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VELKOMMEN til min
portefølje for de seneste tre år. Her
kan du finde design af bøger og pjecer, og som
noget nyt er der også en legeplads med tegninger, kalligrafi og fotos. Alt samlet her for at præsentere dig for bredden
af mit virke og mine talenter. Mine porteføljer fra de tidligere år kan
ses på mit website.

Jeg er uddannet arkitekt, men har arbejdet som grafisk designer siden 2000.
Jeg har masser af erfaring i at tilrettelægge fagbøger og biografier – fra indkredsning af opgaven, forfattermøder og layoutprincipper til omfangsberegning og
produktionsstyring. Væsentlige stikord i mit virke er indlevelse, kvalitet, integritet,
funktionalitet og skønhed.
Det er det nørdede, sære, kantede, ambitiøse, empatiske, særlige og
dygtige, som står mit hjerte nært. Jeg drømmer om at finde arbejdsfællesskaber/samarbejdspartnere, som er med på at eksperimentere, gå på
opdagelse, afprøve nye veje og vove pelsen – uden at miste jordforbindelsen og realitetssansen.
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Refshalevej 110A
1432 københavn k
23 28 05 44
pernille@dampdesign.dk
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Vi er også to
Jeg har indledt et tæt sam
arbejde med grafiker Erling
Lynder. Det betyder fx, at vi er
to til at tage fra, når der er
spidsbelastning, og to til at
løfte større opgaver.

Vil du se mig i mere frie og uformelle rammer, så
besøg mig på Instagram: @frudamp

Om jeg har damp?
Nej, men der er
tryk på!
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e pRovisoRiske RetRanchemen
ter og skansearbejder, der var
blevet opført under Torstens
sonkrigen, kunne naturligvis
ikke opveje svaghederne i Hans
Jacobsen Schiørts projekt til en fornyelse af
fæstningsværkerne. Da kongen efter krigen var
politisk og legemligt svækket, lykkedes det mod
standerne af projektet at udnytte situationen, så
Schiørt ikke kom til at arbejde videre med det.
I stedet gennemtrumfede Rigsrådet, at mo
derne, professionelle folk blev sat på opgaven, og
at et nyt projekt blev udarbejdet, som ikke blot
omfattede den igangværende Østervold, men
også et nyt Kastel, og allerede i sommeren 1647
kunne man gå i gang.
Prins Christians holdning til denne udvikling
kendes ikke. Han havde jo som nævnt diskret
modarbejdet Schiørt i 1642, men hans sygdom
og død i oktober 1647 har sikkert hindret ham
i at involvere sig. Rigsrådet behøvede da heller
ikke støtte. Det gik så vidt ind i sagen, at det
reelt overtog styringen af det danske fæstnings
byggeri og i 1646 fik udarbejdet en overordnet
plan for en sikring af riget ved anlæg af et sy
stem af fæstninger, der til sammen skulle dække
hele landet. Hovedkraften i dette arbejde var
rigsmarsken Anders Bille, som i 1646 skrev en
betænkning, der skulle få store konsekvenser for
de kommende års fæstningsbyggeri i Danmark,
ja, langt ind i Enevælden og i sine grundtræk
frem til 1800tallet.

Støttet af Rigsrådet etableredes i 1647 tillige
en fæstningsadministration, der i sin organisa
tion eksisterede ubrudt frem til 1760’erne, og
som dermed kom til at dække hele den lange
udbygningsperiode. Rigsrådets overtagelse af
administrationen skete ikke uden modstand
fra Christian den 4.s side. Han ønskede at
fortsætte i det udlagte spor, men ved Frederik
den 3.s tiltræden som konge i 1648 faldt denne
modstand væk, og efter 1648 fandt Rigsrådet i
den ny konge en velvillig samarbejdspartner, der
erkendte problemernes omfang og delte Rigs
rådets anskuelse om at opføre moderne anlæg
rundt om i riget – herunder ikke mindst om
kring København. Nogen selvstændig holdning
til anlæggene omkring København synes Fre
derik den 3. dog ikke at have udtrykt, men han
var en moderne indstillet person, der givetvis
har delt sin storebrors synspunkter. Han var som
alle i samtiden interesseret i fæstningskunst og
havde i sit bibliotek samlet en hel del litteratur
om emnet, ligesom han påstås at have udført
en tegning af en idealfæstning efter italiensk
forbillede.379 Det var dog heller ikke usædvanligt
i samtiden.
Resultatet af Rigsrådets og kongens samar
bejde kom i 1649 i form af en overordnet plan
for hovedstaden, der omfattede både en frem
tidig udbygning af fæstningen og anlæg af flere
nye bydele: Hele voldlinjen skulle udbygges til
et fuldt moderne anlæg, ganske som Østervold,
som man var begyndt på i 1647, og Slotsholmen
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Pragtværk i smuk klassisk saglig stil og
lækkerhed om opbygningen af Køben
havns befæstning.
Tidsmæssigt er vi i barokken; det
kalder på barokskrifter, her Caslon, og
barokkens farver (se linje 1 i farvepalet
ten). Emnet befæstning kalder på enkel
hed og funktionalitet og foto af port med
nagler, hvor Christian 4’s monogram er
indgraveret, på forsatserne.
Brødteksten er i to spalter og placeret
med god luft omkring. Det giver plads til
mange forskellige billedstørrelser, bil
ledtekster og andre elementer, som skal
placeres tekstnært.
Noterne er placeret ude i sidemargin.
Dette imødekommer forfatterens ønske
om at have tekstnære noter, som samti
dig lader kolumnerne stå rene.

