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Cykelhelte,

fabelfolk og

SYGEPLEJERSKER.....
|^[æsten alle haren yndlingssport, uanset om de er akI wtive udøvefe eller ej. Derfor behøver man naturlig
vis heller ikke selv at trampe i pedalerne for at holde af
cykling, der som få andre sportsgrene, både rummer
spænding, taktik og mulighed for såvel storslåede en
keltpræstationer esom teamwork. Cykelsporten var, al
lerede i slutningen af forrige århundrede, en rigtig pub
likumssport, hvor favoritterne naturligvis også havde
pressens bevågenhed. Sporten fik også meget tidligt
præg af kommercielle interesser, hvor fx entreprenante
Cykelfabrikanter udmærket kunne se det snedige i at be
tale fremtrædende sportsudøvere for at bestige jernheste
af netop deres fabrikat. I dette nummer bringer vi en ar
tikel om en af de helt store helte fra den gang. Gård
mandssønnen Thorvald Ellegaard, der startede med at
drøne rundt på en brugt væltepeter og endte med at bli
ve verdensmester i banecykling hele fem gange. Og det
var, vel at mærke, længe før nogen havde hørt om EPQ.

ra cykelbanerne vender vi blikket mod Grønland, og
et par af de danskere, som i 1700-årene slog sig ned
her. Specielt under Englandskrigen i begyndelsen af
1800-tallet, var forholdene barske i de nordlige egne. Så
barske, at flere fandt på at desertere, og altså simpelthen
stak af, selvom de egentlig havde bundet sig til mange
års tjeneste. Arkivar ved Grønlands Arkiv i Nuuk, Niels
Frandsen, fortæller historien om én af desertørerne og
hans grønlandske familie.

F

dette nummer af Siden Saxo finder du også en repor
tageartikel fra det meget specielle “arkiv” der rummer
2> verdenskrigs hukommelse. Vi har også besøgt det nye
sygeplejemuseum ved Kolding, og fået et smugkig på
udstillingen, mens store dele af den endnu var hyllet i
overdækningsplast og befolket af håndværkere og udstillingsarkitékter. Og som et plaster på såret fra sidste
nummer, hvor vi måtte lade Spørgekassen udgå, byder
vi på en “dobbeltkasse” med fire spørgsmål istedet for to.
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I begyndelsen af
århundredet var
Thorvald Ellegård fra

Odense et af dansk

idræts hotteste

navne - og måske
den største danske

cykelrytter nogen
sinde. Hele fem
gange vandt han

verdensmester

skabet i banecykling
og trådte i alt 925

sejre hjem på al

verdens cykelbaner.

af Johnny Wøllekær
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Brødrene Peter og
Thorvald Ellegaard (t.h.)

fotograferet kort før

århundredskiftet. Peter
Ellegaard var sammen

med broderen de lokale

matadorer på banen i
Fruens Bøge ved Odense.
I et par sæsoner kørte Pe

ter som professionel, og
han stillede bl.a. op i tandemløb med sin berømte
bror. Sammen vandt

brødrene 15 løb. Peter El
legaard lagde cykelsporten

på hylden efter sæsonen
1904.

Odense Stadsarkiv

n sen aftenstund i 1901 brændte lyset længere end sædvanligt på
Fruens Bøge jernbanestation lidt uden for Odense. Stationsfor
standeren sad på sit kontor og snakkede med opsynsmanden fra
cykelbanen, der lå over for den lille station. De to mænd snakkede om
verdensmesterskaberne i banecykling, som blev holdt i Berlin i de dage.
En af Thorvald Ellegaards
Finalen var netop kørt samme dag, men hvem var løbet af med sejren
værste konkurrenter på
og var blevet ny verdensmester? Det ville de to cykelentusiaster først få
de internationale cykel
at vide dagen efter, når avisen udkom.
baner var den farvede
Det var lang tid at vente, og selv om klokken allerede var mange kun
amerikaner, Mayor
ne de to mænd ikke få sig selv til at gå til ro. De besluttede derfor at gå
Taylor, der var omgærdet
de 3-4 km til fods til Odense for at høre nyt.
af megen mystik på
Og turen derind var ikke forgæves, da de ved nattetid ankom til Oden
grund af sin hudfarve.
se. Byens bladredaktioner havde allerede resultatet. Det var intet min
Taylor spillede bevidst på
dre end en sensation. Verdensmesteren var nemlig fra Odense og hed
det gådefulde. Han ville
Thorvald Ellegaard.
Det blev et af de store øjeblikke både for stationsforstanderen og
af religiøse grunde ikke
køre om søndagen og på
navnlig opsynmanden. Han hed nemlig Hans Ellegaard og var ingen
anden end den nybagte verdensmesters far.
helligdage, men mod et
Det blev ikke sidste gang, familien Ellegaard fik noget at fejre. I de
klækkeligt ekstrahonorar
kunne han dog gøre en
kommende år blev Thorvald Ellegaard Danmarks mest succesrige idræts
undtagelse. Billedet er
mand. Han vandt verdensmesterskabet igen i 1902, 1903, 1906, 1908
og 1911. En bedrift, ingen dansk cykelrytter til dato har gjort ham ef
fra Cycle Clubbens
ter. Thorvald Ellegaards imponerende meriter på cykelbanen er for
cykelbane, som lå, hvor
længst blevet indhyllet i glemslens tåger, og cykelsporten har fået nye
Københavns Hovedbane
koryfæer. Men i sin samtid var Thorvald Ellegaard en levende legende
gård ligger i dag.
- og måske den største cykelrytter, Danmark nogen sinde har fostret. I
Kopi i Odense Stadsarkiv
31 år var han aktiv, og det blev til i alt 925 sejre verden rundt.
efter original i privateje.
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I Berlin fejrede Thorvald

Ellegaard den 14. juli
1901 sin hidtil største

triumf, da han vandt det

første af sine seks verdens
mesterskaber. Den 28.

august var der revanche
match i Køln, hvor

Grosser Preis von Köln

blev afviklet. Ellegaard
vandt atter og blev hyl
det af de tyske arran

gører.
Odense Stadsarkiv

Gårdmandssønnen får en cykel
Egentlig hed han Thorvald Kr. Kristensen. Men familien tog navn ef
ter slægtsgården i Fangel - en halv snes kilometer sydvest for Odense.
Det klingede ligesom bedre, hvorfor faderen købte navnet for 33 kro
ner og 66 øre. Og som Thorvald Ellegaard blev knægten berømt.
Allerede i drengeårene var Thorvald stærkt interesseret i idræt og del
tog med stor lyst i gymnastiktimerne. Da der blev dannet en lokal gym
nastikforening, var Thorvald - ligesom broderen Peter - blandt fore
ningens mest flittige gymnaster.
I den nærliggende købstad Odense var det bedre borgerskab allerede
i 1870’erne begyndt at “svæve” gennem byens toppede brostensgader
på deres høje væltepetere. Men i 1880’erne vandt nye og mere behage
lige cykeltyper frem, og de gamle, brugte væltepetere blev solgt billigt.
På Ellegaard fik gamle Hans Ellegaard, der var en mand, som elskede
alt nyt, og som nærede en utrolig kærlighed til mekanik, anskaffet et
par aflagte væltepetere til sine drenge. I begyndelsen var Thorvald Elle
gaard hundeangst for at komme op på det himmelhøje hjul, og han
drattede da også ned flere gange. Men der hjalp ingen “kære mor”. Han
skulle op! Trods angst og begynderproblemer fik drengene lært at køre
på de kæmpestore væltepetere, og de to brødre sås snart fræse rundt på
grusvejene omkring Fangel.
I 1892 deltog Thorvald for første gang i cykelvæddeløb ved Odense.
Han gjorde dog ikke større væsen af sig, men gnisten havde fænget, og
snart blev cykelsporten hans store lidenskab.
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Med murerskeen i hånden
Forældrene var i begyndelsen ikke synderlig begejstrede for sønnens in
teresse for cykelsporten, og derfor fik de sat ham i murerlære i Odense.
Det hjalp dog intet. Hver aften efter en lang arbejdsdag fra 6 morgen
til 6 aften svang han sig op på jernhesten på byens nye cykelbane ved
lystskoven Fruens Bøge. I begyndelsen trænede Thorvald på sin tunge
og noget klodsede landevejscykel. Det varede dog ikke længe, før en lo
kal cykelhandler lagde mærke til hans åbenbare talent og lånte ham en
rigtig banecykel med tilhørende dragt.
I 1895 faldt Kristi Himmelfartsdag den 23. maj. Med den lånte cy
kel drog den 18-årige murerlærling til Slagelse, hvor sæsonens første
landboløb - også kaldet provinsløb - blev holdt. Her løb Ellegaard af
med laurbærrene. Arrangørerne blev så begejstrede for den unge fynbo,
at de opfordrede ham til at stille op mod de bedste seniorer fra Køben
havn. Men her gik det galt. Konkurrenterne fik opkomlingen presset
ud i hegnet, der omgav banen. Det kostede en forslået arm.

Endnu efter 1. verdenskrig var Ellegaard et træk
plaster, når han kørte på Ordrupbanen, men den

26. september 1926 var det slut. For allersidste

gang stillede Ellegaard op i et cykelløb. Den 49årige fynbo vandt også sit sidste løb - med en
gennemsnitsfart på 47 km. i timen! Efter løbet

blev han hædret foran Ordrupbanens dommer
tårn.

Odense Stadsarkiv
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Da Thorvald en uge efter hentede førstepladsen i landboløbet på cy
kelbanen ved Odense, svømmede den lokale presse over af begejstring
og betegnede ham som et fint talent, men teknikken kunne forbedres.
I de følgende år deltog Thorvald Ellegaard i de forskellige amatørløb
i Danmark, om end lærepladsen stadig skulle passes. I 1896 fik han sit
svendebrev og kunne nu helhjertet kaste sig over cykelsporten. Efter
hånden stod alt i hans liv i cykelsportens tegn - en lidenskab, som fa
deren og broderen også tog del i. Faderen var allerede da sygdoms
svækket, og da ingen af sønnerne havde lyst til landvæsenet, blev slægts
gården solgt, og familien flyttede teltpælene til Fruens Bøge, hvor fa
milien i 1897 byggede en lille villa. Huset lå nær ved jernbanestationen
og cykelbanen, hvor faderen blev opsynsmand.

Cyklen som levebrød
Ellegaard blev fra og med sæsonen 1896 regnet for provinsens bedste
rytter, men københavnerne var endnu for skrappe. Først året efter tråd
te han for alvor ud af københavnernes skygge.
Men vejen mod stjernerne var besværlig. Da det store talent i 1897
blev udtaget til at repræsentere de danske farver ved verdensmesterska
berne i Glasgow, måtte han melde afbud. Murermester Frederiksen i
Odense var nemlig ikke begejstret, og i letfattelige vendinger meddelte
han sin svend, at han under ingen omstændigheder kunne svigte sit
håndværk i over en uge. Og sådan blev det. Den 20-årige Thorvald
måtte overlade pladsen på VM-holdet til Erwin Schrader - som
prompte greb chancen og blev Danmarks første cykelverdensmester.
Allerede fra midten af 1890’erne var en skjult professionalisme på vej
ind i cykelsporten. De store cykelfabrikanter var begyndt at tilbyde de
bedste ryttere gratis cykler og penge for at køre på bestemte cykelmær
ker. Cykelsporten var den sportsgren, der før århundredskiftet var mest
præget af kommercielle interesser. I foråret 1898 gik de bedste køben
havnske ryttere over i de professionelles rækker, og nogenlunde samti
dig så de første professionelle cykelløb i Danmark dagens lys. Efter et
kortere træningsophold i Østrig lagde Thorvald Ellegaard murerskeen
på hylden til fordel for en karriere som professionel cykelrytter - som
den første provinsrytter.
På tærsklen til det nye århundrede var Ellegaard ganske overlegen på
de danske cykelbaner. Også ude omkring blev man opmærksom på den
blonde danske rytter, og da han i 1899 trak det længste strå i det pre
stigefyldte Torino Grand Prix, fik han sit store internationale gennem
brud. Den unge dansker var nu et navn, som blev efterspurgt på de eu
ropæiske cykelbaner.
Som banerytter specialiserede Ellegaard sig i sprint, men han ud
mærkede sig også i motorpacede løb og i tandemløb, hvor han ved fle
re lejligheder kørte sammen med sin bror Peter Ellegaard, der i nogle år
ligeledes var professionel rytter.
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Velodromens gentleman

I 1914 var Thorvald Ellegaard efter et par sløje sæso
ner igen suveræn. Han vandt på ny det københavn

Pengepræmiernes indtog i cykelsporten medførte efter manges me
ning, at udøverne gik på akkord med moralen og brugte ufine midler
- om end doping næppe var blevet en del af sporten endnu. Selv om
Thorvald Ellegaard også jagtede pengepræmierne, fik han dog ry for at
være cykelsportens gentleman, der altid optrådte nobelt. Når han med
sit flotte, snoede cykelstyrskæg, det blonde hår og iført sin elegante,
sorte cykeldragt trådte ind på arenaen, gav det - ifølge avisreferaterne
- et gisp blandt en stor del af det kvindelige publikum.
Ellegaard blev Danmarks første sportsidol. Hans bedrifter blev fuldt
nøje i sportspressen, hvor det ofte føg med superlativer og lovord, når
den skulle give en karakteristisk af Thorvald Ellegaard. Historien om
murersvenden, der blev rig og berømt på sin sport, var ingredienser, der
gav næring til mange drengedrømme.

ske grand prix, og det var efterhånden vanskeligt at

forestille sig andre vindere. Alfred Schmidt kommen
terede situationen med denne tegning i Blæksprutten

1914. Man ser en oldingeagtig Ellegaard blive kåret
som vinder for 29. gang. Blandt de omkringstående

ses flere af Ellegaards konkurrenter.
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Thorvald Ellegaard til

start i sine velmagtsdage.
Den stilfulde Ellegaard
har moderigtigt over

skæg, der sammen med

hans elegante påklæd
ning var en del af hans

image. Den fynske sprin
terkonge vandt mange

tilhængere over hele Eu

ropa. I 1908 blev Elle
gaard således klart kåret

som den bedste cykelryt
ter ved en afstemning i

Frankrig.
Odense Stadsarkiv

Bag den glansfulde facade virkede Ellegaard noget beskeden, ja næ
sten selvudslettende og en smule farveløs. Det fornemmer man bl.a. i
en karakteristisk, som cykelsportsbladet “Cyclen” i 1903 gav af verden
smesteren: “Han er ikke den glade og muntre galning der erobrer hjerter
ne ved et smil eller ved lystigt indfald. Han har aldrig figurligt eller bog
staveligt slået sine kolbøtter på inderkredsen. Han har ingen sinde vakt
larm om sit navn undtagen netop i det nu, da han som første mand fløj
over mållinien. Han har taget publikum, herhjemme og derude, ved sin ro
lige beskedenhed, sin nordiske flegma, sin blonde tilforladelighed”.

