærlingene opførte skuespil, fx Hostrups komedi
er, forstanderparret introducerede de unge til gavnlig litteratur, og deres eget reli
giøse liv påvirkede nogle af dem.

Bedømmelse af kvæg hørte også til 
de færdigheder, som eleverne skulle 
lære, og i Næsgårds stalde var der 
masser af fint materiale at hente. 
Man bedømte først og fremmest 
dyrene ved at se på spejl (bagende) 
og yver.

Med ansættelsen af Hans J. Rasmussen i 1898 som overlærer fik landbrugsforsø
gene på skolen en fremtrædende placering. Han havde tidligere været bl.a. land
brugskonsulent og havde som sådan foranstaltet forsøg. Det var usædvanligt på det 
tidspunkt. Rasmussens forsøgsarbejde blev fra 1910 udbygget kraftigt. Fideicom- 
miset begyndte at give en høj årlig støtte til formålet, der blev nedsat forsøgsråd, 
udsendt årlige beretninger. Satsningen blev synlig i periodens indkøb af litteratur 
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og tidsskrifter. Med forsøgsvirksomheden kunne skolen nu tilbyde attraktive vil
kår for håbefulde unge landbrugskandidater, idet mange af disse fik gode stilling
er efter jobbet som forsøgsassistent på Næsgaard.

„Den lille Landbohøjskole"

Efter la Cours død i 1906 skete der store ændringer. Elevinteressen for det lange 
kursus var inde i en alarmerende nedgangsperiode. I 1905 var der kommet en ny 
censor fra Landbohøjskolen, og han skrev en ret kritisk indberetning om eksamens 
udfald. Han pegede på skolens lokaliteter, fx den fælles sovesal, der ikke gav gode 
muligheder for at forberede sig. Det blev der gjort noget ved fra 1906-8, hvor den 
gamle hovedbygning veg for den nuværende, som blev indrettet med tre- og to
mandsværelser. Kurset blev samtidig lavet om til 17 måneder, opdelt med to vin
tres teori å 5 måneder og 7 måneder med overvejende praktisk arbejde om som
meren.

Næsgaard blev velbesøgt og kunne fra 1907, hvor planen trådte i kraft, optage 
15 elever, fa år efter 25 elever. Kurset, forsøgsvirksomheden og et landbrug med 
Danmarks højest ydende større kvægbesætning var de tre elementer, der bevæge
de eleverne - og deres fædre - til at vælge Næsgaard, som i mellemkrigsårene blev 
kaldt „Den lille Landbohøjskole“.

Ved kursets omlægning kunne forstanderen fra 1906-1916, S. C. A. Tuxen, ka
rakterisere ændringerne med de legendariske ord om, at Næsgaard nu havde ænd
ret sig fra at være „et stort Avlsbrug, hvortil der er knyttet en Skole“ til „en Skole, hvor
til der var knyttet et Avlsbrug“. Med den nye skoleplan fik skolens kursus en form 
og et indhold, der bort set fra mindre ændringer, blev bevaret frem til 1959.

Næsgaardtraditioner

Med den nye skoleplans teoretiske vinterundervisning og fælles foredrag nærme
de Næsgaard sig lidt højskolens form og indhold, hvilket lærerne på nogle punk
ter ønskede. Skolens tone og niveauet ved festlige lejligheder var dog stadig noget 
særligt. Det vidner trykte lejlighedssange til „Damernes Pris“ om. Nu var faste
lavnsfesten for lærere og elever den centrale begivenhed under opholdet. Eleverne 
måtte invitere en kusine eller deres forlovede med, og damerne blev holdt under 
behørigt opsyn.

Med skolens betydning for at komme ind i det store landbrugs verden kan det 
ikke undre, at den fik en central betydning i mange Næsgaardianeres liv. Under 
opholdet udviklede man en stærk identitet, fx med faste traditioner omkring op
tagelse og indvielse af de nye elever, „sønnerne“. Hver elev fra den ældste årgang, 
„fædrene“, havde ansvaret for en yngre „søn“. Ved ankomsten af de nye sønner 
omkring 1. november startede socialiseringen. Sønnerne fik allerede anvist deres 
plads ved „fædrefesten“ i den nærliggende by Stubbekøbing, hvor man sommeti
der fandt en „mor“ til dem.