Gottfried Hoffmann tegnede i
november 1658 dette kort med en
byplan for Ny-København, der på
den ene side nøje fulgte broderen
Georg Hoffmanns plan i forhold
til Rigensgades gennembrydning
gennem Kongens Have, men som på
den anden side opretholdt Nyboders
skrågade (senere Adelgade), som et
forstyrrende element. Til gengæld var
de små karréer langs volden smeltet
sammen med den bagvedliggende
karré.

379 RA Hofetaten, Kongehus
arkivet, Frederik den 3.
Tilskrivningen bygger på en
senere påskrift af Erasmus
von der Pforten, jf. Voss 1966,
s. 174–175

488 RA DK B 57 1658, f. 682, nr.
1106, 18.8.1658, jf. KancB 1658,
s. 345–346 og KD 5, s. 468,
nr. 1113

489 RA DK B 57 1658, f. 675, nr.
1092, 15.8.1658, jf. KancB 1658,
s. 343 og KD 5, s. 464, nr. 1099

490 Wallensbech 1660, 18. og
20.8.1658

491 RA DK B 57 1658, f. 697, nr.
1154, 27.8.1658, jf. KancB 1658,
s. 356 og KD 5, s. 479, nr. 1143

492 RA DK B 57 1658, f. 681, nr.
1098, 17.8.1658, jf. KancB 1658,
s. 344 og KD 5, s. 466, nr. 1105;
1658, f. 682, nr. 1104, 18.8.1658,
jf. KancB 1658, s. 345 og KD 5,
s. 467, nr. 1111

493 RA DK B 57 1658, f. 732, nr.
1274, 6.10.1658, jf. KancB 1658,
s. 392 og KD 5, s. 510, nr.
1226; DK B 59 1658, nr. 1274,
indlæg 6.10.1658 og 16.10.1658;
DK B 57 1658, f. 741, nr. 1312,
19.10.1658, jf. KancB 1658, s.
400–401 og KD 5, s. 521, nr.
1255; DK B 59 1658, nr. 741,
indlæg 17.10.1658, gentaget fra
16.10.1658

494 RA DK B 57 1658, f. 814, nr.
1572, 23.12.1658, jf. KancB 1658,
s. 463 og KD 5, s. 555, nr. 1359
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1035 Forordninger 1683–1699, s. 984–

986: Forordning om NørrePorts Aabenholdelse over den
ordinaire Tiid, 2.7.1695

1036 RA KrKanc, Registratur over

i alle krigssager udfærdigede
kgl. sager 1692–1699, 2.7.1695

1037 RA KrKanc, IB 1695, nr. 325,

3.8.1695 med bilag 1.8.1695 af
Peter Rigelsen

1038 Forordninger 1683–1699, s.

986–987: Forordning om
Nørre-Portes Aabenholdelse
om Fredagen og Søndagen før
og efter Prædikerne, 23.7.1695