Olding på hjul
Thorvald Ellegaard havde sin storhedstid i begyndelsen af det 20.
århundrede, og sporten gjorde ham til en holden mand. Ved at trampe
i pedalerne havde Ellegaard svunget sig op af den sociale rangstige.
Efter et par halvdårlige sæsoner toppede Thorvald Ellegaards form
kurve atter i 1914. Den nu 37-årige fynbo vandt ubesværet det køben
havnske Grand Prix, og alt pegede frem mod, at han skulle vinde sit sy
vende verdensmesterskab, der skulle afholdes på Ordrupbanen i
København. Men 1. verdenskrigs udbrud satte en brat stopper for me
sterskaberne. Thorvald havde flere gange overvejet at stoppe karrieren,
men krigen vendte op og ned på alting. De fleste af verdensnavnene in
den for cykelsporten var ved fronten, og Ellegaard var endnu i fuld vi
gør. Så faldt det naturligt at blive ved. Under det meste af krigen boe
de han i Paris, hvor han startede ved enhver given lejlighed.
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Da krigen sluttede i 1918, havde Ellegaard passeret de 40 år, og det
kneb efterhånden med at præstere de hurtige tider, men i kraft af sine
taktiske evner kunne han endnu imponere. I 1925 kunne cykelspor
tens grand old man fejre 30 års jubilæum som aktiv rytter. Nye, unge
ryttere trængte sig på, og den aldrende Ellegaards deltagelse ved VM i
1926 havde kun traditionsmæssig interesse. Det var på høje tid, at han
trak sig tilbage. Den 26. september 1926 var det definitivt slut. For sid
ste gang stillede den nu 49-årige eksverdensmester op på cykelbanen i
Ordrup. Hans sidste start var en tandempacet dansk mil - hans favori
tdistance.
En usædvanlig lang karriere var slut. I 31 år havde Thorvald Ellega
ard optrådt på alverdens cykelbaner - en præstation, der også gav gen
klang i de højere kredse. Som den første professionelle sportsmand blev
Thorvald Ellegaard i 1931 udnævnt til Ridder af Dannebrog.
Ellegaard forlod dog ikke cykelsporten. Ved nytår 1927 tiltrådte han
en stilling som leder af Ordrup Cykelbane, et hverv han bestred indtil
1938. Den 27. april 1954 døde Danmarks mest vindende cykelrytter
gennem tiderne. Han blev 77 år.
Johnny Wø Ilekær er historiker og arkivar ved Odense Stadsarkiv

Litteratur og kilder:
Jørgen Beyerholm: DBC's historie 1881-1941, 1941.
Tidsskriftet “Cyclen” årg. 1894-1910 (senere omdøbt til “Auto Cyclen”)

Dansk Idrætsblad, årg. 1-8, 1898-1905
Henrik Elmgreen: Danmarks største (Cycling '95, 1995 nr. 6)

«

Henrik Elmgreen (red): Dansk Bicycle Club 1881-1981

Thorvald Ellegaards
sejre og præmier

Fyens Stiftstidende, div. årgange
Fyens Socialdemokrat, div. årgange

IL

1.

2.

3.

Fyens Venstreblad, div. årgange

1900

61

6

3

Ib Vagn Hansen: Fra Th. Ellegaard til Palle Lykke. Fynsk Cyklesport gennem

1901

51

12

5

1902

59

8

10

1903

49

7

5

(privattryk, kopi i Odense Stadsarkiv)

1904

21

7

5

Chr. Maibøl: Thorvald Ellegaard. 1914.

1905

19

5

3

Karen M. Rosager: Svundne slægters arv. 1943.

1906

46

18

6

1907

33

19

9

1908

38

10

4

75 år, 1883-1958. Odense 1958.

Tage Heft: Smith og Co. A/S. 1894-1944. Odense 1944.
Jan G. Hegerlund: Verdens største cykelrytter. 1967.

(privattryk, kopi i Odense Stadsarkiv)
“Ugen” (tillæg til Fyens Stiftstidende) 14.08.1932
Verlag der Rad-Welt (udg.): Thorvald Ellegaard. Eine Biographie.

Berlin 1906.
Fyens Cycle unions arkiv (i Odense Stadsarkiv)

1909

10

11

3

1910

29

24

7

Levnedsbeskrivelse i Ordenskapitlet.

9

Transportl

10

Totenbuch

11

Totenliite

Überstell
i

Joten bu

Verdenskrigs

1

HUKOMMELSE
I en lille tysk by findes et meget usædvanligt “arkiv”, som

rummer 20 hyldekilometer af oplysninger om 2. Verdens
krigs ofre. Der er bl.a. originale dokumenter fra koncentra

tionslejrene Dachau og Buchenwald. International Tracing
Service får i tusindvis af henvendelser fra tidligere fanger,

flygtninge og deres nulevende efterkommere.

For mange mennesker rundt om i verden, er
byen imidlertid andet end kildevand og barok
slotte. Hvert år sendes der over 100 000 breve
med forespørgsler omkring de millioner af men
nesker, som på forskellig vis, blev civile ofre for
det nazistiske regime og Anden Verdenskrig. I
Bad Arolsen ligger nemlig den institution, som
hedder International Tracing Service - d.v.s. In
ternational Eftersøgnings Service.

en lille by kom til at ligge cirka midt i
skæringspunktet for de britiske, franske
og amerikanske zoner, som blev oprettet
ved krigens afslutning. Det var en af de få bye
hvorfra man stadig kunne telefonere, telegrafere
og i det hele taget kommunikere med omverde
nen på en forholdsvis ukompliceret facon. Der
for kunne de allierede enes om, at det netop var
i denne by, man burde placere det efterforsk
ningscentrum som allerede under krigen var be
gyndt at tage form, for at hjælpe alle de menne
sker, som søgte efter deres pårørende.
Efterhånden fik institutionen sit mandat fra
det internationale Røde Kors og dets virksom
hed blev præget af den neutralitet og upartisk
hed, der står som idealmålet for organisationen
og dens arbejde. Lederen dInternational Tracing
Service, ITS, skal være schweizer, og den tyske

D

Af ANNA Svenson
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et smukt, bakket landskab i den tyske delstat
Hessen ligger en meget lille by, som hedder
Bad Arolsen. Byen blev grundlagt først i
1700-tallet som en fyrstelig residens, og domi
neres af et stort barokslot, hvor der afholdes kon
certer og andre kulturelle begivenheder om som
meren. Turistbrochuren kalder det endda “Hes
sens Versailles”. Som navnet “Bad” antyder, er
der en kilde, og flere kurhoteller anbefaler sig til
gæster som ønsker at styrke deres helse og velbe
findende.

stat betaler driftsudgifterne. I dag arbejder der
over 500 mennesker.
International Tracing Service har en klart defi
neret opgave, som er forbundet med perioden
1933 til ca. 1945. Institutionen skal søge efter
forsvundne personer, indsamle og registrere ma
teriale vedrørende personer af alle nationaliteter,
som sad fængslet i koncentrationslejre eller ar
bejdslejre. Det samme gælder ikke-tyske stats
borgere, som på forskellig vis måtte flygte eller
flytte som resultat af krigen.
Betegnelsen “eftersøgningsservice” er i dag
egentlig misvisende, fordi det at søge efter for
svundne personer efterhånden - af naturlige år
sager - udgør en stadig mindre del af ITS's ar
bejde. I dag handler det oftere om at udfærdige
beviser på, at en person er afdød, har befundet
sig i en bestemt lejr eller været tvangsarbejder.
Mange skriver til ITS, fordi de behøver doku
mentation i forbindelse med ansøgning om pen
sion og lignende.

Det betones nøje, at ITS ikke er et almindeligt
arkiv, men et centrum for dokumentation. Ste
det har store mængder af materiale - i original,
kopi på mikrofilm m.m. fra forskellige typer af
lejre, fangetransporter, ghettoer, myndigheder,
virksomheder og arkivinstitutioner. Alt sammen
for at kunne dokumentere det enkelte menne
skes skæbne og for at kunne give svar på alle
spørgsmål, som stilles af de ramte og deres
pårørende. I dag rummer ITS over 22.000 hyl
demeter af forskellige materialer.

Denne imponerende

bygning blev oprindeligt
opført som fyrstelig resi

dens og er vel nok en del
af grunden til, at den lil
le by Bad Arolsen kaldes
Hessens Versailles i tu
ristbrochurerne. I dag er

Bad Arolsen også kendt
som hjemsted for Inter
national Tracing Service.

rkiverne fra Dachau og Buchenwald er
de bedst bevarede blandt originalmateria
lerne. I mange lejre blev store mængder
af dokumenter tilintetgjort i krigens sidste tid. I
nogle tilfælde af fangerne selv, som ikke kunne
forestille sig, at tingene kunne bruges, når ver
den en gang så anderledes ud. I nogle tilfælde er
der bevaret så lidt, at også dokumenter, der kan
virke ligegyldige, har faet afgørende betydning. I
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Häftl. Pers. Bogen

1

Kartei (Indiv. Dok.)

1

Kartei (Indiv. Dok.)

2

Eff.-Verzeichnis

2

Nummernbuch

2

Nummernbuch

3

Zugangsliste

3

Zugangsliste

3

Liste Internationale

4

Häftl.-Liste

4

Häftl.-Liste

4

Zugangsliste

5

Bunkerbuch

5

List of inmates

5

Alph. Verz. d. Postst.

HERZOGENBUSCH

1

Häftl. Pers. Bogen

2 Nr.-Kartei ISD
klo. HINZERT
1

Kartei (Indiv. Dok.)

2
3

Nr.-Kartei ISD

6

Strafkompanie

6

Verändg.-Meldung

6

Häftl.-L. Vaihingen

7

Präm.-Auszahlung

7

Transportliste

7

Krk.-Verz. Vaihingen

8

Krankenbau (Au.)

8

Totenliste

8

Transportliste

Befreiungsliste

9

Totenliste

1

Kartei (Indiv. Dok.)

Nr.-Kartei ISD

2

Häftl.-Liste

9

Krankenbau (Birk.)

9

10

Kr.-bau [Monowitz)

10

11

Rö.-Befundbuch

12

Verändg.-Meldung

13

10

]]

11

3

12

No.

No.

GROSS-ROSEN

Transportliste

1

Häftl. Pers. Bogen

14

Todesmeldung

2

Eff -Verzeichnis

No.

NEUENGAMME

15

Totenliste

3

Nummernkarte

1

Häftl. Pers. Bogen

Res.

No. LIEBENAU

1

1?
Res.

2

RADOM
kartei (Indiv. Dok.)

Krem.-Verz.

4

Häftl.-Liste

2

Eff. Umschlag

—

KAUNAS

Sterbeurkunde

5

Zu- und Abg.-Liste

3

Häftl.-Liste

—

LODZ

18

Nrn.-Verzeichnis

6

Transportliste

4

L pers. Eigentum

—

RIGA

19

Nr.-Kartei ISD

7

Totenliste

5

Transportliste

No.

8

Nr.-Kartei ISD

6

Toten-Nachw.

1

THERESIENSTADT

9

7

Totenliste

2

Totenliste

22

10

8

Friedh.-Liste

3

„Terezin Ghetto"

1

9

Sterbeurkunde

4

1

Häftl. Pers.-Bogen

10

Nr. Kartei ISD

No.

2

Häftl.-Liste

11

No.

Res.

Häftl.-Liste

LUBLIN-MAJD.

2

Transportliste

3

Transportliste

3

Totenliste

4

Totenliste

4

Sterbeurkunde

5

Krem.-Verz.

5

Befreiungsliste

6

Nr.-Kartei ISD

Res.
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No. NIEDERH. WBG
1 Kartei (Indiv. Dok.)
2

BUCHENWALD

Res.

8
No.

Nr.-Kartei ISD

3

7

fj

Res.

MAUTHAUSEN

Res.

No. PAPENBURG
1 HäTtl.-LTste

Res.

1
2
3

WARSCHAU
l-lo-Rjfith.
Drancy-Tr. Liste
Drancy-Kartei

4

B.d.S.-Frankr.

5

Gurs, Tr. Liste

6

Gurs, Friedh.-Liste

7

Rivesaltes

8

Malmes, Tr.-Liste

9

Westerbork, Tr.-Liste

i

Kartei (Indiv. Dok.)

2

Zugangsbuch

1

Kartei (Indiv. Dok.)

2

3

Zugangsliste

2

Nummernbuch

3

4

Häftlingsliste

3

Zugangsbuch

5

Blockbuch

4

Zugangsliste

6

Arb. Eins.-Buch

5

Verändg.-Meldung

2

Zug. L7V. Mlg.

13

Jugosl. Lager

7

L Arzt Unters.

6

Revier Zug. Buch

3

Häftl.-Liste

14

Slovak. Lager

8

Verändg.-Meldung

7

Operationen

4

Transportliste

15

Gestapo Kart. Ffm.

9

Transportliste

8

Transportliste

5

Totenliste

16

Gestapo Kart. Hbg.

Nr.-Kartei ISD

Transportliste

10

No. RAVENSBRUCK
1 Kartei (Indiv. Dok.j

Res.

11

Ital. Lager/Kartei

12

10

Totenbuch

9

Überstellungen

6

17

Gestapo Kart. Koblz.

11

Totenliste

10

Totenbuch

7

18

Gestapo Kart. Wrzb.

12

Befreiungsliste

11

Totenb. (Hosp. BI. 6)

8

19

Gestapo Ber.

13

Nr.-Kartei des ISD

12

Sterbebuch

14

13

Liste de décès

15

14

KZ-Opfer

16

15

No.

DACHAU

Res.

SACHSENHAUSEN Res.

20

1

Häftl. Pers. Bogen

21

Staatsarch. D’df Nr.

2

Eff.-Verz.

22

Staajsarch. Würzbg.

Crematorium Gusen

3

Häftl.-Liste

23

Oberfin.-Dir. Köln N

16

Befreiungsliste

4

Verändg.-Meldg.

23

Oberfm.-Dir.Köln Nr.
Sonderstandesamt

No.

1

Kartei (Indiv. Dok.)

17

130/131 Evac. Horp.

5

Transportlisto

24

2

Zugangsbuch

18

Nr.-Kartei ISD

6

Totenliste

25

3

Zugangsliste

19

7

Friedh.-Liste

26

4

Schubliste

ÎÛ

8

Nr.-Kartei ISD

27

5

Arbeitseins.-Liste

6

Häft.-L. Mü (Revier)

No. MITTELBAU
1 Kartei (Indiv. bok.)

Res.

Kriegszeitunterlagen
Bayern karte!

9

1Ç
STUTT HOF

7

Rev. Unterlagen

2

Alph. Verz.

No.

8

Verändg.-Meldung

3

Curnp. Reg.

1

Kartei (Indiv. Dok.j

9

Transportliste

4

Krk.-Bau-Liste

2

Transportliste

Totenbuch
Tot. B. Mü/Ampl.

5

Nr.-Kartei ISD

3

Nr.-Kartei ISD

10

11

12 "WoTd-Fnedhof

13
14

15
16

Sta. A. Da. II

6

4

7

5

Res.

Res.

Häftl.-Liste

29
21
BERGENBELSEN

Res.

Nr.-Kartei ISD

17

??

fees.

3

16

No.

ies.

Franz. Zone Kartei
Boden-Württ. Kartei

Geiprüft durch:

BEMERKUNGEN:
üb<srprOft durch«
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én lejr førte man fe lister over aflusning af fan
gerne. Disse lister er det eneste, der er bevaret
netop herfra, og tjener nu som det eneste bevis
på, at de mennesker, der står opført på listerne,
faktisk har opholdt sig i lejren.
I kopi eller uddrag findes materialer fra over
70 lejre. Fx Auschwitz, Bergen-Belsen, Natzweiler, Mittelbau-Dora, Theresienstadt, Drancy,
Westerbork og Neuengamme. Og der er stadig
en hel afdeling, som arbejder med at opspore og
kopiere relevant materiale. Det resulterer i 500
nye hyldemeter pr. år.

eller hans familie skriver til ITS. En person skri
ver eksempelvis, at han har været tvangsarbejder
i Mogliabug. Et sådant sted findes ikke, men ef
ter megen søgen, viser stedet sig at være Mön
chengladbach. På samme måde kan Klangyj Szwedy pow Franzkirojd tolkes som Kleingeschwenda
bei Arngereuth. Fornavne kan også varieres i det
uendelige: - polske Jadwiga bliver tyske Hedwig,
og efternavnet Svartz kan staves på 156 forskel
lige måder!