Først efter jul måtte sønnerne gå med den karakteristiske stok, og på de særlige 
elevaftener, kaldet høvleaftener, læste fædrene op ad „Høvlen“, det bramfrie elev
blad, som blev udgivet fra 1918 og frem. Her fandt kåringer sted af de elever, der 
havde gjort sig særligt bemærket på den ene eller anden måde. Ved denne og an
dre lejligheder sang eleverne år efter år særlige sange og udbragte et specielt leve for 
skolen, komponeret af en årgang kort efter 1. verdenskrig.
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Et par af eleverne hygger sig i 
deres værelse. Oprindeligt havde 
man haft større, fælles sovesale, 
men det gav meget uro - og der
med dårligere betingelser for 
studierne.

Nye tider

Sociale begivenheder har altid 
haft en væsentlig betydning i 
livet på Næsgaard, som fit her, 
hvor der spilles dilletant af en 
gruppe elever.

Ved ansættelsen af en ny forstander, P. Hartvig Larsen, i 1959 lå det i kortene, at 
der måtte omfattende ændringer til for at hævde Næsgaards stilling i efterkrigsti
dens landbrug og landbrugsuddannelse. Fideicommiset gav tilsagn om de nød
vendige midler til en modernisering, og Hartvig Larsen sagde ja til at føre moder
niseringen ud i livet, hvilket den energiske og initiativrige mand ikke fandt svært. 
„Fædre“ og „sønner“ forsvandt, for 17 måneders uddannelsen blev afløst af to al
ternative kurser på henholdsvis ni og 12 måneder. Kurserne blev hurtigt kaldt 
Driftslederkursus med henvisning til deres indholdsmæssige vægt på driftsplan
lægning og økonomi. Næsgaard var ved ændringerne blevet statsanerkendt og fik 
tilskud i overensstemmelse hermed. En konsekvens af dette var, at man måtte gi
ve afkald på at afholde eksamen. Med et udførligt afgangsbevis kom man dog tæt 
på tidligere tiders vidnesbyrd. Kurset var til forskel fra tidligere rent teoretisk, lige
som det var nyt med forskellige kurser på skolen. I nyere tid er der indført eksa
miner i hele landmandsuddannelsen, og den er i stigende grad blevet reguleret, 
hvorved det er blevet et krav med praktik af en vis længde på forskellige ejendom
me. Kvaliteten af opholdet bliver kontrolleret af ungdomskonsulenterne. Herved 
kan man sige, at Næsgaards idé med en styret praktisk uddannelse er blevet over
ført til den almindelige landmandsuddannelse, som Næsgaard blev et fuldbyrdigt 
medlem af i 1959. I 1972 kunne Hartvig Larsen starte agrarøkonomuddannelsen 
efter tysk forbillede. Uddannelsen er 2 årig som de første kurser. Hermed blev der 
mulighed for en overbygningsuddannelse, der giver eleverne såvel en grundig ind
sigt i driftsledelse som i handel og dermed forudsætninger for at agere i det mo
derne, internationaliserede og politisk regulerede marked.

<
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Hvor véd vi det fra?
Direktionen for fideicommiset skulle have kvartalsvise rapporter 
om Næsgaards virksomhed. Rapporterne er i stort tal bevaret i 
Det Classenske Fideicommis’ arkiv på Landsarkivet i Køben
havn. Derudover er der på Næsgaard bevaret et enestående ma
teriale af bl.a. gamle fagbøger fra 1800 tallet, undervisnings
dagbøger med optegnelser over undervisningsemne i hver sko
letime, regnskaber og en stor del af elevernes ansøgninger om 
at blive optaget på skolen. Dette materiale har forfatteren, som 
et formidlingsprojekt på universitetet, ordnet og gjort tilgænge
ligt i en udstilling på skolen. Sammen med materialet på Lands
arkivet giver det et detaljeret indblik i denne tidlige landbrugsskole

Ved de særlige elevsammenkom
ster - høvleaftenerne - læste 
„fædrene“ op af skolens elevblad 
„Høvlen“. „Fædrene“ var det 
ældste hold elever, hvorimod de 
yngste blev kaldt for „sønnerne“.
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Ny permanentuds tilling i Randers:

Plads til den

LANGE HISTORIE

På Kulturhistorisk 

Museum i Randers er 

de seneste måneder 

blevet brugt i bygge

rod. Men i begyndelsen 

af juni slår museet 

dørene op for en helt 

ny permanentudstilling 

om nyere tid, hvor der 

bl.a. er tænkt særligt 

på børnene.