1039 RA KrKanc, Registratur over

i alle krigssager udfærdigede
kgl. sager 1692–1699, 27.7.1695

Forsats

talt afbrudt vandtilførslen til byen, og renderne
udgjorde nu en fare, da de kunne bruges som
trædesten for fjenden. Afhugningen skete forholdsvis sent, så faren har derfor næppe været
overhængende, hvad enten det nu skyldes, at
rørene har ligget dybt, eller at voldgravens vand
har stået i en passende højde de steder, hvor rørene passerede graven.
Amager var på danske hænder, så på Christianshavn kom forsvarsforanstaltningerne lidt
senere i gang end i København. Her fik borgmestre og råd først ordre til at anlægge brystværn
og palisader den 17. august og dagen efter ordre
til at slå græsset på volden.492
Den 12. oktober fik Jens Lassen igen ordre til
at levere tømmer til palisader. Behovet var åbenbart akut, for få dage senere beordrede kongen
15 huse langs voldgaden mellem Vesterport og
Helmers Bastion revet ned, for at man kunne
bruge tømmeret til »palisader og stadens defension«. To dage senere blev husene takseret,
og den 19. fik Hans Schack ordre til at rive dem
ned, når de var fraflyttet.493 Det turde være sket
meget hurtigt. Selvom disse huse angiveligt var
delvis ødelagte af det svenske bombardement af
byen, viser det et akut behov for tømmer.
Den 23. december fik Christianshavns borgmestre og råd en tilsvarende ordre om at rive
ubeboede huse ned her. Et enkelt hus beboet
af en enke efter den tidligere borgmester Jacob
Madsen blev dog undtaget, så ikke alle huse var
helt uden beboere.494

Hollændernes ankomst til byen omkring 1.
november gjorde ikke tømmersituationen bedre.
Snarere tværtimod, for de mange soldaters tilstedeværelse krævede tømmer til flere vagtbygninger og træ til brænde.
I midten af november fjernedes tømmeret
fra bygningerne i Ny Vartov Skanse. Det blev
kørt ind til byen den 21. november, og den 1.
december blev et hus på kirkegården omkring
Holmens Kirke brudt ned, for at materialerne
kunne anvendes til en vagtbygning.495 Få dage
senere fik Albert Mathiesen ordre til at nedrive
et hus, som den allestedsnærværende Jens Lassen havde købt, for at bruge tømmeret til en
vagtbygning.496 Et par dage senere fik Magistraten ordre til at købe de huse i byen, der måtte
stå ubeboede, og i slutningen af måneden blev
en vejrmølle takseret, sandsynligvis i samme
hensigt.497
Fra den 16. oktober 1660 findes en specifik
regning fra tømrerlauget i København for udgifter udført under belejringen helt tilbage fra
august 1658.498 Her listes ydelserne op voldstrækning for voldstrækning, og regningen giver derfor et glimrende overblik over, hvad der blev
udført af tømrerarbejde i de næsten to år – og
fortæller samtidigt, at der blev arbejdet på befæstningen uafbrudt.
For hver voldstrækning kan man se en samlet udgift, og det fremgår heraf, at halvdelen af
tømrerarbejderne skete på befæstningens ældre
dele. Den nye Østervold tegnede sig for 23 pro-
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der udstedtes ikke mindre end to forordninger
med tre ugers mellemrum om »åbenholdelsen«
af Nørreport ud over den ordinære tid. Betegnende nok gav den anledning til endnu en
konflikt.
Den første forordning fra 2. juli 1695 bestemte, at Nørreport (eller Vesterport, hvis Nørreport
af den ene eller anden grund ikke kunne passeres) skulle være åben en time efter, at vagtklokken havde lydt som tegn på, at portene skulle
lukkes.1035 Passagen skulle dog kun kunne ske
mod betaling af et mindre gebyr. Man skulle
erlægge 12 sk. for en chaise, 6 sk. for en karriol,
en rytter skulle af med 4 sk., mens en fodgænger
kunne nøjes med 2 sk. Pengene skulle betales til
den person, Rentekammeret havde udpeget, og
denne skulle være til stede, så længe porten var
åben, dvs. i den ekstraordinære tid.
Forordningen sluttede med en tabel over de
ordinære og ekstraordinære lukketider.
Januar
Februar
Marts
April
Maj–Juli
August
September
Oktober
November
December

Modsatte side: Christoph Heer
var fætter til Georg og Gottfried
Hoffmann og indtegnede naturligvis
Ny-Københavns byplan på sit kort
over København fra ca. 1661. I modsætning til Gottfried Hoffmanns kort
fra 1658 har han tilpasset Nyboder til
den nye gadeplan ved at skære dem
til i forhold til Rigensgade og Store
Kongensgade, men den skæve del af
Adelgade er opretholdt. Det gav et
lidt springende forløb i den nordlige del, hvor fordelingsgaden videre
frem mod Østerport ikke falder helt
naturligt.