TS er inddelt i forskellige afdelinger: en som
arbejder med indsamling af dokumenter, en
stblokkens sammenbrud har betydet, at
anden tager sig af at scanne kortregisteret, en
tredje arbejder med de originale dokumenter fra
både ny dokumentation er blevet til
koncentrationslejrene. Som regel består dokumen
gængelig og at et stort antal nye menne
tationen fra lejrene af fangekort, fangeregistre,
sker har kontaktet ITS for at få svar på deres
transportlister, lister over fangernes medbragte
spørgsmål. Fx fandt man for fa år siden nye ma
ejendele, sygelister og dødebøger, som ofte inde
terialer fra Auschwitz, som var blevet bevaret i
holder både dødsårsag og dødstidspunkt. Særli
Moskva. Fundet betød, at mange spørgsmål om
ge dødebøger over de fanger, der blev sendt til
personer, som havde siddet i netop denne lejr,
gaskamrene, eksisterer ikke - deres skæbne frem
endeligt kunne besvares.
går af, at deres navne står på transportlisterne til
ITS overvåger hele tiden bestanden af ubesva
dødslejren - men savnes i den fortsatte registre
rede spørgsmål. Så selvom et spørgsmål er stillet
ring. De findes ikke på kortene over de fanger,
for årtier siden, besvares det alligevel når (og
som fandtes i lejren, og heller ikke på lister over
hvis) der kommer nyt materiale, hvori svaret fin
fanger, som blev transporteret videre. En liste vi
des.
ser fe hvordan et bestemt tog forlod Paris for at
Hjertet i hele organisationen er det enorme
transportere tusind franske jøder til en af udryd
kartotek. Det indeholder over 47 millioner kort
delseslejrene. Alle navnene er nøje opført - men
med oplysninger om 15 millioner mennesker nogle videre optegnelser om disse mennesker
og hvert år vokser det med ca. én million nye
findes ikke, og transportlisten er derfor beviset
kort. Hver gang der kommer nyt materiale, bli
på, hvad der er sket med dem.
ver der oprettet kort over de forskellige personer,
som findes omtalt i det. Ved hver forespørgsel
TS har også en - mindre - afdeling som kal
begynder arbejdet med at finde svaret i kortregi
des Child Tracing Department - eftersøgelses
steret, som siden kobles til dokumenterne.
afdelingen for børn. Her arbejder man med
personer, som var under 18 år ved krigens slut
er bruges megen omhu på at standardi
ning. En stor del af forespørgslerne gælder det
sere person- og stednavne. Det er en ab
solut forudsætning for at kunne finde
såkaldte “Lebensbornprojekt”. Planen bag projek
oplysninger og koble dem til hinanden. Mange
tet var at fremme den “ariske race”, og der blev
navne kan forekomme i et uendeligt antal varia
indrettet særlige mor-og-barn hjem til formålet.
tioner, og staves på mange forskellige måder. Når
Også en del af de besatte lande blev inddraget i
fe en polsk fange blev registreret af en tysktalen
virksomheden. Børn med tysk far og norsk mor
blev anset for særligt værdifulde, og en del af
de person, kunne navnet skrives helt anderledes,
end det ville være blevet nedfældet i Polen. Og
dem blev ført til Tyskland - alene - for at blive
opdraget her. Efter krigen fik en del af disse børn
en tysk lokalitet, hvor en russer har været i tvangs
arbejde, kan være ændret til ukendelighed - for
plejeforældre, bl.a. i Sverige, og en del skriver, ef
så at dukke op i en helt anden form, når russeren
ter at de er blevet voksne, for at få rede på deres
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fortid. Disse spørgsmål er ikke lette at håndtere,
fordi de biologiske forældre ikke altid er interes
serede i at få kontakt.

Udstilling og arkiv om
“De Hvide Busser” i Lund

arbejdet med de mange hundredetusinde
henvendelser fra hele verden sker det ikke
sjældent, at der opstår det, som personalet
kalder “meeting”, d.v.s. “møde”. Nemlig når en ny
forespørgsel bliver registreret og det viser sig, at
en anden allerede har stillet et lignende spørgs
mål.
Et sådant tilfælde af meeting skete sidste år, da
en jødisk mand skrev fra Ungarn. Han vidste, at
hans far var død under krigen, og at hans mor og
søskende var ført til en anden ghetto end han
selv. Han havde helt tabt kontakten, og troede,
at de var døde. Nu havde han imidlertid hørt om
ITS, og skrev for at finde ud af, om der evt. skul
le kunne findes nogle oplysninger om hans fa
milie. Da hans henvendelse blev behandlet, viste
det sig, at hans oplysninger kunne kobles sam
men med en 20 år gammel forespørgsel. Det var
hans bror, der havde skrevet for at få dokumen
tation for sin tid i koncentrationslejr, fordi han
ville søge skadeserstatning. I brevet stod brode
rens adresse i Israel! Henvendelsen blev besvaret,
og samtidig blev der etableret kontakt med Isra
el, for at få genoprettet forbindelsen mellem de
to brødre. Alene i 1996 opstod der 30.000 meet
ings, når nye kort blev sorteret ind i det store re
gister.

Landsarkivet i Lund har vist en lille
udstilling om “De Hvide Busser”,
som mod slutningen af 2. verdens
krig transporterede i tusindvis af
mennesker ud fra de tyske koncen
trationslejre. En hel del af materia
let stammer fra Malmö länsstyrel
ses arkiv, som nu er afleveret til
Landsarkivet i Lund, hvor det kan
bruges på læsesalen af interesse
rede.
Materialet omfatter bl.a. et regi
ster på 20.000 kort (visse med fo
tos) over de flygtninge som kom
med de hvide busser, lister over
flygtninge fra de forskellige kon
centrationslejre og dokumenter
som beskriver administrationen af
de flygtningelejre, som hurtigt blev
oprettet i det sydlige Sverige. En af
de mange tusinde flygtninge, der
kom til Sverige på denne måde,
var Aksel Larsen, som ankom den
28. april 1945 og blev indkvarteret
ved Ramlösa Brunn.
I Sverige har der været en del
debat i svenske medier om, hvem
som egentligt kom ud af KZ-lejrene
med de hvide busser, og i hvor høj
grad jøder fik mulighed for at kom
me med. I det nu afleverede arkiv
kan svaret sandsynligvis findes.
Hvis man har lyst til at benytte
arkivalierne er de nu offenligt til
gængelige efter svensk lov, og kan
altså bruges på Landsarkivets
læsesal. Adressen er:

I

nternational Tracing Service er ikke et forsk
ningsinstitut. Det er skabt for at hjælpe det
enkelte menneske og oplysninger udleveres
kun gennem de nationale afdelinger af Røde
Kors og kun til de berørte selv, deres pårørende
eller til personer som har skriftlig fuldmagt fra
disse. De attester som ITS udfærdiger er forsy
nede med Røde Kors-symbolet og anerkendes
over hele verden. Adressen er:
International Tracing Service, Grosse Allée 5-9,
D-34 444 Bad Arolsen, Tyskland.

I

Anna Svenson er arkivar
ved Landsarkivet i Lund og
har besøgt ITS.
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Landsarkivet i Lund,
Dalbyvägen 4, 220 02 Lund.
Tlf: 0046 (046) 19 70 00
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11788 kom den jyske matros Mads
Thomsen til Grønland. Nogle år sene
re fik han tilladelse til at gifte sig

med en grønlandsk pige, og lovede
til gengæld at blive i landet.
Men han deserterede!

af

Niels Frandsen

15

Nutidig rekonstruktion

af et grønlandsk jordhus
ved Nuuk. Det var et
hus af denne type, som

Mads Thomsen boede i,

mens han var bestyrer i
Tessiusak.
Foto: Niels Frandsen.
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an kan møde mange grønlændere i
Danmark, især i de store byer. Men i
forrige århundrede var de et sjældent
syn. Grønlænderne fik kun undtagelsesvis lov til
at forlade landet, og danskere, der giftede sig
med grønlændere, måtte blive resten af deres liv
i Grønland.
Men der var dog enkelte, der alligevel forlod
Grønland. Mads Thomsen var en af dem, og han
tog konen med.
Fra 1774 til 1908 var det den Kongelige
Grønlandske Handel (KGH) der styrede Grøn
land. Landet var delt i to inspektorater, hvoraf
det nordre strakte sig fra Egedesminde/Aasiaat
til Upernavik. Inspektøren boede i Godhavn/
Qeqertarsuaq.
I perioden 1791-1850 var i alt 756 personer
ansat ved KGH i Nordgrønlands inspektorat.
De fleste var danskere, der kom til Grønland på
en treårig kontrakt. Mange rejste hjem igen,
men en del giftede sig med grønlandske kvinder
trods betingelsen om livsvarigt ophold.

Syv af de ansatte forlod Grønland på egen hånd
og uden tilladelse. En i 1791, en i 1851 og de
sidste fem i perioden 1810-14.

Fra Jylland til Tessiusak
Mads Thomsen var født i Jylland og kom i 1788
til Grønland som matros. I 1795 fik han tilla
delse til at gifte sig med den 17-årige Beate, med
hvem han fik børnene Thomas og Barbara. Ind
til 1799 var han ansat ved kolonien Rittenbenk,
men i 1799 blev han forflyttet til Upernavik,
hvor han var indtil 1813.1 perioden 1806-1812
bestyrede han Tessiusak, et handelssted under
Upernavik.
Napoleonskrigene satte også deres spor i
Grønland, selv om begge parter forsøgte at hol
de landet udenfor krigen. Det blev vanskeligt at
skaffe forsyninger til landet. Mange udveje blev
forsøgt, bl.a. gennem de engelske hvalfangere,
der fortsatte med at komme til Grønland hvert
år. I Upernavik var der nød. De ansatte ved

KGH fik proviant som en del af deres løn, men
nu kun halv ration. Samtidig var der misfangst,
så grønlænderne sultede også. De fleste danskere
drev garnfangst efter sæler. I handelsåret
1807/08 havde de tilsammen fanget 2266 sæler,
men udbyttet 1808/09 blev kun på 465. Kolo
nibestyreren i Umanak prøvede at hjælpe ved at
sende tre hundeslæder afsted med forsyninger,
men kun den ene nåede frem med sin last. De
andre måtte vende om. Først i juli 1809, da ski
bet Diana kom fra Archangelsk med proviant og
handelsvarer, blev forholdene bedre.
Der var kun to danskere ved Tessiusak, hvor
der boede omkring 100 grønlændere, og Mads
Thomsen var ikke tryg ved situationen. Han
mente, at der var fare for at grønlænderne ville

slå danskerne ihjel, især hvis der ikke kom skib i
løbet af året. Han bad — forståeligt nok — om at
blive forflyttet, men det blev han ikke. I 1812
blev det besluttet at nedlægge kolonien Upernavik og noget af mandskabet blev sendt til
Godhavn. Mads Thomsen og de øvrige - bortset
fra en enkelt - forlod stedet i 1813. Niels Larsen
Steenholt måtte blive til 1814.

Flugten fra Grønland
Mads Thomsen var blevet træt af Grønland, og
den 16 juli 1814 stak han af. Han og hans 17årige datter Barbara sejlede til England med ski
bet Truelove fra Hull, ført af kaptajn Watson.
Inspektør Motzfeldt indberettede det til di-

Kolonien Rittenbenk, hvor Mads Thomsen var ansat indtil 1799. Tegningen er udført ca. 30 år efter, at Mads

og Beate boede på stedet. Nogen større bygd var det ikke, og da hans næste post, Tessiusak, heller ikke var no
gen metropol, er der er måske ikke noget at sige til, at Mads blev ked af at være i Grønland.
Koloreret tegning, ca. 1830.
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Helt ind i vort århundre

de var det den Kongelige
Grønlandske Handel,
som reelt styrede Grøn
land. Billedet viser

KGH's bygninger på

Christianshavn, sådan
som de så ud på Mads

Thomsens tid.

rektionen og skrev, at Barbara formodentlig var
medtaget i utilladelig (rufferisk) hensigt, og at
Mads burde straffes for sin utilbørlige, skamme
lige og umoralske handling. Direktionen skrev
tilbage i maj 1815, at man havde bedt konsul
Borthwick i Leith om at undersøge sagen, og
han havde meddelt, at Barbara gik i skole i Hull,
betalt af Mr. Vonse, så hun var i gode hænder.
Mads Thomsen var rejst til Grønland.

Retur for at hente familien
Konsulens oplysning om Mads Thomsen var
rigtig. I foråret 1815 vendte han tilbage ombord
på skibet Truelove. Hans formål var at hente sin
kone og søn, og det lykkedes at fa både Beate og
sønnen Thomas med dennes lille datter Louise
om bord. Derimod blev Thomas’ kone Margret
he efterladt i Godhavn.
Thomas havde truffet den fem år ældre pige
Issagiak under opholdet i Upernavik. Hun var
datter af Kivsaluk, og fulgte med Thomas til
18

Godhavn i 1813. De var muligvis “gift på grøn
landsk vis”, men ikke kirkeligt viet, for Issagiak
blev først døbt 31 marts 1814 i Godhavn. Det
tog tid, fordi missionærerne forlangte, at grøn
lænderne skulle kende den nye tro ordent ligt,
før de blev døbt. Ved dåben fik hun navnet Mar
grethe, og hendes kundskab blev betegnet som
god. Parret havde to børn, Lovise født 14 okto
ber 1812 og Sara Ingeborg født 5 januar 1815,
død 18 maj 1815.
Inspektør Motzfeldt skrev 3. maj til skipper
Watson og bad ham udlevere Mads Thomsen og
at undlade at tage Thomas Madsen ombord.
Han fortalte at begge var gift, at Mads, da han
blev gift, havde bundet sig til at blive i Grønland
og at Thomas havde to små børn. Truelove har
formentlig været borte på hvalfangst en måneds
tid, for først d. 30 maj svarede Watson i et ufor
skammet brev, hvori han beskyldte inspektøren
for at lyve og nægtede at udlevere flygtningene.
Dagen efter blev Mads Thomsen og sønnens ef
terladte ejendele solgt på auktion til fordel for

Margrethe. Den indbragte 60 rdl 43 sk.
Mads Thomsen og hans familie tog til Eng
land med Truelove og videre til Danmark, hvor
de bosatte sig i Jylland. Beate døde efter sigende
før 1818.

Hvad blev der af dem?
Margrethe blev boende i Godhavn til sommeren
1817, hvor Thomas Madsen, der ikke var faldet
til i Danmark, vendte tilbage til Grønland. Hans
søster Barbara og datter Louise blev i Danmark
hos Mads Thomsen. Thomas og Margrethe flyt
tede til Arveprinsens Ejland, hvor Thomas blev
ansat som matros ved KGH. Han forlod tjene
sten i 1819 og flyttede derefter til kolonien Christianshåb, hvor han døde 1832. Margrethe døde
i 1849. Forinden havde parret dog nået at få
endnu fire børn.
Mads Thomsen blev i Danmark, og det gjor
de de fleste andre desertører også. KGH’s direk
tion foretog sig ikke noget, fordi ingen af dem
efterlod en kone i Grønland. Mads havde jo ta
get sin med og de andre var ugifte.

Ole Søholm en anden desertør
Lidt anderledes stillede det sig med Ole Nielsen
Søholm, der ligesom Mads Thomsen havde
været flere år i Upernavik. Han deserterede i
1812. For det første havde han kone og børn i
Grønland, for det andet meldte han sig på di
rektionens kontor, da han kom til København.
Direktionen var derfor nødt til at reagere, men
dens sagfører frarådede en retssag. Han mente
ikke, der var nogen lovparagraf, som dækkede
Oles forseelse. Så det endte med at Ole Søholm
blev returneret til Grønland, hvor han døde i
1832.
Forholdene kunne være barske i Grønland,
men deserteringerne var et krigstidsfænomen,
skabt at de problemer, som krigen med England
medførte. Da freden kom, stoppede deserterin
gerne.
Niels Frandsen er arkivar ved
Grønlands Arkiv i Nuuk

Hollændere på hval
fangst ved Grønland i

1600-tallet. Under Na

poleonskrigene drev
englænderne hvalfangst i
området ved Upernavik.