Odins ravne flakser nu også over 
Randers, hvor to „ravnemodre“ 
står til rådighed for byens histo
rie-interesserede børn.

Den nye udstilling bliver holdt i varme 
dunkle farver, og organiseres efter det go

de, gamle kronologiske princip - dog også 
med plads til, at museets særlige hjertebørn 
kan få lidt ekstra rum.

Randers Museum, der er grundlagt i 1872 
hører til landets ældste provinsmuseer, og har 
blandt en stor dragtsamling, mange flotte sølv
sager og en flot møntsamling som man glæder 
sig til at vise frem i de „nye“ lokaler. Blandt dis
se større genstandssamlinger er også en del jys
ke sortpotter, som naturligvis også får lidt me
re albuerum lidt i de nye omgivelser.

Udstillingen bygges op i 5 dele, hvor man be
væger sig fremad i den lokale historie, fra 
1600-tallets rige Randers-købmænd - over 
håndværkernes og industriens by til den aller
nyeste tid med focus på arbejdernes og velfær
dens Randers. I erkendelse af, at nutidsdelen 
hurtigt kan virke „forældet“, planlægger man 
at vise denne ved hjælp af flexible scener, der 
skal revideres om 5-6 år.

I hver af de fem perioder møder vi enkelte 
randrussianere, der står som eksempler på de
res tid. I „Arbejdernes Randers“ træffer vi fx 
Marius Hansen, i sin slidte kedeldragt, og med 
sin gamle, rustne cykel. Marius var i lære på en 
maskinfabrik i 1940'erne, og kom senere til at 
arbejde med fremstilling af landbrugsredkaber.

Frem for alt ser museumsleder Jørgen Smidt 
Jensen frem til at genåbne „de Buhlske stuer“. 
Stuerne rummer et advokathjem fra begyn
delsen af 1900-tallet, et hjem der var karakte
riseret ved kunstglæde. Familien var enthusias- 
tiske samlere, og vægge, der nærmest var tapet
serede med unikke værker af kendte kunstnere 
- både danske og udenlandske. I den nye op

stilling vises stuerne i en helt ny formidlingssi
tuation, idet museumsgæsterne kan „gå rundt 
om“ stuerne i en slags glaskorridor, og dermed 
få et mere levende indtryk af hjemmet - og ik
ke mindst den spændende kunstophængning.

Der bliver også et og andet at gå på opdagelse 
efter for de yngre - men ikke digitalt. Der er 
med vilje ikke ofret særligt på AV-midler. Ing
en lange gallerier af PC'er, hvor man kan pille 
og taste. Museet har i stedet valgt at lægge vægt 
på den levende og dialogbaserede formidling. I 
Randers glæder man sig i stedet til at lave om
visninger og aktiviteter i de nyindrettede rum, 
og pilfingrene behøver ikke at blive nede i 
lommerne - de skal nok få lidt at gøre med at 
hive de nye „Børneskuffer“ ud. Skuffernes ind
hold skal ikke afsløres her - men de kommer 
til at rumme overraskelser for flere sanser - 
overraskelser, der naturligvis vil hænge sam
men med udstillingens indhold og historier. 
Desuden vil museet naturligvis fortsætte den 
nuværende aktive formidlingslinje, der er præ
get af mange foredrag og aktiviteter, fx om
kring fortællere og med en forholdsvis ny Hu- 
gin-og-Munin børneklub, som allerede tæller 
ca. 30 medlemmer.