Det var en engelsk hval
fanger, som Mads

Thomsens ligesindede,

desertøren Ole Søholm

gik ombord i.
Foto: Erik Holm, NKA.
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Arkivernes
Kulturnat i
middel
alderens tegn
Hvis du bor i Københavnsområ
det og skal til Kulturnat den 15.
oktober, var det måske en idé at
kigge forbi Rigsarkivet, som igen
i år sammen med Landsarkivet
for Sjalland, m. m. og Siden Saxo
byder på et spændende program.
Der er masser af interessante ar
kivalier og konservatorerne viser,
hvordan man bevarer de gamle
segl på middelalderens doku
menter. Man kan også prøve
kræfter med Siden Saxo's histo
riequizzer på PC — bl.a. den nye
middelalderquiz, eller prøve,
hvordan det er at arbejde med
mikrokort af de gamle kirke
bøger. For de lidt yngre årgange
er der skriveværksted, hvor man
kan skrive med fjerpen og blæk,
og som noget helt nyt, er der
også et våbenværksted, hvor

Septemberforliget,
arbejdsmarkedets
grundlov.
Når arbejdsmarkedets parter i 1999 diskuterer over
enskomst- og arbejdsforhold for Danmarks lønarbej
dere, er det Septemberforligets resultat fra 1899, der
styrer begivenhederne. Danmarks Riges Grundlov
bliver 150 år i 1999. Men “arbejdsmarkedets grund
lov” er altså næsten lige så gammel. Den bliver 100
år, og dét sørger bl.a. Industrimuseet i Horsens for at
fejre med en udstilling. Sidste dag er den 22. novem-.
ber.
Industrimuseet, Gasvej 17-19, 8700 Horsens,
Tlfi 75 62 07 88

Arkivernes dag
I år fylder Sammenslutningen afLokalarkiver 50 år.
Den runde dag fejres med initiativet “Arkivernes Dag”
den 23. oktober, hvor over 200 arkiver deltager. De
fleste har åbent-hus arrangementer, men der er også
en række arkiver, som har særlige fødselsdagstilbud.
På arkivet i Tårnby kan man fx høre om slægtsforsk
ning på internettet. I Allerød kan man spille lokalhi
storisk billedlotteri, Ringsted har en udstilling om
børnearbejde, Odense tilbyder udstilling om børn og
unge i efterkrigstiden og på arkivet i Hjørring kan
man komme “bag kulisserne”.
Hvis man vil vide, om ens “eget” lokalarkiv har
planer for den 23.oktober kan man naturligvis kon
takte arkivet, men der er også mulighed for at tjekke
den samlede aktivitetskalender på SLA's hjemmeside:
ru ww. lokalarkiver, dk
Sammenslutningen afLokalarkiver, Sekretariatet,
Enghavevej 2, Postboks 235, 7100 Vejle
Telefon 75 84 08 98 Fax 75 83 18 01.

Landsudstillingen 1909
I 1909 var sommeren både våd og kold, og det ærgede nok de folk i
Århus, der havde knoklet med at stable “Den hvide by ved havet” på
benene. Byen, som dækkede 70 td. land, var opført under ledelse af ar
kitekt Anton Rosen, og rummede en landsudstilling for industri-, hånd
værks- og kultur. En slags dansk verdensudstilling i Århus, hvor udstil
lerne præsenterede det nyeste af det nye.
I dag, 90 år efter, har Århus Bymuseum samlet penge ind til køb af
de kartoner som dannede forlægget til udsmykningen på Landsudstil
lingen. Kartonerne er blevet gjort i stand og kan nu ses i en udstilling,
hvor museet i tekst og billeder fortæller historien om denne store århusi
anske begivenhed.

Godnat...
Ul
Bispernes og
kongernes
København
“Bispeby og kongestad” er titlen på Køben
havns Bymuseums udstilling om hovedstadens
historie fra middelalderen og frem til enevæl
den - men det er også titlen på en bog om
samme udstilling. Denne “udstilling i bog
form” egner sig både til undervisning for folke
skolens ældste Idasser samt gymnasiet - men
kan naturligvis også læses af alle andre med in
teresse i Københavnerhistorie. Bogen er rigt il
lustreret med billeder, der også findes i udstil
lingerne, og iøvrigt forsynet med tidstavler,
som gør det lidt lettere at holde styr på krono
logien.
Yderligere oplysninger:
Københavns Bymuseum,
Vesterbrogade 59, 1620 Kbh. V.
Tlf: 33 21 0772

Vi tilbringer som bekendt en
pæn del af vores tid i sengen, og
de Heste har vel også en del
“sengeminder”. Hvem har fx
ikke prøvet at overnatte hos tan
ter eller bedstemodre, hvis dy
ner var tunge som sten og gav
masser af varme og minimal be
vægelsesfrihed? Eller med gysen
fremdraget psykedeliske 70'er
dynebetræk, der forlængst var
umoderne og derfor lagt langt
væk?
Indtil den 30 september kan
man opleve sengeredningens hi
storie på hørvævemuseet på
Krengerup gods. Der sættes fo
cus på de tekstiler, der i perio
den ca. 1850-1970 har været
anvendt i sengeopredninger.
Materialerne har været betinget
af social formåen, egnspræg og
mode. Og der er både olmerdug, bolstre, krøluldsmadrasser,
dundyner og meget mere.
Krengerup gods, Nårupvej 30,
5620 Glamsbjerg,
Tlf: 64 72 28 85

Hotellet fra
Pj altenborg
til Palads
Særudstilling om hotellivet til
alle tider, men specielt med fo
kus på perioden 1880 til i dag. I
en række temaopstillinger følges
gæstens færden på hotellet — fra
ankomsten i receptionen, over
værelset, restaurationen, under
holdningen og baren frem til af
rejsen. Der fortælles om hotel
lets fysiske og stilmæssige ud
formning, de forskellige perso
nalegrupper samt hotellets ser
vice og tilbud til gæsterne. Ud
stillingen er arrangeret i forbin
delse med 75-års jubilæet for
“Hotelværtforeningen Danmark
- øst for Storebælt”. (Sidste dag
er 26. september.)

Københavns Bymuseum,
Vesterbrogade 59,
1620 København V,
Tlf: 33 21 0772
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Sundhedshistorie for slægtsforskere
Der er sundhed og sygdom på programmet, når Sammenslutningen afSlægtshistoriske Fore
ninger indbyder til weekendkursus den 15-19. oktober på Snoghøj højskole.
Her kan anejægere blive klogere på jordemødre fra reformationen og frem til nutiden,
spedalskhed og Set. Jørgensgårde, sygdomme og lægemidler i 1700-tallet og meget mere.
Yderligere oplysninger Ulla Nørskov tlf 86 82 0714

Ny
fo rening
for
fæstnings
historie
Hvis man interesserer sig for
militærhistorie og befæstnin
ger, så er Dansk Fæstnings
selskab måske værd at stifte
nærmere bekendtskab med.
Selskabet beskæftiger sig med
enhver form for fæstningsan
læg, både civile og militære,
og interessen spænder fra for
historiske jordvolde til mo
derne betonfæstninger.
Selskabets formål er at frem
me interessen for forståelse af
fæstningsanlæg i enhver kul
turhistorisk sammenhæng,
gennem arrangementer, ud
flugter, konferencer, m.m.
medlemskab koster 150 kr.
årligt og inkluderer abonne
ment på foreningens blad
“Bastionen”.
Yderligere oplysninger: Dansk
Fæstningsselskab, MuseumsCenter Hanstholm, Tårnvej
23, 7730 Hanstholm, Tlf: 97
961736
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Den store Christian
...nej det er ikke den fjerde — men den femte Christian, der sigtes til. I anledningen af, at
det er 300 år siden, at han døde, arrangerer Rosenborg slot en pragtudstilling om ene
voldskongen. Udstillingen vil fortælle om kongens liv og død, hans familie, om krig og
karrusseiler, og ikke mindst den prægtigste begivenhed af dem alle - hans kroning som
enevældig monark i Danmark. Udstillingen starter den 4. marts næste år.
Rosenborg Slot, Øster Voldgade 4A, København K, 1350 København K, Tlf: 33 15 32 86

Masser af nyheder
på jernbanemuseet
I juni måned blev Jernbanemuseet i Odense
indiviet under medvirken af bl.a. trafikmini
steren og “Gamle Ole”, som er fra 1869 og
har titlen som Danmarks ældste køreklare lo
komotiv. Museet har ganske vist eksisteret
længe, - faktisk siden 1975 - men nogen offi
ciel indvielse har der ikke været før nu. Og
der var da også masser af gode grunde til at
holde indvielse netop nu. Museet er blevet
ombygget og har bl.a. fået ny hovedindgang,
butik og en 250 m lang minitogbane. Og
sidst, men ikke mindst, har museumsfolkene
overtaget et 9.000 m2 stort område, hvor de
kan køre med rigtige tog, dræsiner, skinnecyk
ler og lave dampshows.

Ideer til
efterårsferien:
Købmandsgården i Roskilde - Bdr.
Liitzhøfts efterfølger - har focus på
kaffe. Eller rettere på kaffetilsætning,
for udstillingen hedder “ Det er Rich’s
der driks”. I udstillingen vil der blive
fortalt om både Rich’s fabrikken i Val
by og chikoriefabrikken Danmark i
Hedehusene. Og der er samlemærker
fra begge fabrikker.
Haderslev museum byder på middel
alderaktiviteter for børn, og Industri
museet i Horsens sætter fuld kraft på
værkstederne, så børn kan få en herlig
museumstur med bedsteforældrene.
En af attraktionerne er små lækre
retter fra bedstefars ungdom.

En ægte kartoffelferie med jord under
neglene er tilbudet på Museumsgården
Karensminde ved Grindsted. I septem

ber sættes der focus på efterårets ar
bejde i bondesamfundet, med både
veteranpløjning og historisk dyrskue,
og hvis de yngre generationer har lyst
til at prøve, hvad “kartoffelferie” i vir
keligheden er for noget, så er der kar
toffel- og roeoptagning tirsdag den
19. oktober.
Er man til det mere krigeriske, kan
man prøve at kaste med spyd og
skyde bue og pil i Lejre Forsøgscenter,
hvor jernalderkrigerne også indlader
sig på en drabelig turneringsdyst.
Hvis man tør, er der også rig mulig
hed for en spændende oplevelse i
mørket når centeret den 17. oktober
inviterer alle børn - og voksne - til at
tage lommelygten med og høre både
hyggelige og uhyggelige historier i
Offermosen, ved bålet i Jernalder
landsbyen, i Landbohusene og på
Vikingemarkedspladsen.

Og så er der naturligvis den store
Københavner-klassiker: Tøjhusmuseets
middelalderdage med bl.a. turnering,
hvor riddere i tunge rustninger kæm
per mand mod mand og hest mod
hest Mon den sorte ridder vinder igen
i år? Eller vil han endelig møde sin
overmand?

Brødrene Liitzhøfis Eff.
Ringstedgade 6-8, 4000 Roskilde,
Tlf: 4635 00 61
Industrimuseet, Gasvej 17-19,
8700 Horsens, Tlf: 75 62 07 88
Lejre Forsøgscenter, Slangealléen 2,
4320 Lejre, Tlf: 46 48 08 78
Haderslev museum, Dalgade 7,
6100 Haderslev, Tlf: 74 52 75 66
Tøjhusmuseet,
Frederiksholms Kanal 29,
København K, Tlf: 33 11 60 37
Museumsgården Karensminde,
Morsbølvej 102 7200 Grindsted,
Tlf: 75 31 01 66
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Den hellige
Maria
Med reformationen forsvandt de mid
delalderlige helgener, og dermed også
Jomfru Maria. Som sit bidrag til mid
delalder 99 viser Museet på Koldinghus en udstilling om den hellige jom
fru og hendes betydning i den kristne
kultur. Fra tidlig middelalder fik Jesu
moder en stadig mere fremtrædende
position som blev befæstet løbet af
højmiddelalderen og har holdt sig frem
til i dag. I udstillingen belyses Marias
funktioner/roller i kristendommen og
de forudsætninger, der skabte kulten
omkring hende. Hendes voldsomme
indflydelse på den vestlige verdens
kvinderoller beskrives også. Udstillin
gen er resultatet af et samarbejde med
Nivaagaards Malerisamling og Vejle
Kunstmuseum om Middelalderens “ef
terliv” i dansk kunsthistorie.
Museet på Koldinghus, Postbox 91,6000
Kolding. Tlf: 75 50 15 00

Møde med
Sankt Michael?
Hvis man går med en middelalderar
kæolog i maven, så har Museet Ribes
Vikninger frem til 28 marts år 2000 et
godt tilbud. I en særudstilling om
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middelalderens mennesker, kan muse
ets gæster selv køns- og aldersbestem
me på afstøbninger af knogler. Udstil
lingen, der er lavet i et samarbejde mel
lem arkæologer og antropologer, følger
middelaldermennesket fra vugge til
grav, begyndende med middelalderens
opfattelse af sexualitet og undfangelse
og videre i opvæksten fra barn til vok
sen. De voksne skeletter kan man køns
bestemme med sikkerhed, og tandud
viklingen fortæller om den dødes alder.
De gamle ben sladrer også om kroniske
sygdomme og hårdt slid.
Man kan også lære nyt om middelal
derens hospitaler og lægevæsen og fa
indsigt i datidens helbredelsesmetoder både kirugien, plantemedicinen og hel
bredelse via tro. Endelig er der døden
og dødsopfattelsen. Og måske møder
den besøgende selv sjælevejeren Sankt
Michael og det der måtte følge..... ?.
Ribes Vikinger, Odins Plads,
6760 Ribe. Tlf: 76 88 11 22

Jysk jern
I middelalderens Jylland blev der frem
stillet jern, og på Give-egnen blev man
ved helt frem til omkring år 1600. Sik
kert som et af de sidste steder i landet.
Give Museum drager denne historie
frem i lyset i sin nye særudstilling, dsr
løber frem til 3. oktober, og netop
handler om den jyske jerfremstilling.
Give-Egnens Museum, Donneruplundvej 2, 7523 Give. Tlf: 75 75 95 75

Tolv kloster
ordener i
Danmark
På Øm Klostermuseum kan man indi
den 20. oktober opleve en særudstillin:
der fortæller om de 12 klosterordener
der virkede i Danmark i middelalderel
Tilsammen havde de omkring 140 klc
stre. Der var lige så mange klostre i
Danmark som i hele det øvrige Nor
den, og udstillingen fortæller om ordc
nernes opståen, deres særpræg og rege
bundethed. På plancher vises ordens
dragter, kort over klostrenes placering
samt fotostater af udvalgte klostre. I
udstillingens montrer vises fund fra
forskellige klostre.
Øm Kloster Museum,
8660 Skanderborg.
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Middelalder
film
Middelalder er måske ikke det man
forbinder mest med film - medmindre
man har set efterårsprogrammet for
Nationalmuseets biograf. Frem til den
24. oktober er der nemlig middelalder

på plakaten. Man kan se - eller gense spændende spillefilm som Braveheart,
Robin Hood og Rosens navn, eller glæ
de sig over en klassiker som Dreyers
“Jeanne d'Arc”. For børnene er der
tegnefilm, og antallet af kort- og doku
mentarfilm er heller ikke ringe!
Nationalmuseet, Ny Vestergade 10,
1220 Kbh. K Tlf: 33 13 44 11

Middelalderlige
grubegange
Hvis man ikke er mørkeræd - og ikke
har været der endnu - har man indtil
1. oktober chancen for at kigge nøjere
på grubegangene i Mønsted. For første
gang i 600 år er der adgang til de ende
løse, middelalderlige grubegange, hvor
man hentede kalken til mange af de
middelalderlige bygningsværker i Jyl
land.
Mønsted Kalkgruber, Kalkværksvej 8,
7850 Stoholm. Tlf: 86 64 60 11

International
ridderturnering
i København
Lørdag den 16. oktober til søndag den
24. oktober afholdes der i København
en international ridderturnering med
deltagelse fra England, Tyskland,
Frankrig, Tjekkiet, Italien, Sverige og
Danmark. Prisen til vinderen af turne
ringen er en hest og en rustning.
Rundt om turneringsbanen etableres
en teltby med handelsboder, og efter
endt turnering samles man til dans
med optræden af professionelle danse
grupper og historiefortælling om de
middelalderlige helte.
Yderligere oplysninger: Middelaldergildet
Valdemar Ätterdag, Torvegade 49, 2 sal
th., København K

Adel og præster
- borger og
bønder
På Landsarkivet for Sønderjylland, kan
man - lige til lillejuleaften - se en ud
stilling, der ved hjælp af arkivalier for
tæller om folk og fæ i Sønderjylland i
middelalderen. Udstillingen åbnes den
6. oktober af dr.phil., Bjørn Poulsen fra
Aarhus Universitet, som fortæller om
“krige og kriser i sønderjysk senmiddel
alder”. Ved senere arrangementer kan
man høre foredrag om “Gilder og folkereligiøsitet i sønderjysk middelalder“
samt “Herredømmet over Sønderjyl
land ca. 1300-1460“.
Landsarkivetfor Sønderjylland, Haderslevvej 45, Åbenrå Tlf:74 62 58 58

og børn. Snitmønstrene er lavet udfra
de nordbodragter, som blev fundet på
Grønland i begyndelsen af vort århun
drede, og genskabt med hjælp fra mo
derne computerteknologi, (priseksem
pel for kvindedragt i s-m-1 plus strudhætte, 98,- kr.)
Men ingen middelalderdragt er
komplet uden hovebeklædning, fx hat
te til mænd og hagelin, slør og hat til
kvinder. Her kan museumsbutikken
også hjælpe med et lille svensk hæfte,
som giver syanvisning og mønster til
en lang række forskellige hovedbeklæd
ninger. (pris 58, - kr)
Nationalmuseets butik, Ny Vestergade
10, 1220 Kbh. K. Tlf: 33 13 4411

Computerspil
og kalkmalerier
På Vejle museum vises indtil den 24.
oktober en udstilling, der tager ud
gangspunkt i børns møde med middel
alderen - sådan som den præsenteres i
computer- og rollespil. Hvordan hæn
ger dét billede sammen med, hvad bør
nene finder, når de studerer kirkernes
kalkmalerier?
Yderligere oplysninger: Vejle Museum,
Flegborg 18,7100 Vejle,
Tlf: 75 82 43 22

Sy dit eget
middelaldertøj!
Hvis man vil være passende påklædt til
efterårets mange middelaldermarkeder
og turneringer, så kan Nationalmuseets
butik hjælpe. Her kan man købe snit
mønster til forskellige originale mid
delalderdragter, til både mænd, kvinder

Trøje med
middelalder 99logo
Som noget nyt tilbyder Middelalder 99
nu t-shirts med initiativets logo. Trøjer
ne er hvide med sort text og rødt logo.
De fås i str. s-xxl og koster 65,- kr.
stykket. Har man lyst til yderligere
middelalderindkøb, er der også stadig
mulighed for at erhverve den flotte
plakat med guldtryk for 40 kr. pr. stk.
Yderligere oplysninger: Middelalder 99
sekretariatet, Vejle Museum, Flegborg 18,
7100 Vejle. Tlf: 75 82 43 99,
fax: 75 82 59 22

Hvem valgte
national
sangen?
Mit spørgsmål handler om
Nationalsangen: “Der er et
yndigt land”.
Jeg vil gerne vide hvornår
den blev valgt, af hvem og
under hvilke omstændighe
der.
med venlig hilsen
Torben Salling
Nordby Skole
Midtbjergvej 2
6720 Fanø

Svar:
“Der er et yndigt Land”, der
som bekendt er skrevet af
Adam Oehlenschläger, blev
til i forbindelse med en op
blomstrende interesse for
fædrelandssange, der navnlig
blussede op efter, at der var
udskrevet en konkurrence i
1818. Danske soldater, der
efter freden i Kiel 1814 og
Wienerkongressen var blevet
udstationeret i Nordfrankrig,
savnede en nationalsang,
hvilket både englænderne,
prøjserne, østrigerne og
franskmændene havde på
denne tid.
Konkurrencen blev vundet
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af Juliane Marie Jessen med
“Danemark, Danemark,
hellige Lyd”, som imidlertid
aldrig slog an og blev skrapt
kritiseret.
I 1823 udgav Oehlen
schläger ”Der er et yndigt
Land” og samme år skrev
H.E. Krøyer den nu kendte
melodi hertil. Det var imid
lertid først ved et møde på
Skamlingsbanken den 4. juli
1844 at sangen for alvor slog
igennem. På mødet var
12.000 mennesker samlet for
at støtte dansk tilstedeværelse
i Slesvig, og sangen blev
fremført af Studentersang
foreningen. Gennem fore
ningen spredtes sangen også
til Sverige, hvor fx H.C.
Andersen på en rejse i 1849
ved flere lejligheder blev
budt velkommen med “Der
er et yndigt Land”.
Fra 1844 og til 1920 op
træder sangen i de gængse
sangbøger, men først i
1920 ' erne er den egentlig
slået fast som Danmarks
“uofficielle” nationalsang.
Sangen er altså aldrig for
melt valgt som nationalsang,
men er langsomt vundet
frem som den mest yndede
blandt mange fædrelands
sange.
Musse Magnussen Svarre
Bibliotekar,
Musikhistorisk Museum

Var kulsvierne
danskere eller
indvandrere?
Hvilken etnisk gruppe til
hørte de nordsjællandske
kulsviere?Var de indvandrere
eller danske håndværkere?
Og var de bofaste eller van
drede de fra sted til sted og
brændte kul?
Med venlig hilsen
Sv. Lorenz Christensen
Ladegårdsalleen 9
4300 Holbæk

Jeg vil gerne vide, hvor kuls
vierne kom fra, og hvad de
lavede. Findes der evt. littera
tur om emet?
Med venlig hilsen
Charlotte Mikkelsen
Trørødvej 4
2950 Vedbæk

Svar:
Der er mange myter forbun
det med kulsvierne i Nord
sjælland. Bl.a. at de skulle
stamme fra Ardennerne og i
1100-tallet være indkaldt
hertil af abbed Vilhelm på
Æbelholt Kloster for at lære
lokale bønder at svie kul.
Historien er god og lang
og har topografen L. Both
som ophavsmand. Han ud
gav i 1868 bogen “Kulsvierne
og deres nærmeste omgivelser”,
hvori han kom med sin egen
forklaring på kulsviernes op
rindelse.
Denne “Ardenner-myte”
blev efterhånden gentaget så
ofte i avisartikler og julehæf
ter, at den blev “sandheden”
for mange nordsjællændere.
Imidlertid har man, helt
tilbage til bronzealderen,

kendt til at svide trækul.
Man kan nemlig ikke opnå
den jævne varme på omkring
1000 grader, der skal til for
at smelte bronzen, blot ved
et brændebål. Flere under
søgelser viser da også, at
kulsvierne var helt alminde
lige danske bønder og husmænd (og i flere perioder
også forstfolk), der som bi
erhverv sved et par miler
trækul for at tjene lidt ekstra.
Det er et fatal, der har er
næret sig udelukkende ved
kulsvieri, og som hovedregel
drejer det sig om husmænd,
der havde så dårlig jord og så
lidt jord, at de ikke har kun
net leve af den.
Kulsvierne hentede (dvs.
købte eller stjal) træet i sko
ven og bragte det til mile
pladsen, der som regel lå i
nærheden af hjemmet.
I midten af 1760'erne og
igen 1809-11 blev der ind
kaldt kulsviere fra Tyskland.
Det var meningen, at tysker
ne skulle oplære især danske
forstfolk i at svide store miler
efter tysk forbillede. Men det
blev ingen succes, og de rej
ste hurtigt hjem igen.
Der kan læses mere om
kulsvierne i bl.a. “Kulsvier
landet” Kulsvierproj ektet,
Skoletjenesten 1987 og i L.
Both: Kulsvierne og deres
nærmeste omgivelser. Nord
sjællandske Skizzer. 1868.
Med venlig hilsen
Birthe Skovholm, cand. mag.
leder afAllerød lokalarkiv.

Hvad var
børnekorstogene?
Jeg har hørt om fænomenet
“børnekorstog”, og vil gerne
vide, hvordan disse startede
og endte. Jeg vil naturligvis
også gerne vide, om man
kender til denne slags kors
tog i Danmark.
Med venlig hilsen
Heidi Krogh Lodahl
Warthoesvej 22 D
8740 Brædstrup

Svar:
Børnekorstoget eller -kors
togene fandt sted i 1212 i
Tyskland og Frankrig. Op
rindelige mente man, at del
tagerne udelukkende var
børn, men nyere forskning er
nået frem til, at deltagerne
var en bred kreds af menne
sker fra de fattigere grupper
på landet.
I Tyskland var lederen en
dreng ved navn Nicholas fra
omegnen af Köln. Undervejs
langs Rhinen mod syd over
Alperne til Norditalien slut
tede måske 7.000 mennesker
sig til hans følge. Da Middel
havet imidlertid ikke, som
han havde lovet, åbnede sig
for deltagerne, så de kunne
gå til Jerusalem, spredtes de.
Enkelte blev måske, som le
genden siger, solgt som slaver
i Nordafrika af entreprenante
købmænd.
I Frankrig var det en
hyrdedreng, der stod i spid
sen. Han hævdede at have
fået et brev fra Jesus til den
daværende franske konge,
Filip II August. Tusindvis af
mennesker fulgte ham på ve
jen til kongen. Da de nåede

ham, opfordrede han imid
lertid mængden til at spre
des, hvad den derefter synes
at have gjort.
Der kendes også senere
korstogsbevægelser blandt
fattige, men ingen i Dan
mark. De var et resultat af
den intense korstogsinteresse
i Europa fra slutningen af
1000-tallet til efter midten af
1200-tallet. Imidlertid var
denne interesse i Danmark
fra efter midten af 1100årene rettet mod korstog i
Østersøen for at omvende
hedninge langs Østersøens
sydkyst og i Balticum til
kristendommen.
Måske havde fattige dan
skere, som boede tættere ved
havet, ikke tiltro til, at man
kunne få Østersøen til at
åbne sig. Men der kan også
være foregået ting, som vore
forholdsvis fattige kilder ikke
fortæller noget om.
med venlig hilsen
Anders Bøgh, lektor
Aarhus Universitet

Kirkebøger
- NU PÅ

CD-rom!
At sidde med næsen i en kirkebog for at finde op
lysninger om sine forfædre er bare sagen for en
slægtsforsker. Dét betyder et besøg på én af Sta
tens Arkivers læsesale, hvor der er opstillet mikro
kort af kirkebøger, der er ældre end 1892 - eller
at man selv anskaffer læseapparat og mikrokort.
Landsarkiverne udlåner ikke de gamle originale
bøger for at undgå slid.

Statens Arkivers Filmningscenter i Viborg har ta
get det næste skridt på kopispredsningens vej, og
fremstiller nu ikke blot mikrokort og - film, men
digitaliserer også kirkebøger.
Forløbig er følgende CD-rommer færdige
Århus købstad 1729-1891

450,- (1 cd)

Horns herred (Vendsyssel) 1814-1891
950,- (6 cd'er)
Vejle købstad 1814- 1891
300,- (2 cd'er)
Kolding købstad 1814-1891
300,- (2 cd'er)
Priserne er excl. porto
Ved køb af to eller flere af cd-rom udgivelserne ydes 25%
rabat

Ved hjælp af de indbyggede søgeprogrammer kan
man vælge hvilket år og hvilken kirkelig hand
ling, man vil se på skærmen. For Århus-cd'ens
vedkommende kan man endog søge på navne, da
toer og stillingsbetegnelse.
Statens Arkivers Filmningscenter

Landsarkivet for Nørrejylland
LI. Set. Hansgade 5
8800 Viborg
Tlf: 86 62 17 88
Fax: 86 60 10 06
e-post: SAF@sa.dk
web: www.sa.dk
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Ved Vibeke Riis

Pernille Arenfeldt og
Pernille Hasselsteen (udg.):

Din hengivne Louise.
Louise Rasmussens
breve til Carl Berling
og kronprins/kong
Frederik VII
1844-1850.
Kbh.: Fremad, 1999.
380 s. 378 kr.

En gengivelse af Grevinde
Danners breve til de 2
mænd, Carl Berling, ejeren
af Berlingske Tidende, og
kronprinsen, den senere
Frederik 7. Brevene spænder
over årene 1844-1850, hvor
hun efter afskeden fra teate
ret stod med og mellem sine
2 mænd. Grevinde Danner
er i sine breve levende og
lidenskabelig, nøjeregnende
og overgiven, desperat og
overtalende, men altid nær
værende fra overskriftens •
“kære” til de skiftende afslut
ninger efter modtager og
sindsstemning.

Langt hen i forsamlingens
forhandlinger om den nye
forfatning var det uklart,
hvordan den nye grundlov
kom til at se ud og om man
overhovedet fik en ny grund
lov. Klasse- og standsmod
sætninger gennemtrængte
forsamlingens arbejde og
stærke konservative kræfter
arbejdede målbevidst på, at
hele grundlovsarbejdet skulle
strande i denne omgang.

Leif Grane:

Kirken i den
europæiske middelalder
fra ca. 750-1500.
Kbh.: Gads Forlag, 1999.
267s. 248 kr.

Indledningsvis gør forfatte
ren status over kirkens og
kristendommens situation
under Karl den Stores rege
ringstid i årene omkring år
800. Herefter følges udvik
lingen i de næste mange
århundreder. Der gøres bl.a.
rede for det fornyede kejser
dømme og reformbevægel
sen, pavedømmets store tid,
korstogene, fromhed og lær
dom, pavedømmet og den
senmiddelalderlige kirke
samt tradition og nybrud.

Kbh.: Fremad, 1999.
136 s. 198 kr.

Forfatteren blotlægger for
løbet i Den grundlovgivende
Rigsforsamlings arbejde.
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Kristian Hvidt:

Folkestyret i tiår og
tegninger 1849-1999.
Kbh.: Gyldendal, 1999.
253 s. 195 kr.
Forfatteren skildrer det dan
ske folkestyres historie, tiår

gen af det moderne Rusland,
herunder “undersamfundets”
rolle i regimets kollaps i
1991.

Kaare R. Skou:
Michael Krammer:

Den hvide klan.
Absalon, hans slægt og
hans tid.
Kbh.: Spektrum, 1999.
198 s. 248 kr

Claus Bjørn:

Kampen om
grundloven.

for tiår. Bogen er rigt illustre
ret med tegninger fra dagbla
de, satiriske tidsskrifter og
årshæfter som Klods-Hans,
Punch, Blæksprutten og
Svikmøllen.