Kulturhistorisk Museum har arbejdet på den 
nye udstilling i 1 !4 år, og har selv skrevet alt, 
hvad der bliver af texter, både hovedtexter og 
genstandstexter. Museumsleder Jørgen Smidt 
Jensen vil gerne mere end „kun“ at vise gen
stande, og har derfor ønsket, at der også skulle 
være plads til „den lange historie“, i form af 
texter, der gengives på let genkendelige stan
dardpaneler. „ Vi har ikke villet gå for langt ned 
i fællesnævner“ fortæller han „Man læser maske
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ikke det hele, men man skal kunne slå ned og fa 
relevant information “. At der skal være plads til 
„den lange historie“ betyder dog ikke, at tex- 
terne nødvendigvis også skal være lange og be
sværlige - på Kulturhistorisk Museum bliver 
de længste på 1800 enheder.

Kunstsamlingen De Buhlske Stuer er et borgerligt Randers- 
hjem fra begyndelsen af 1900-tallet. Stuerne rummer mere 
end 300 kunstværker -heriblandt ikke mindre end 48 rade
ringer af Rembrandt, som gør De Buhlske Stuer til en sam
ling af internationalt format. Hidtil har der ikke været offent
lig adgang til samlingen, men fra den 8. juni bliver der mulig
hed for at komme helt tæt på blandt andet Rembrandt’erne.
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CMidso m m ervisen
Snart slikker Sankt Hansbålenes 

flammer mod himlen, og småfry- 

sende folkemængder forsøger at 

huske såvel tekst som melodi til 

Midsommervisen. Den populære 

hyldest til sommerens højdepunkt

Der findes vel næppe et Sankt Hans bål i Danmark, som ikke ledsages af digteren 
Holger Drachmann og komponisten P.E. Lange-Müllers midsommervise „ Vi elske 
vort Land“. Den er nærmest indbegrebet af dansk midsommer, og den skildrer i 
vældige digteriske og musikalske vendinger sommerens komme tilsat en god por
tion nationalfølelse. At den ved sin fremkomst vakte væsentligt røre er måske svært 
at forestille sig, men den blev faktisk beskyldt for at være både krigerisk og usyng- 
elig. Sangen stammer fra Drachmann og Lange-Müllers eventyrkomedie Der var 
engang — et stykke som kun er overgået af Elverhøj i antallet af opførelser på Det 
Kongelige Teater.

har over 100 år på bagen.
Stykket skabes

Af Anne Ørbæk Jensen

Der var Holger Drachmann, der fik ideen. Han skrev i 1880erne en række skue
spil med eventyragtige handlinger, og inspirationen til dette stykke er også hentet 
fra både folkeeventyr, H.C. Andersen og Shakespeare. Selve teksten skrev Drach-
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Sankt Hans-bål på landet om
kring 1860. Spillemanden har 
sat sig til rette på gravhøjen, 
under en tønde med blus, mens 
de unge danser omkring det 
egentlige bål.
Maleri af Jørgen Sonne.

mann i foråret 1884 på en rejse til Venedig. Senere på året opholdt han sig i det 
sydlige Østrig, hvorfra han i et brev bad Lange-Müller om at være den musikalske 
medarbejder på dette stykke. De havde mødt hinanden i sommeren 1880 og hav
de tidligere samarbejdet om dramatiske værker. Den meget ivrige Drachmann be
tegnede Der var engang som „en Trumf som vi begge i Forening maa se at gøre til en 
Triumf for os begge“. Lange-Müller blev også begejstret for ideen, og da han af hel
bredsmæssige grunde opholdt sig i Norditalien, mødtes de to kunstnere for at 
planlægge komedien. Det romantiske eventyr passede til Lange-Müllers musikal
ske stil, der snarere lægger sig op ad romantikkens store navne som Gade og Hart
mann end den peger fremad mod den samtidige europæiske senromantiske mu
sik. Morsomt er det, at et af de nationale dramatiske klenodier således blev skabt 
i udlandet.