En bog om en af de mest
magtfulde slægter i middelal
derens Danmark, Hvide
slægten, og om denne slægts
berømteste repræsentant, ær
kebiskop Absalon (ca. 11281201). Forfatteren ser på den
omformning af landet,
Hviderne bidrog til, om de
res motiver til at deltage, om
deres udbytte af det og om
Absalons rolle i det hele.

Demokratiets
danmarkshistorie
gennem 150 år.
Kbh.: Aschehoug, 1999.
336s. 299 kr.
Bogen gennemgår år for år
de politiske og samfunds
mæssige begivenheder, der
har tegnet historien siden
Den grundlovgivende Rigs
forsamling første gang trådte
sammen i 1848. Ved siden af
fortællingerne fra demokrati
ets historie er der for hvert år
en kalender over årets vigtig
ste begivenheder samt oplys
ninger om betydningsfulde
kulturelle, tekniske og viden
skabelige nyskabelser og por
trætter af tidens mest bety
dende politikere.

Erik Kulavig:

Tretten historier om
ulydige russere.
Folkelig modstand mod
regimet under
Khrustjov 1954-64.
Odense: Odense Universitets
forlag, 1999. 225 s. 250 kr.
I 1953, 1955 og 1962 ned
kæmpede det sovjetiske regime
en række hidtil ukendte op
stande. Bogen reviderer ud
fra nye kildestudier Khrustjovtiden og beskriver utilfreds
heden i form af ulydighed og
åbne konfrontationer. Bogen
er første skridt i nyvurderin

Ditlev Tamm:

Det høje C.
En bog om Det
konservative Folkeparti
1965-1998.
Kbh.: Gyldendal, 1999.
359 s. 400 kr.
I bogen skildres partiets hi
storie siden stiftelsen i 1915
med hovedvægten på tiden
efter 1965. Bogen indledes
med betragtninger over par
tidannelse og konservatisme
som bevægelse og med et hi
storisk overblik over tiden

indtil midten af 1960’erne,
hvor den egentlige fremstil
ling tager fat. Af de mange
emner, der behandles i bogen
kan nævnes VKR-regeringen,
partiets dybe krise i 1970’erne,
ministerierne Schlüter 198293, Tamilsagen og uroen i
partiet siden regeringens af
gang i 1993.

Nu foreligger 3. bind i hånd
bogsserien om danske vold
steder fra middelalderen.
Dette bind handler det om
det østlige Jylland, og viser
vej til i alt 98 eksisterende
voldsteder. I tilgift far man
omtale af 68, der enten er
sløjfede eller utilgængelige.

Willem Leyels 4 år lange rej
se modTrankebar i 1639.
Beretningen bygger især på
Leyels egne papirer, som fin
des i Rigsarkivet, og giver et
billede af forholdene i Trankebar, livet under de fareful
de sejladser og rejsens drama
tiske begivenheder.

Asta Bredsdorff:

Jens Holmgaard:

Rikke Agnete Olsen og
Connie Jantzen:

Willem Leyels liv og
farefulde rejse til Indien

“..uden at landet
besværes.”

Voldsteder i Danmark
Jylland I.

Gylling.: Museum Tusculanums Forlag, 1999,
187 s. 198 kr
Beskrivelse af kommandør

Viborg 1999,
Udgiverselskabet ved Lands
arkivetfor Nørrejylland,
489 s. 300 kr (+porto)

Herning.: Forlaget Skippersho
ved, 1999>319s. 188 kr.

Bogen, der er en disputats,
handler om de virkninger,
som Frederik den Fjerdes
landmilits havde på landbo
samfundet. Bandt de spørgs
mål som diskuteres er bøn
derkarlenes forhold i almin
delighed, men også hvorvidt
militsen medførte en form
for stavnsbånd. Endeligt sæt
tes militsen og dens virkning
på landbefolkningen i for
bindelse med den landbrug
skrise, som ramte Danmark i
1730 erne.

Få også glæde af Museumsklubbens mange
andre fordele:
•gratis adgang til alle Nationalmuseets ud
stillinger • gratis tilsendelse af “NYT” 4
gange om året • tilbud om årbogen National
museets Arbejdsmark for 100 kr. (normalpris
258 kr.)
• særarrangementer i forbindelse med de sto
re udstillinger • arrangementer med museets
fagfolk • mulighed for at deltage i ture og
rejser med kyndig guide • gæstebillet til 20
kr. (halv pris) • 10% rabat på køb i Muse
umsbutikken, undtagen på bøger • og mange
særlige oplevelser.

Indmeldelse
telefon 33 47 38 05 og 33 47 38 43
e-mail: museumsklub@natmus.dk
eller direkte på Nationalmuseet.

Priser for 1 år fra 150 kr. (også par-, ung
doms- og pensionistpriser).

- gennem Museumsklubben Nationalmuseets
Venner og kom gratis ind og se den store ud
stilling om “Den farverige middelalder’ og
få tidsskriftet “NYT” om udstillingen.

Nationalmuseets berømte permanente udstil
linger rummer de danske samlinger fra for
skellige perioder og samlinger fra Europa og
den øvrige verden. Tilsammen fortæller de
mere end 10.000 års kulturhistorie.
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Mellem
HUNDE
HOVEDER OG

TRANEHALSE

Middelalderens verden var
befolket af mange sære væsner.

Fabeldyr som enhjørningen og
basilisken kender vi - men for
middelalderens mennesker

eksisterede der også en lang

række menneskeracer, som nu er
forvist til fantasiens overdrev.

Af Leif Plith Lauritsen
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ra hvælv og mure i mange af de danske middelalder
lige kirker, stirrer mærkelige fabeldyr og -væsner ned
mod den besøgende. En af de kirker, der har flest, er
Råby kirke (Randers amt, Viborg stift) der netop er kend
for sin mangfoldighed af fabelvæsner. I middelalderkirkerne
kan man se djævle og dæmoner, fabeldyr og fabelvæsner side
om side med Gud og Jesus, helgener, engle og almindelige
mennesker. Hvad gør de her i kirkerne, disse væsner, der i
dag måske nærmest synes hedenske. Denne mangfoldighed
af mærkelige og deforme væsner er næsten overvældende, og
for at forstå dem og deres tilhørsforhold til kirkerne, er det
nødvendigt at se på deres historie. Lad os kigge på de såkald
te fabelvæsner.
At se forskellen mellem fabeldyr eller fabelvæsner er en
kel. Hvor de første hovedsagelig er sat sammen af forskelli
ge dyr, består den anden gruppe af mere menneskelignende
væsner.

F

Kristendommen og
det europæiske islæt
Da Danmark i slutningen af 900-tallet åbnede dørene for
kristendommen, kom der sammen med denne en lang ræk
ke af europæiske kulturtræk. Tusinde år tidligere havde
græske og romerske forfattere lagt grunden for den euro
pæiske videnskab og skabt en mængde klassiske værker. Det
var disse klassiske værker, bestående bl.a. af forskellige geo
grafiske -, botaniske - og zoologiske bøger, som de lærde
mænd i klostrene læste, underviste efter og kopierede. Og
kopierne kom, via kirken, rundt i Europa. I disse tidlige
værker om naturen fandtes der omtale af en mængde for
skellige fabeldyr og -væsner side om side med rigtige dyr,
som man kendte i middelhavsområdet, men ikke nødven
digvis i Nordeuropa. I senere kopier, de såkaldte bestiarier,
såsom den kendte “physiologus”, fortsatte disse fantastiske
væsner med at eksistere. Man tillagde både de eksisterende
dyr og fabeldyrene forskellige dyder og kræfter, der knytte
de dem til bibelske personer, gerne Jesus og djævlen. Når
disse dyr og væsner var afbilledet i bøgerne ved siden af
kendte dyr som lossen, sælen, og fremmedartede dyr som
elefanter og løver, så var det vanskeligt at afgøre, hvilke af
dyrene der fandtes, og hvilke der ikke gjorde. Om man hav
de mødt fabeldyrene eller ej, betød ikke stort. Få mennesker
i middelalderen rejste langt, og man satte ofte sin lid til au
toriteterne - de lærde og kirkens mænd. De kunne fortælle
om mange helgener, som havde kæmpet mod drager og
djævle. Rundt omkring i kirkelige og private samlinger,
fandtes der dele af fabeldyr og -væsner som konger eller hel
gene havde dræbt.
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Tranehalset landsknægt fra Århus

domkirke.

Kalkmaleri i Århus Domkirke

dårlige egenskaber. Fabelvæsnerne er ofte tolket som
billeder eller symboler på de syv dødssynder: hov
mod, misundelse, vrede, dovenskab, gerrighed,
frådseri og utugt.
I Århus domkirke og i Vinderslev findes der kari
katurer af ynkeligt udsenede personer, der formodes
at være landsknægte. De er begge udformet som
såkaldte tranehalse og forsynet med hellebarder.
Her har formålet formodentlig været at skabe foragt
for landsknægtene og deres gerninger.
Sidst, men ikke mindst, har fabelvæsnerne ud
fyldt en dekorativ funktion. Følgende er et lille ud
valg af fabelvæsner med kort beskrivelse af hvad de
lærde i middelalderen vidste om dem.

Énøjede kannibaler
Råby kirke er som nævnt rig på fabelvæsner; bl.a. en
havfrue, en kentaur, en blemmya, en skyggefod og
en arimasp. Om arimasperne fortalte man, at de var
et enøjet folk, der levede langt nordpå. Adam af
Bremen fortæller, at de skulle bo ved den baltiske
bugt og at kykloperne lever i de finske ødemarker.
Arimasperne var et krigerisk folk, der lå i stadig krig
med deres naboer griffene (fabeldyr med ørnekrop
forrest og løvekrop bagest). De bor i nærheden af
det sted hvor nordvinden har sin hule, og det for
tælles, at de var menneskeædere, ikke ulig kykloper
ne. I middelalderlige billeder er arimaspen oftest afbilledet nøgne og med et kæmpestort rundt øje i
panden. På billedet i Råby kirke har væsnet faet et
par kæmpeører. Det er en mulig sammenblanding
af en anden race fabelvæsner kaldet enten pantoer
eller entokoiter, det vil sige dem, der sover i deres
ører.
Blemmyaerne, der er menneskeskikkelser uden
hoveder, er nok hovedløse, men ikke uden ansigt.

Fabelmennesker fra Hartmann Schedels værk “Liber
chronicarum’’, som blev trykt i Nürnberg 1493.
O: Astom, næseløs

P: Mand med overdimensioneret underlæbe
Q: Panot eller enotokoit, mand med kæmpeører

R: Vædderhornet menneskeS: Hurtigløber, der fanger
en hjort
T: Hippopode, hestefod
U: Dværg

32

Dette befinder sig enten på brystet eller på maven, og er
måske et udtryk for at der tidligere har været en forestilling
om indtil flere forskellige racer af blemmyaere. Hvor i ver
den, de levede, herskede der en smule usikkerhed omkring.
Plinius den Ældre fortæller at: “Dette folk uden hals og med
øjnene sidende i skulderne, skulle bo i Indien”. Andetsteds i
naturhistorien berettes det, at der bor blemmya ved Nigerfloden i Afrika.
Den måske største og flotteste af de ca. 6-7 blemmyaer,
der er bevaret i Danmark, findes i Råby kirke. Figuren er
velproportioneret og kroppen er her dækket med krøllet
hår. I den ene hånd holder han et pasglas. Dette glas har be
tydet, at man har tolket dette fabelmenneske som et billede
på dødssynden frådseri.

Hundehovede og skyggefod
I øde egne i Norge og Sverige findes der, stadig ifølge Adam
af Bremen, væsner med menneskekrop og hundehovede.
Andre middelalderlige kilder mener, at hundehovederne er
en bjergstamme der findes i Indien. Man mente, at dette
folk kun kunne kommunikere ved hjælp af fagter, gøen og
bjæffende lyde. I Danmark kendes der kun to eksempler på
hundehoveder i kirkekunst. Den første ses på en romansk
kvader, der er indemuret i tårnet på den lille landsbykirke i
Hasle udenfor Århus. I den velforsynede Råby kirke finder
vi atter dette mærkelige væsen. Her er hundehovedet iført
en prægtig dragt fra starten af 1500-tallet.
Indien, der for mange mennesker i middelalderen var det
fjerneste land man kendte til, var ofte hjemsted for mange
af fabelvæsnerne. Det gælder også for skyggefødderne, om
hvilke bl.a. Plinius den Ældre kunne berette følgende:
“Hoppende på deres ene ben, med den meget store fod, kan
skyggefødderne bevæge sig med stor fart. Disse etbenede væsner
kaldes sciapod, for nar det er meget varmt, ligger de på ryggen
og skygger for solen med deres store fod”. En nu overkalket
skyggefod findes i Vivild kirke ca. 20 kilometer fra Råby.
Skyggefodden sidder og holder benet fast ind til kroppen.
På foden sidder noget der ligner en patine, en slags træsko,
man tog på som ekstra såler under de almindelige sko i mid
delalderen, for at beskytte disse mod for eksempel fugt,
mudder og sne. En anden skyggefod befinder sig i Råby kir
ke. Denne skyggefod er ganske speciel. Den har som den
eneste - så vidt det er forfatteren bekendt - haft to ben.
Grunden til dette er ukendt, men det har helt tydeligt en
fordel for billedets komposition. Bemærkelsesværdigt er og
så skyggefodens meget fremhævede kønsorgan. Det ene ben
med den gigantisk fod er svunget op over hovedet, det an
det ben forsvinder ned i hvælvkappens ene hjørne.

Her har kalkmaleriets kunstner igen brugt fabelmennesker i
karikaturens tjeneste. En - tydeligvis fornem - hovedløs rider
ringridning eller turnering på en højst mærkværdig ganger.

“Dyret” er nærmest en kentaur med tranehals.

Kalkmaleri i Saltum kirke

< Mærkværdige mennesker:
*
<
11.

Okypoder

Hurtigløberfolk, der er
hurtigere end heste
Enotokoiter
Folk, hvis ører er så
store, at de sover i dem
Monommater Enøjede folk med hundeører
Næseløse, der æder alt deres
Amykterer
kød råt
Folk, hvis fødder sidder med
Antipoder
hælen forrest
Kynokefaler Hundehoveder
Akefaler
Hovedløse
Skyggefødder, den ene fod er
Skiapode
så stor, at den bruges som
paraply
Hippopode
Folk med hestehove istedet for
fødder
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Akefal eller blemmya - et hovedløst menneske, hvis ansigt sidder på over

kroppen. Akefalen, der har sin enorme mund placeret lige på maven, blev

brugt som symbol på hovedsynden frådseri i middelalderen.
Kalkmaleri i Råby kirke
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Væsnet med den lange hals
De særligt langhalsede væsner, tranehalsene, er nævnt i star
ten af 1300-tallet men hører hovedsageligt til i senmiddel
alderen. I Danmark findes der godt en håndfuld sengotiske
billeder af tranehalse. Disse væsner er lidt særprægede, idet
de måske er opstået som karikaturer. Deres optræden som
folkeslag varer ikke længe. I 1557 lever de i Afrika, hvor de
bekæmper griffe. Godt 30 år senere omtales de kun som en
kelt individer, vanskabninger, der er blevet indfanget i
fremmede lande, for at blive fremvist på markeder. De fle
ste af de danske tranehalse er karikaturer på landsknægte. Et
godt eksempel på netop dette ses i Århus domkirke. Her
findes der efter koret og korsskæringen på den første søjle i
sydlige sideskib, et prægtigt billede af en landsknægt. Den
ne latterliggjorte landsknægt har en lang tranehals og er des
uden forsynet med træben, hellebard og en stor kniv. Han
er iklædt en farverig kofte og hvide hoser. På landsknægtens
lidt barnlige hoved med det latterlige flipskæg sidder en
kluntet hat. Over landsknægten sidder der en skade og
skræpper af ham. Alt i alt er det et ynkeligt væsen der her er
karikeret.

Fabelvæsnerne uddøde eller gjorde de?
Udover de her fremstillede fabelvæsner findes der en række
mere alment kendte, som for eksempel kentaurer og hav
fruer. Mange af fabelvæsnerne og fabeldyrene overlevede
middelalderen. De trivedes godt i folketroen og mange rej
sende kunne berette om utrolige møder med mærkelige
skabninger. Fabeldyr og -væsner dukker dog sjældnere og
sjældnere op i de eftermiddelalderlige naturvidenskabelige
bøger. Fabeldyrene og fabelvæsnerne fik det endelige nåde
stød i slutningen af 1700-tallet, hvor naturforskere gennem
rejser og nøje undersøgelser af naturen begyndte at lukke de
sidste døre for sameksistens mellem disse skabninger og vi
denskaben.
Men er fabeldyrene og fabelvæsnerne nu også helt uddøde?
Svaret er usikkert, for er de mange historier om for eksem
pel Loch Ness uhyret og den afskyelige snemand ikke stadig
levende? Er de mange forklaringer, billeder og tolkninger af
eventuelt liv i rummet ikke også en slags fabeldyr og -væs
ner? Billeder af disse ikke jordiske skabninger viser ofte væs
ner sat sammen af forskellige menneskelige og dyriske træk.
Som jeg ser det, lever der stadig fabelvæsner i vores fantasi.
Måske har vi mennesker stadig brug for disse fantastiske
skabninger — nu findes de ikke kun på jorden, men også i
verdensrummet omkring os.
LeifPlith Lauritsen er museumsinspektør på
Middelaldercenteret ved Nykøbing Falster

Kyklop, i temmelig lapset påklædning, fra Råby kirke.
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Pygmæer på togt efter

traneæg. Allerede Plinius
kendte til forestillingen
om, at lilleputfolket pyg

mæerne er særlige fjen
der af tranerne, hvis æg

de prøver at ødelægge. I
denne fremstilling fra

Olaus' Magnus historie
om de nordiske folk fra

midten af 1500-årene ri
der de små fyre bl.a. på

Kilder om fabelmennesker

Den ældste beskrivelse af fabelmen
nesker er grækeren Megastenes - nu
tabte - bog “Indika” fra ca. 300 f. Kr.
Megastenes var ambassadør hos en
indisk konge, og skrev bl.a. om de
folkeslag, der skulle findes i det fjer
ne land. Mange af både disse - og
senere beretninger - om fabelfolk,
kan fx være lokale sagn, der er er
blevet fortolket som sandhed af rej
sende.
Beretninger om folkeslag på afson
drede steder kan også være en fak
tor, ligesom fx andenhåndsviden om
eksotiske aberacer. “Orangutang” be
tyder fx “skovmenneske” på det loka
le sprog. Fremvisning af vanskabte,
præsenteret eller misforstået som re
præsentanter for en særlig race, kan
også have givet bidrag til forestillin
gerne.
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Fabelmennesker kan findes i rejsebe
skrivelser helt op i 1700-årene. Men
allerede de antikke forfattere som fx
Plinius den Ældre, fortæller om fabe
lagtige menneskeracer. I tiden mellem
det 3. og 5. århundrede efter Kr. blev
“Fysiologus” til. Forfatteren kendes
ikke mere, men bogen blev meget po
pulær i den kristne verden. En anden
vigtig kilde er den “Etymologiæ” som
biskop Isidor fra Sevilla udgav i 600årene. Hans bøger var blandt de
mest brugte i middelalderens skoler
og universiteter. I middelalderen kom
de såkaldte “bestiarier” en slags
naturhistorier, der både byggede på
Fysiologus og på Isidors metoder.

PÅ SPANDEN
I foråret 1999 blev der etableret nye
kildesorterende toiletter,
der samtidig er vandbesparende,

på Museumsgården i Keldbylille på Møn.
Det fik museets folk til at se nærmere på
en lidt overset facilitet i vor historie.

AF BO FeLDVOSS

t af vore mest naturlige forehavender i
løbet af dagen er toiletbesøget. Samtidig
er det et af de mest tabubelagte emner,
noget man ikke snakker om. I hvert fald ikke
som voksen.
Ved en forespørgsel blandt studerende i Au
stralien og Tyskland var der enighed om at toi
letbesøg og toiletadfærd var det mest tabubelag
te emne.
Hvis man beder folk om i detaljer at beskrive
en dags aktiviteter, både privat og arbejde,
“glemmes” toiletbesøgene.
Det er mest gennem børns latrinære udtryk,
lokumsdigtere, samt naturligvis diverse vittighe
der, at vi bliver konfronteret med denne del af
vores liv.
Før kunne toiletbesøget ( i hvertfald i nogle
kredse) have en vis social dimension, et frirum til
samtale. Nogen kan måske huske detaljen fra
skolen, med pigerne der altid skulle mindst to på
WC af gangen. Andre kan huske de gamle lo
kummer med plads til flere på række. WC'et var
også stedet, hvor man røg i smug. For voksne er
meget af det sociale forsvundet, hvor man i “de
gode gamle dage” mødtes og fik snakket om tin
gene, mens man alligevel sad der.

E

En hemmelighed

- »Jomfru Stjernholm! Om Forladelse at jeg afbryder Dem...; er De ikke snart
færdig?« -

Tidligere har de fleste jævne landbomennesker
formodentlig klaret deres behov ved møddingen
el. lign. Men på slotte og herregårde blev der
indrettet særlige rum til forhavendet. Det er de
såkaldte “hemmeligheder”. Den ældste måde at
ordne problemet på, var at etablere en stor kloak
midt i huset, hvilket dog kunne give lugtgener.
Og istedet for at gemme affaldet i lukkede kloak
rum, gik man derfor efterhånden over til at tøm
me det ud i det fri. Derfor blev et lille muret
rum, “hemmeligheden”, anbragt som en knop
på bygningernes yderside, hvilket bl.a. var tilfæl
det ved bygningen af Frederiksborg og Nyborg
slot samt Blåtårn i København og Dragsholm i
Nordvestsjælland.
Problemet med disse “udhængstoiletter” var
imidlertid, at de var fulde af træk og - ikke
mindst - at de udgjorde en sikkerhedsrisiko. Fra
den ellers lukkede og velbeskyttede borg var der
jo helt åbent, og dermed direkte indgang - eller

(tegning afFrits Jürgensen)
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De første vandklosetter

Lokumsbygning i Lise

lund Slotspark. Har
været anvendt som of

fentlige lokummer.
Fotograf: Jens Refitrup,

Møns Museum, 1999
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udgang - via “hemmeligheden”. Man var natur
ligvis opmærksom på dette forhold, og fit da jar
len af Bothwell blev indsat på Malmöhus, blev
der givet ordre til, at “hemmeligheden” ved det
rum, han skulle opholde sig i, måtte tilmures.
I løbet af 1600-årene begyndte man at fore
trække en slags “alkovetoiletter”; store, skabslignende aflukker i stuen, der mindede lidt om
skabssengene - og herfra var skridtet til at ned
lægge aflukket til fordel for en natstol ikke langt.
Selvom renæssancens toiletter ikke nødvendigvis
var synderligt fornemt udstyrede, findes der dog
et eksempel på et sådant. Ovenikøbet ét, der
dagligt beses af mange interesserede besøgende. I
tilknytning til “Det mørke Værelse” på Rosen
borg findes Christian den Fjerdes toilet, et lille
aflukke, der på Frederik den Fjerdes tid blev be
klædt med fajancefliser, ikke ulig den indret
ning, som vi stadig ynder i rum af netop denne
beskaffenhed. Dog med den forskel, at vi nok
næppe kunne forestille os at undvære vandklo
settet.

Det første vandkloset med skyl og vandlås så da
gens lys i 1596 og faderen var englænderen John
Harrington. Der gik dog yderligere 179 år, før
det første klosetpatent blev anmeldt i 1775 af en
anden englænder, urmager Alexander Cum
mings. Det omfattede en toiletskål af metal og
cisterne med håndtag.
Romerne havde 16 hundrede år i forvejen
bragt sanitære installationer til England i form af
offentlige bade med blyrør og cisterner. De ro
merske soldater sad ved siden af og overfor hin
anden op til 20 personer sammen og nød hinan
dens selskab. I den senere middelalder blev man
ge latriner bygget på broer over floder eller bare
tømt ud i rendestenen i byens gader.
I 1790’ernes England ser man de første klo
setter med vandlåse, som vi kender dem.
I England fandtes der også på dette tidspunkt
mobile klosetmænd, der gik rundt i byens gader
med deres spande. Man prajede klosetmanden,
som vi i dag praj er en taxa. Han standsede og
indhyllede både spand og kunde under sin store
frakke, indtil transaktionen var gennemført. I
1848 blev der, efter flere koleraepedemier, gen
nemført en sundhedslov i England, der pålagde
enhver husejer at etablere et latrin eller vandkloset.
I starten var kun vandlåsen af porcelæn, mens
skålen var i emaljeret jern. Ret hurtigt blev også
skålen fremstillet i porcelæn og i 1870’erne be
gyndte man at dekorere toiletskålene og der blev
stillet krav til apparaturets effektivitet:
Ved en skylletest skulle en 9-liters skylning
fjerne: 10 æbler med en diameter på 30 mm, en
svamp med diameter 75mm og 4 stykker papir
fra skålens sider over vandkanten.
Det var samtidig, at man i urinalerne malede
feks. “bulls-eye” eller en bi under glasuren så en
gentleman havde et sigtemærke. Det kunne dels
tilfredsstille hans jagtinstinkt og dels undgå at
tilsøle gulvet og mandens sko.
Fra omkring 1900 installeres de første danske
vandklosetter i nybyggede boliger, i større byers
etageejendomme som fællestoilet på køkken
trappen. I bygninger fra før 1900 blev der mange
steder installeret toiletter i 1920’erne og 30’erne.

Lokum i soveværelse på

1 .sal, Liselund Slot på
Møn. “Røret” bag lo

kummet er aftræk for
lugt.
Fotograf: Jens Refitrup,

Møns Museum, 1999

Toiletpapirets forgængere
Fingre, mos, løv, græs, stof, pinde og sten har al
tid været anvendt som “toiletpapir”. Arkæolo
gerne har ofte fundet små stykker stof og frem
for alt mos i de middelalderlige latringruber.
Ikke sjældent har man også fundet pinde der kan
have været anvendt til at skrabe sig bagi inden
man evt. vaskede sig.
Papir var sjældent i ældre tid, i stedet blev der
brugt stofstykker. Der er forskellige, mere eller
mindre eksotiske, eksempler på hvad folk har
brugt til rengøring efter toiletbesøg. Allerede i
900-årene brugte Benediktinermunkene linned
stykker, og Martial taler om parfumerede lin

nedstykker hos de gamle romere. Grevinde du
Barry, Ludvig 15. 's elskerinde, brugte efter sigen
de linnedstykker med urteudtræk som f.eks. ro
senblade eller kamille, mens kardinal Richelieu
angiveligt anvendte hampestykker.
Almindelige mennesker brugte som nævnt
græs eller mos og ofte det mere håndgribelige
redskab med det folkelige navn “røvspade” eller
“røvpind”. Denne satte man i en sprække ved
dasset og den blev anvendt af alle til at skrabe det
værste af, når man var færdig med sit forehavende.
Først senere fandt man her et udmærket an
vendelsesområde for gamle aviser, blade og tele
fonbøger.
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»Befinder Nogen udi Bøtter, Baljer, Spande eller
udi andre Måder Menneskeskarn at udbare eller
udbare lade og saaledes som sagt er Henkaster, da
bør den, det lader bestille, at straffes på 40 Mark,
og den sig det overtager ogforretterførste Gang der
for at strajfes udi Halsjarnet, sker det oftere, agtes
for Folk, som falder Natmanden udi Bestillingen
og langer ej bør lides i Menigheden«.
Disse bestemmelser indskærpedes gentagne
gange i det 18. århundrede. I første halvdel af det
19. århundrede stod det ikke ret meget bedre til
med natmandens anseelse.
Det er svært at sige, om forordningen har haft
den tilsigtede virkning, men i alt fald er det tan
kevækkende, at et arbejde, der helt op til vore
dage har haft et lidt uheldigt præg på trods af ar
bejdets ændrede karakter, har en fortid som no
get uærligt, og det er ganske interessant at be
mærke, at skarpretteren så sent som i perioden
1825-1830 indtrådte i natførerlavet.

Kongetoget

Den uærlige natmand
Lokum på vestmønsk
husmandssted. Bygget

ud over møddingsplad
sen i stil med borge og
slotte.
Fotograf: Jens Refstrup,

Møns Museum, 1999
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I byerne var tømning og bortkørsel af renovation
et arbejde, som blev besørget af natmanden.
Han hørte, sammen med skarprettere, skor
stensfejere og hestegildere til de uærlige folk og
boede derfor afsides. Han ordnede natrenovation,
flåede selvdøde kreaturer, kastrerede dyr o.lign.
Som kompensation for denne ubehagelige sta
tus tjente natmanden gode penge, men da det
var svært at få folk til dette nødvendige arbejde,
blev der i 1685 udstedt en forordning, der for
bød at betitle skorstensfejere, hestegildere, svinesnidere og natmænd samt deres pårørende som
uærlige.
Under Christian den Fjerde blev det betegnet
som uærlig gerning at udbære menneskeuhumsk
hed og kaste det på volden eller på fortovet for
an døre eller på gaderne, eller lade det løbe gen
nem rendestenen. I 1647 skærpedes forbudet, og
i 1664 risikrede man at stille sig selv i klasse med
de foragtede, hvis man fe selv bar latrin ud:

I vort århundrede blev der naturligvis gjort brug
af de nyere transportmidler, også når det gjaldt
bortkørsel af latrin. København blev der, i for
bindelse med den nye Langebro, bygget en jern
bane specielt med henblik på at bortskaffe latri
nen fra hovedstaden. Hidtil havde man haft en
oplagsplads ved Lersøen, som nu blev nedlagt. I
datiden havde Lersøen iøvrigt ikke det bedste
navn, for det var her, at de såkaldte “lersøbøller”,
en varieret blanding af småkriminelle og subsi
stensløse holdt til.
Banen åbnede 17.7.1907 og gik fra Amager
direkte ud til de sjællandske landsbyer, hvor
bønderne var parat til den videre transport.
Transporten foregik i særligt konstruerede
trætønder, der var monteret tre ad gangen på
tværs af en jernbanevogn. Toget blev blandt jern
banefolk kaldt “Kongetoget”.
Resterne af stationen på Amager ser ikke ud af
meget i dag, men da den var i funktion, først i
dette århundrede, var den et imponerende tek
nisk fremskridt. Tønderne blev læsset af på per
ronen, og latrinen blev gennem en indflydningstragt styrtet ned i en hovedbeholder. Herfra blev
den behandlet til en jævn masse, hvoraf noget
blev solgt som gødning til bønderne. Den over

skydende del blev ledt sammen med det almin
delige kloaksystem og pumpet ud i Kongedybet.
Bo Feldvoss er museumsassistent ved
Møns Museum

Dragsholm slot. De to udbyg

ninger på tårnets mur er uden

tvivl “hemmeligheder”.

Kilder:
Faglærer Benny Wielandt, Gladsaxe Tekniske Skole

(interview)

Artikel i fagbladet Dansk WS, september 1998
WS-museet i Katrineholm, Sverige, Kompendie om
tør- og vandklosetter
Museet i Kristianstad, Sverige.Udstillingsmateriale

fra udstillingen “Den növändiga sitsen”
H.P. Hilden, Skrald, storby og miljø 1973
Marianne Sylvest, Grøn Guide på Møn 1999
Hans Dahl, Dansk hjælpeordbog, 1875

Rosenborg, vejledning 1983.