Drachmann foretog mange ændringer ofte i manuskriptet, og der foregik indtil 
slutningen af 1885 en livlig brevveksling mellem de to kunstnere. Sidste scene i 
stykket skildrer brylluppet mellem prinsen og prinsessen, hvor de kongelige, sven
de, piger, bønder og jægere fejrer Sankt Hans. Midsommervisen var oprindelig 
tænkt til at skulle synges af en slags troubadour, en „folkesanger“ oppe på slottet. 
Det kan man også høre på Lange-Müllers komposition af forspillet til visen, der 
har harpen i centrum. Den passer meget bedre på slottet end ude i skoven, hvor 
visen i stykkets endelige version bliver sunget af en jæger. Alligevel er harpeak
kompagnementet bibeholdt som indledning til denne solosang, hvor koret blot 
falder ind ved gentagelsen af omkvædet. Drachmann har givetvis bestræbt sig på 
at skrive en svulstig national vise. I oktober 1884 skriver han fra Wien til Lange- 
Müller, at „Folkesangeren skal op paa Slottet og synge sin Vise. Netop nu skal de høre 
den Vise derhjemme — selv om jeg giver Dig Ret i dine Modbemærkninger. Visen skal 
synges. Altsaa gør den saa indtrængende i Melodien, saa pragtfuld i Farven som mu
lig. .Det var nu ikke så nemt, for rytmen inden for et vers er meget vekslende, 
og indholdet med modstillingen af jul og midsommer, romantisk sommeraften og 
krigerisk modstand stiller også sine krav til tonesætningen. Derfor kunne musik
ken heller ikke blive helt enkel.

LIBER« XV.
At blusse - eller brænde bål - til 
sommerens ære er en gammel 
skik i Norden. Da Olaus Mag
nus skrev sin historie om de 
nordiske folk i midten af 1500- 
tallet hørte beretningen om maj
fester og til beskrivelsen, og her 
var netop blus også én af attrak- 
tionerne. Cj
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Drachmanns synspunkter

P.E. Lange-Müller skrev melodien 
til „Midsommervisen“
Billedet er venligst udlånt af
Musikhistorisk Museum.

Hvad Lange-Müllers modbemærkninger var, ved vi desværre ikke, men Drach
mann havde sine grunde til at ytre sig så kontant. I sine yngre dage var digteren 
kendt for sine radikale synspunkter og forbindelser med de engelsk socialister og 
franske kommunarder. Efterhånden blev han dog mere betaget af nationale tanker 
og bevægede sig væk fra de radikale ideer. I 1883 fremstillede han opgøret i kapit
let „Ostende-Brügge“ fra sin bog Skyggebilleder  fra Rejser i Indland og Udland. Her 
var det bl.a. brødrene Brandes og det hektiske storbyliv, der måtte stå for skud, og 
Georg Brandes svarede med en meget kølig anmeldelse af bogen. Samtidig be
gyndte Drachmann at skrive til den konservative Berlingske Tidende. Endelig del
tog han på Højres side med digteriske værker i den ophedede debat om Køben
havns forsvar — en af højrefløjens og konseilspræsident J.B.S. Estrups markante 
ideer. Han var således ikke i kridthuset hos de radikale og slet ikke hos brødrene 
Brandes, hvilket fik konsekvenser for modtagelsen af Der var engang.

Premieren

Den færdige komedie blev i januar 1885 indsendt til Det Kongelige Teater, men 
censor Erik Bøgh afviste den med den begrundelse, at eventyret og stilen i stykket 
ikke passede til hinanden. Han henviste i stedet stykket til de øvrige københavn
ske teatre, der ofte havde eventyrspil på repertoiret. Drachmann og Lange-Müller 
ville dog gerne have rollerne besat med gode kongelige skuespillere, så de omar
bejdede komedien og indsendte den på ny. Atter afvisning. Nu omskrev Drach
mann helt de tekstlige passager til vers, og da Erik Bøgh for tredie gang i februar 
1886 var ved at afvise stykket, greb teaterchef Edv. Fallesen ind og antog det i enig
hed med den musikalske leder, kapelmesteren og komponisten Johan Svendsen. 
Der skulle dog gå adskillige måneder før prøverne begyndte i december 1886.