Troels Lund: Dagligt liv i Norden, bd. 2,
Haslev 1968
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Lokum (latin):

Egentlig akkusativ af locus,
“stedet”; nødtørftshus. Oprindelig
en forskønnende omskrivning. Nu
mest brugt om gammeldags
retirader.
Toilet (fransk):

Egentlig det rum, hvor man gjorde
sit toilette, således stadig i ord
som f.eks. toiletbord. Derefter
betegnelse for WC (WaterCIoset)
eller vandkloset.
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YGEPLEJEN FÅR
SIT EGET MUSEUM

i
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Kolding

Det er sygeplejens historie, som er temaet i de nyind
rettede lokaler ved Kolding fjord, som tidligere rum

mede et sanatorium for tuberkulosepatienter. Dan

marks nyeste special-museum satser på både fagfolk
med historisk interesse og alle os andre. Selvom

museet ikke var helt færdigt, da Siden Saxo kiggede

indenfor, er der ikke tvivl om, at stedet nok skal blive
et - eller måske flere - besøg værd.

æsten alle piger har på et eller andet tids
punkt haft en drøm om at blive sygeplejer
ske. Det er én af de fa traditionelle kvinde
uddannelser, der rummer både liv, død, dramatik
et vist mål af samfundsmæssig anerkendelse. For
nogle har forestillingen om at kapre en høj, flot læge
måske også spillet ind? Men hvis man kommer til
det nye Sygeplejemuseum ved Kolding Fjord med
hospitalsromantik på nethinden, så får piben hurtigt
en anden lyd.
For historien, der fortælles i det forhenværende
tuberkulosesanatorium, handler om et fag med
standsbevidsthed, faglig stolthed og masser af enga
gerede, dygtige kvinder.

N

et nye sygeplejemuseum er bygget op om
kring flotte og informative interiører, der ta
ler til både højre og venstre hjernehalvdel.
Museumsgæsten møder både den hierakiske stu
gangsprocession anno 1930, den lille, næsten gen
nemsigtige patient med bamsen i barnesengen og
hjemmesygeplejersken på sin solide cykel. Figurerne
er lavet af Lisbet Stevens, der også bl.a. har stået for
Arbejdermuseets interiørfigurer, men hjemmesyge
plejerskecyklen er ægte nok. Den har engang kørt
rundt i Oksbøl, og bagpå var der plads til taske og
andet udstyr i en specialbygget bagagebærer.
De farver, der er brugt i de forskellige rum hører
til husets oprindelige palet. Udstillingsarkitekten
Lars Haastrup har udført en “farvearkæologisk” un
dersøgelse, og skrællet lag på lag af maling fra vægge
og træværk, indtil hele farvespekteret, fra den gang
huset blev bygget og til idag, var blotlagt. Det har gi
vet masser af kølige, lidt kliniske toner, der passer
godt til museets tema og øvrige indretning. Princip
pet omkring textning har været at skrive kort,
præcist og læsevenligt - men med blik for de gode hi
storier.

D

elve udstillingen er opbygget tematisk kro
nologisk, hvor milepælene indenfor forskel
lige temaer i sygeplejens historie bliver be
skrevet. Hovedparten af samlingerne stammer f
perioden 1920-1950, men det betyder ikke, at andre
perioder ikke bliver behandlet. Tværtimod. Først
møder udstillingsgæsten personer fra tiden før den
formaliserede sygepleje - fra middelaldermunken til

S
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Florence Nightingale, der iøvrigt er udført i en slags ståltråd, ligesom
modellen af de diakonisser, som var Danmarks første rigtige, uddanne
de sygeplejersker. Temaet “Den syge by”, som fortæller om dårlige bo
lig- og arbejdsforhold og elendig kloakering, leder naturligt over i be
retningen om, hvordan bekæmpelse af epidemier og oprettelsen af
Københavns Kommunehospital satte bl.a. hygiejne på dagsordenen.
Og vi bevæger os videre op imod nutiden gennem emner som psykia
trisk sygepleje, nødhjælpsarbejde og operationsforhold. I én af mon
trerne ligger modellen af et spinkelt 24-ugers foster. Ildrødt og sårbart.
Vi har teknologien til at holde liv i mennesker på denne størrelse. Men
skal vi? Eller skal vi ikke? De etiske diskussioner har også fået deres
plads på det nye museum. Det samme gælder iøvrigt for sygeplejer
skernes private liv. Langt frem i tiden var der bopælspligt på hospita
lerne, som stillede små værelser til rådighed. Sådan ét har museet også
en rekonstruktion af, komplet med broderet bibelcitat i ramme og kaf
fedug på bordet.

En af de mange figurer

på museet forestiller en

sundhedsplejerske, på vej
ud til sine patienter.
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Der er en grund til, at de bygninger,
hvor museet har til huse ligger gemt

lidt af vejen. For indtil I960'erne
var de lyse, højloftede lokaler opta
get af små hostende patienter, der

led af lungetuberkulose. I solide,
sortmalede jernsenge lå de - godt

pakket ind i tæpper - og fik frisk luft
i de udendørs liggehaller. Kuren be

stod primært af ordentlig mad, frisk
luft, motion og hvile. En del af filo
sofien i behandlingen var at isolere

de syge - på den måde isolerede man
også tuberkelbakterien og mindske

de smittefaren. Og derfor var en lidt
afsides beliggenhed at foretrække,
når man skulle bygge sanatorier. Da

tuberkulosen i løbet af I960'erne

stort set var udryddet blev de impo

nerende bygninger overtaget af

Åndssvageforsorgen indtil de blev

købt af Sygeplejerskernes Ejendoms
selskab i 1988. Idag er der hotel og
kursuscenter - og museum!
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et er en meget bred målgruppe vi gerne vil henvende os
til” fortæller museets leder, etnologen Inger-Marie Børgesen “ Det er naturligvis sygeplejerskerne selv, og syge
plejeeleverne. Men også alle andre. For et museum som detteh
også vigtigt med en lokal forankring. Der er jo bl.a. også skoler og tu
rister.” Kolding har i forvejen en del kulturelle attraktioner, fx kunst
museet Trapholt og Koldinghus. Om sommeren hjemsøges byen af
både sejlerturister og campister og der er også en del messeturister. Så
selvom Sygeplejemuseet ligger ca 6 kilometer udenfor Kolding cen
trum, kommer der sikkert ikke til at mangle gæster. “Dét vi har op
bygget nu er jo basisudstillingen” forklarer Inger-Marie Børgesen “og
under arbejdet med dét får man jo masser af ideer til senere temaud
stillinger, og vi vil naturligvis også prøve på at være aktuelle og tage te
maer i nutiden op.” En skoletjeneste er et andet af de kommende pro
jekter. Museumslederen har en fortid på Frilandsmuseets skolestue, og
kunne godt tænke sig at indrette noget lignende på sygeplejemuseet. Fx
et rum med genstande, som børn kunne prøve og bruge. En website og
en museumsbutik hører også med til planerne. Det er meningen, at der
skal være et lille udsalg af forskellige ting, især bøger og postkort, i for
bindelse med billetsalget. Foreløbig består staben af to akademikere og
én HK'er, så der er næppe tvivl om, at de tre sikkert skal fa nok at lave.
På længere sigt er målet at opnå statsanerkendelse, og derfor arbejder
man allerede nu udfra de standarder og regler, der kræves her.
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FAKTABO X

Sygeplejersker i 100 år
I år er det præcis 100 år siden,
at Dansk Sygeplejeråd blev stif
tet. Det var sygeplejersker fra
Kommunehospitalet, der kontak
tede Charlotte Norrie, en af sy
geplejens danske pionerer, som
da var på vej til en kvindekon
gres i England. De bad hende
om at undersøge, hvordan de
engelske sygeplejersker var
organiserede. Da hun kom
hjem og fortalte om de uden
landske erfaringer, besluttede
de danske sygeplejersker at stif
te deres egen forening. Ved den
første generalforsamling den 27
oktober 1899 blev Henny
Tscherning valgt til formand.

Et af klenodierne på Dansk Sygeple
jemuseum er den store samling af ca,

150 emblemer. Alle autoriserede syge
plejersker bærer Dansk Sygeplejeråds

emblem, der fungerer som et bevis på,

at indehaveren er uddannet og autori
seret. Men ved siden af den officielle
nål har der eksisteret en mængde “lo

kalnåle”. Forskellige uddannelsesste
der og elevforeninger havde deres

egne nåle med forskellige symboler så blot et enkelt kenderblik på en
fremmed sygeplejerskes barm kunne

afsløre, hvor hun var uddannet og på
hvilket hospital.
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et ville blive oprettet, besluttede Dansk Sygeple
et var faktisk Kirsten Stallknecht,
jeråd, at der også skulle være arkiv. De ældste
der fik ideen til at oprette et syge
dele af foreningens arkiv har vi her i huset, så vi
plejemuseum” fortæller Inger-Ma
håber,
at også historikere og andre forskere med
rie Børgesen om museets start. “Hun
havde
interesse for sygeplejehistorie får øje på stedet og
været interesseret i sygeplejehistorie længe, og i
vil bruge det.” Arkivet, der opererer med de
slutningen af 1980'erne ansatte Dansk Sygeple
samme regler for tilgængelighed m.m. som Sta
jeråd historikeren Esther Petersen, som i de ef
tens Arkiver, rummer bl.a. også små privatarki
terfølgende år skrev fire bøger om sygeplejehi
ver fra enkelte sygeplejersker, vandrebøger og en
storie.” Der kan næppe herske tvivl om, at syge
komplet samling af tidsskriftet “Sygeplejersken”.
plejerskernes formand var i trit med sine med
Fra en brun kasse øverst i kompakt-reolen frem
lemmer. For en betydelig standsbevidsthed og
drager Inger-Marie et stærkt gulnet eksemplar af
interesse for fagets historiske udvikling har altid
ét af de første numre, der udkom i 1901. Her
karakteriseret foreningens medlemmer. Derfor
kunne man bl.a. læse faglige artikler om hygiej
gav det også et godt resultat, da museumsplaner
ne og ernæring - men også en debatartikel om
ne så småt begyndte at rulle, og der blev efterlyst
hvorvidt det nu var bedst, at sygeplejersker kald
materiale og genstande gennem tidsskriftet “Sy
te hinanden “søster” eller “frøken”. “Frue” var
geplejersken”. I 1997 blev Dansk Sygeplejehisto
naturligvis slet ikke på tale den gang, hvor faget
risk Selskab stiftet, og et af Selskabets formål er
stadig blev betragtet som lidt af et kald for ugif
netop at fungere som en slags støtte- og ven
te kvinder, der (endnu) ikke havde en familie at
skabsforening for museet.
passe. Der er sket en del siden den gang, og det
“Der er iøvrigt også mange ældre sygeplejer
meste af udviklingen er med på Sygeplejemuseet
sker, der har foræret os fotos, sådan at vi nu ef
ved Kolding fjord.
terhånden har et righoldigt billedarkiv” siger In
ger-Marie Børgesen. “Da det blev klart, at muse
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Glæd dig
TIL NÆSTE
nummer:
udkommer i slutningen af
november

Danmarks (og
Norges) største
matematiker
Familien Wessel er mest kendt for familiemed
lemmerne Peter og Johan Herman, der gjorde sig
bemærkede indenfor krigskunst og poesi. Relativt
ukendt er landmåleren Caspar Wessel, som imid
lertid fortjener en fornem plads i den matemati
ske verdenshistorie.

År 2000 special:

Krudt og fyrværkeri
Der vil sikkert ikke blive sparet på raketter,
fontæner og romerlys når det nye årtusinde skal
skydes ind. Med en artikel fra krudtværksmuseet
kigger vi nærmere på krudtet og den spændende
kulturhistorie bag dets mere fredelige og festlige
anvendelse.

Gid hvert et ønske
lykkes dig i år!
“Glædelig Jul og godt Nytår!” skriver vi til familie
og venner i løbet af december. Benno Blæsild fra
Den Gamle By kigger nærmere på nytårskortene
og de motiver, som man fandt på dem i begyn
delsen af århundredet. Hvad i alverden har skor
stensfejere og mariehøns at gøre med Nytårs
aften?

Mød Siden Saxo på internet:
http://www.sa.dk/lak/saxo.htm

a den 17-årige Ellen Margrethe Wolden, efter at have
taget realeksamen, blev ansat på toldkammeret i Ny
borg, fulgte hun i sin fars fodspor - han var nemlig også tol
der, ligesom bedstefaren iøvrigt havde været det.
I 1918 bestod hun medhjælperprøven og blev året efter
forflyttet til København, hvor hun arbejdede i kreditopslagskassererkontoret. Efter at have bestået fagkurset i 1920,
ansøgte hun året efter om at blive forflyttet. Hun ville gerne
ind på et havnekontor i København for at få lidt mere erfa
ring ved at være med til de mange forskellige toldforretnin
ger, man udførte dér. I første omgang blev ansøgningen ikke
bevilget, og først i 1923 havde hun heldet med sig. Denne
gang havde hun ønsket at komme til Sønderjylland, til enten
Sønderborg eller Egernsund. Det blev Sønderborg, hvor hun
fra den 1. september 1923 blev udnævnt til toldassistent.
Der var en særlig grund til, at Ellen gerne ville til Sønder
jylland. Hun var nemlig blevet gift, og hendes mand, Hans
P.E. Ræthinge, var kriminalbetjent i Gråsten. Og etaten syn
tes åbenbart ikke, at det var rimeligt at skille ægtefællerne ad.
Spørgsmålet om bopæl og tjenestested var imidlertid ikke
det eneste problem, som ægteskabet medførte. For Ellen var
ikke umiddelbart til sinds at skifte navn, og uden videre over
tage sin mands. Enden blev, at hun fik lov at bruge både sit
og ægtefællens efternavn.
Efter et par måneder i Sønderborg blev Ellen forflyttet til
Gråsten, hvor hun boede. Det var simpelthen for tidskræ
vende at pendle, når hun først kunne være hjemme kl. 10 om aftenen. Så fra 1924 arbejdede hun på
Gråsten toldkontrol. Efterhånden fik ægteparret tre børn, og uden forflyttelsen havde det været næsten
umuligt at få familie- og arbejdsliv til at hænge sammen. Ved siden af arbejdet med familien sørgede
hun for at erhverve sig de kvalifikationer, der skulle til for at nå videre i karrieren. Hun så sine jævnal
drende mandlige kollegaer blive toldkontrollører og fungerende toldforvaltere for at se, om de nu du
ede til dette hverv. Hun fik ikke selv nogen tilbud, hvorfor hun jævnligt rejste til København for at tale
sin sag i departementet, der tilsidst gav efter, og gav hende landets mindste toldsted, Fakse. Derefter
kom hun til Fåborg og endelig - den 1. juli 1953 - kom udnævnelsen til toldforvalter i Ribe.
Ved siden af karrieren i toldvæsnet var Ellen aktiv i flere kvindeforeninger og organisationer, hvor
hun havde tillidsposter. Bl.a. var hun en overgang formand for Dansk Kvindesamfunds sønderjyske di
strikt og sad i bestyrelsen for den lokale kreds af Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed.
Desuden var hun også i en overgang lokalredaktør på “Hejmdal” og “Flensborg Avis”.
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Ellen

Margrethe
Danmarks

første kvindelige

Toldforvalter

Ellen Margrethe Wolden Ræthinge (1900 - 1986) er en af de mange hundrede kvinder, som er optaget i
Kvindebiografisk Leksikon, der udkommer i år 2000. Interesserede kan læse mere om hende og andre kvin
der i toldvæsnet i Karen Hjorths: “Tolder og kvinde” der udkom tidligerepa året.