Endelig d. 23. januar 1887 havde komedien premiere. Det var et flot udstyrs
stykke, iscenesat af William Bloch med en fornem rollebesætning, der talte frem
trædende skuespillere som Emil Poulsen, Olaf Poulsen og Betty Hennings. I rol
len som jægeren, der synger Midsommervisen kunne man opleve en af tidens stør
ste og mest folkekære barytoner, Niels Juel Simonsen. Han kunne afslutte kome
dien med et fjerde vers af Midsommervisen, som ikke er medtaget i sangbøgerne og 
derfor ikke høres ved nutidens Sankt Hans bål. Det er en hilsen til kongen, der 
„harprøvet og valgt sig den rette Fyrstinde“ til at regere over „ Vidunderlandet“. Fore
stillingen blev nemlig overværet af den kongelige familie, og Drachmann modtog 
i anledning af stykket en Dannebrogsorden. Den før så radikale poet var nu ble
vet nationalist og royalist.

Men så kom anmeldelserne. Berlingske Tidende, som Drachmann selv arbejde
de for, var klart nok meget positiv og nævnte, at komponisten i jægerens to sange 
{Serenaden og Midsommervisen} „har varet meget heldig i at traffe en folkelig kraftig 
Tone“. Illustreret Tidende var noget mere forbeholden, og mente, at „det kgl. The
ater for Alvor [havde] begyndt Konkurrencen med Privatteatrene“. Bladet konstate
rede, at det faldt i Simonsens lod „at synge de patriotiske Sange. Han besørger det 
med Fynd og Klem “ - en noget tvetydig udtalelse. Det andet store københavner
blad, Politiken, bragte imidlertid med vilje kun en ganske kort omtale af stykket, 
hvori Drachmanns navn omhyggeligt blev undgået. Fjendskabet mellem digteren 
og bladets ledende redaktør, Edvard Brandes, blev på den måde tydeligt markeret;
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helst ville man have tiet stykket ihjel. Til gengæld tog Social-Demokraten bladet 
fra munden. Anmeldelsen var bygget op om stykkets titel, og den berettede om, at 
„Der var engang— da Holger Drachmann sang Folkestemning og Folkevilje ud i de sto
re løftende Rytmer“ og en række andre udsagn, som „var engang . Nu er det „ikke 
mere Fred, men Militarisme [... ] han gør sig til Talsmandfor“. Særligt angribes Mid- 
sommervisens tredie.vers: 

„ Vi elske vort Land
Og med Sværdet i Haand
Skal hver udenvælts Fjende beredte os kende, 
Men mod Ufredens Aand
Over Mark, under Strand
Vil vi Baaletpaa Fædrenes Gravhøje tænde“

Set. Hansblus på Skagens 
Strand. På P. S. Krøyers billede 
fra 1906 ser man flere af notabi
liteterne fra kunstnerkredsen på 
Skagen, bl.a. Anna Ancher (med 
grønt sjal) og Marie Krøyer. 
Blandt tilskuerne er også Holger 
Drachmann (med kappe) og 
hans kone Sofly - så mon ikke 
den lille folk af kendisser på et 
eller andet tidspunkt er stemt i 
med „Midsommervisen“?
Foto: Skagens Museum

Denne strofe „vilpaa almindelig Prosa sige det samme som: Københavns Befæstning 
og ned med Oppositionen!“ Det var svært at udtrykke sig tydeligere.
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Visen lever videre
Komedien blev imidlertid en succes og er som sagt et af de mest spillede stykker 
på Det Kongelige Teater. Det blev Lange-Müllers store gennembrud som kompo
nist. Musikken blev hurtigt udgivet af Lange-Müllers gode ven, musikforlæggeren 
Henrik Hennings (som var gift med hovedrolleindehaveren Betty Hennings), og 
hele partituret blev senere udgivet på tysk i en oversættelse af Emma Klingenfeld, 
der ofte oversatte Drachmanns værker. Det lykkedes da også at få komedien op
ført både i Berlin, Dresden og Wien.

Det er svært at sige, hvornår Midsommervisen 
blev almindelig som selvstændig sang ved de 
danske Sankt Hans bål. Både teksten og mu
sikken har gennem tiden været forsøgt erstat
tet. Teksten, fordi den til tider er forekommet 
lidt for svulstig, og melodien, fordi den med 
rette er blevet anset for vanskelig at synge 
som fællessang, hvad der jo heller ikke var 
tanken, bortset fra de sidste liniers gentagelse. 
Efter et brud med Lange-Müller forsøgte 
Drachmann at få en tysk komponist til at 
sætte musik til komedien, men uden held. 
Ved Sankt Hans 1936 lancerede Johannes V. 
Jensen en ny tekst i Politiken, Midsommertel
tet, da han fandt Drachmanns tekst for natio
nalistisk. Jensens digt blev så sent som i 1971 
sat i musik af seminarielæreren og komponis
ten Aage Nielsen og udgivet i Højskolesangbo-

En anden måde at bruge ilden 
på var at „blusse“ ved at sætte 
halmknipper på lange stager og 
tænde ild i dem. Når man sving
ede stagerne kunne man „tegne 
mønstre“ i luften. Blussene hav
de samme funktion som bålene, 
at skabe festlig stemning, og at 
holde ubehagelige væsner borte 
på en helligaften (Valborg og 
Sankt Hans) hvor få hekse var 
særligt aktive. Det er en tanke, 
der også bruges i Midsommervi
sen: „Hver by har sin heks og 
hvert sogn sine trolde — den vil vi 
fra livet med glædesblus holde“.

gen (17. udgave fra 1989), men heller ikke det er blevet alment kendt. Mest ud
bredt er uden tvivl Shu-Bi-Dua’s melodi, udgivet i 1980 til Drachmanns tekst. 
Den er mere taktfast og klart nemmere at synge som fællessang, men har alligevel 
haft svært ved at udkonkurrere Lange-Müllers toner.

Sangens stadige popularitet skyldes måske, at fejringen af Sankt Hans af mange 
opleves som en lidt højtidelig stund, med nationale overtoner affødt af de danske 
lyse nætters særlige midsommerstemning. I hvert fald har Lange-Müllers toner 
overlevet mange steder. Særligt stemningsfuldt har det været, når Der var engang 
er blevet opført ved friluftsteater i forsommeren, som det er sket ikke mindre end 
syv gange i Ulvedalene i Dyrehaven ved København, første gang i 1922, senest i 
1998. Nogle af gangene var under krigen, hvor Aksel Schiøtz havde rollen som jæ
geren og med sin klangfulde tenor foredrog Midsommervisen på en meget national 
baggrund. Han syntes, at ordene „og med Sværdet i Haand... “var lidt problema
tiske at synge på det tidspunkt og ændrede det derfor ved en enkelt lejlighed til „og 
med fredelig hånd“. Men det udløste en del skriverier i aviserne om forvanskning
er af Drachmanns oprindelige tekst, og Schiøtz måtte formelt undskylde hæn
delsen. Sangen vedblev dog at være et af hans populæreste numre under besæt
telsen, hvor „Fred her til Lands“ fik en ganske alvorlig og nærværende betydning.

Forskningsbibliotekar ved 
Det Kongelige Bibliotek 

Anne Ørbæk Jensen, cand. mag.
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wGlæd dig
TIL NÆSTE
nummer:
udkommer i begyndelsen af september

i® En blodig historie
På baggrund af hundreder af års ihærdige og forgæves 
forsøgen sig frem, fandt Danmarks første blodtransfusion 
fra menneske til menneske i 1848 fandt sted på Køben
havns fattighospital. Om patienten overlevede og om 
den lange, bizarre vej over åreladninger og dyreblod til 
den første blodbank, kan man læse i Thomas Oldrups 
artikel.

Feriebørn
For ca. 100 år siden var der ikke meget ved sommerferien 
for københavnske børn. Forældrene var på arbejde eller 
havde ikke råd til at tage dem med på ferie. Lizette 
Albæk Nielsen fra Arbejderbevægelsens Bibliotek og 
Arkiv beretter om den gang, da stenbroens børn også 
blev feriebørn.

Da den sorte kunst 
kom til Odense
Det gik ikke stille af, da jazzen holdt sit indtog i den 
fynske hovedstad med navne som Louis Armstrong og 
Josephine Baker. Poul Duedahl fra Odense Stadsarkiv 
fortæller om de gode borgeres bestyrtelse - og ungdom
mens glæde!

Besøg os på nettet: www.sidensaxo.dk - 
Her finder du masser af sider om historie, links, 
Danmarkshistorisk kalender m.m.

http://www.sidensaxo.dk


Kongen af Salling -
En bagsideføljeton af Thomas Høvsgaard

Gnieren

Måske kommer det af at være 
fattig; måske er det en helt na
turlig reaktion. At man bliver på
holdende; nærig, fedtet, fornæ
ret. For Kongen af Salling, Nis 
Nissen, var det mere end al
mindelig nærighed; det var syge
ligt. De fleste ville nok sige, at 
det var fordi han havde prøvet at 
være fattig. Og det havde han: I 
de dårlige år efter statsbankerot
ten i 1813 var han ved at gå 
nedenom og hjem med sin stu
degård, den gamle borg Spottrup 
i Salling. Spinket og sparet havde 
han gjort; vendt hver en skilling, 
som man sagde. Og da han kom 
ovenpå igen og tjente mange, 
mange penge, ja så kunne han 
slet ikke komme ind i en vane 
med også at bruge af dem igen.

Nis Nissens gamle for
lader står i dag på 
Spottrup. Han gik en 
del på harejagt på sine 
jorder - dog nok ikke 
af sparsommelighed.

Tag nu blot sagen med kirkeklokken. Som ejer af 

Spottrup ejede Nis Nissen næsten hele det omlig
gende sogn; han ejede kirken og dermed også sko
len. Og som ejer forbød han klokkeren at ringe so
len op og ned. Det sled for meget på kirkeklokken, 
mente han. Da man protesterede i sognet, udtalte 
Nissen de berømte ord: „Solen går nok sin gang 
hvad enten degnen hænger i det reb eller ej.“ Og det 
gjorde den, solen. Man kunne dog få ringet med 
klokken til særlige kirkelige handlinger mod at er
lægge kontant afregning herfor. Det siger sig selv, at 
præsten i Rødding ikke ville finde sig i dette og kla
gede til kancelliet. Præsten hed Rosendahl, og da 
han i sin tid var blevet kaldet til Rødding sogn, var 
han blevet gode venner med den jævnaldrende Nis 
Nissen. Men venskabet holdt ikke; Nissens opposi
tion mod alt, hvad der blev ham pålagt fra myndig

heds side, ødelagde det gode forhold, og de endte 
som fjender. Engang traf Nissen og Rosendahl hin
anden til hest ved vadestedet i Grundvad og kunne 
dermed ikke undgå at mødes. De begyndte at skæn
des, og deres skænderi udviklede sig til et veritabelt 
slagsmål, hvor de daskede til hinanden med ride
piskene - Pastor Rosendahl skal have klaret sig 
bedst, for han sprang af hesten, så han havde begge 
hænder fri!

Ork, der var mange situationer, hvor de to strid
bare herrer kunne komme op og toppes. Som en 
god ven af mig engang sagde: „Rosendahl og Nissen 
var hinandens modsætninger: Præsten var gavmild, og 
Nissen var påholdende, og da Rosendahls gavmildhed 
gerne skulle finansieres af Nissens penge, kunne det ik
ke give andet end problemer.“ Og det gjorde det hel
ler ikke: Rødding skole var i en elendig stand: Utæt
te vinduer og lerstampede gulve og et jordlod til 
skolen, som degnen ikke kunne leve af. Rosendahl 
klagede herover til kollegium og kancelli og fik ret: 
Nissen blev pålagt at udlægge mere jord til skolen 
og gøre noget ved bygningens stand, men Nissen 
gjorde intet. Efter flere års stridigheder blev Nissen 
frataget sit hverv som skolepatron. Rosendahl for
søgte flere gange at tale Nissen til fornuft, men enes 
kunne de ikke: „Jeg vilfanden tage mig ikke lade mig 
skide på af Dem, “ råbte Nissen engang til Rosendahl 
og smækkede med døren. Stridighederne fortsatte 
lige indtil de begge døde i slutningen af 1840’erne 
med et års mellemrum. Nissen ville ikke give sig; 
trods sin enorme rigdom ville han ikke give en skil
ling fra sig, som han ikke var tvunget til. Det er da 
nærighed; Kongen af Salling, Jyllands rigeste mand, 
var en gnier.
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