fjernet de buske og træer, der måtte have stået
på de ældre dele af voldene.488
Allerede den 15. august havde Hans Schack
fået ordre til at sikre fæstningen ved at lade
vagten gå volden tre gange rundt oppe på voldkronen om natten og ikke – som man åbenbart
havde gjort tidligere – »forneden« ved voldfoden,
hvor de velsagtens kunne risikere at blive forvekslet med svenske spioner. Schack skulle sørge
for, at soldaterne på volden var forberedt på et
snarligt stormangreb. Området ved Østerport
var svagt armeret, og Hans Schack fik ligeledes
ordre til at styrke området ved opstilling af flere
kanoner og artillerister. Endvidere blev ordren
om sikring af de farligste steder med palisader
gentaget. Det skete måske i sammenhæng med
en ny ordre om at lade de farlige adgangsveje til
byen (og gaderne inden for voldene) spærre med
kæder og vogne fyldt med skarn og sten mv.489
Henrik Madsen Wallensbech noterede den
16. august om de forløbne dage, »En uge stor
forandring gav med voldeværk og vand i grav«.
To dage senere skrev han i karske vers, hvorledes spiret på Vesterport blev pillet ned »Den
himmel-høje Vesterport, som var til byens ære
gjort, sin hat så vred til jorden slog, og sin forgyldte fløj neddrog«.490
For at hindre passage over de vandrender, der
lå tværs over voldgraven, og som hidtil havde
ført vand ind til byen, fik vandkikkeren den 27.
august besked om at hugge alle renderne over.491
På dette tidspunkt havde svenskerne som om-

Ordinært
kl. 4
kl. 5
kl. 6
kl. 7
kl. 9
kl. 8
kl. 7
kl. 6
kl. 5
kl. 4

Ekstraordinært
kl. 5
kl. 6
kl. 7
kl. 8
kl. 10
kl. 9
kl. 8
kl. 7
kl. 6
kl. 5

Den 6. juli 1695 fik Hans Schack tilsendt
forordningen med besked om at rette sig efter
den.1036 Og det har han så åbenbart gjort så bogstaveligt, at nogle af »kongens kære undersåtter«
straks besværede sig over, at de søn- og helligdage ikke kunne komme ind til byen for at høre
prædikenen. Heller ikke de, der havde »højnødvendige ærinder« uden for byen, var blevet lukket ud.1037 En ny forordning blev derfor udstedt
den 23. juli, hvori det blev bestemt, at portene
om fredagen og søndagen samt alle helligdage
skulle være ekstraordinært åbne fra kl. 5 til kl. 8
om morgenen mod erlæggelse af portskillingen,
og desuden fra kl. 10 om formiddagen til kl. 2
om eftermiddagen, når der prædikedes om eftermiddagen. Præster og kirkesøgende var dog
undtaget fra bestemmelserne, og de skulle uhindret lukkes ind og ud, så de kunne opsøge den
kirke, de ønskede.1038
Den 27. juli fik Hans Schack besked på at
indrette åbningstiderne efter de nye bestemmelser,1039 men endnu engang var formuleringerne så
mangelfulde, at han i sin bogstavtro fortolkning
pådrog sig klager fra bystyret, for han lod åbenbart kun Nørreport være ekstraordinært åben.
Allerede den 1. august gjorde stadskæmner Peter
Rigelsen opmærksom på, at en del af beboerne
i Sankt Annæ Kvarter havde dyr på fællederne.
De blev drevet ud om morgenen og hentet hjem
igen om aftenen. Tidligere havde de kunnet benytte Østerport, men nu måtte de den lange
omvej ad Nørreport. Også malkepigerne havde

cent og Kastellet for 22 procent af de samlede
udgifter. Kastellets andel af ydelserne udtrykt i
pengeværdi er, som det ses, påfaldende høj, og
også udgifterne til Østervold markerer store
tømrerarbejder her. Derimod er Christianshavn
stort set ikke repræsenteret.
Hollændernes ankomst i de sidste dage af
oktober blev et vendepunkt i belejringen. Svenskerne opgav deres positioner nær ved Søerne
og trak sig tilbage til højdedragene ved Bellahøj,
hvor de forskansede sig i en stor feltlejr, der udviklede sig til et helt lille bysamfund (Brønshøjlejren). Den umiddelbare fare for et angreb på
København var afværget.
Det betød samtidig, at man fra dansk side
igen fik herredømmet over fæstningens forterræn, og det blev udnyttet. Allerede den 2. november fik borgmestre og råd besked om den
følgende dag at stille med så mange folk, som
det var muligt at skaffe, for at sløjfe fjendens
belejringsskanser og løbegrave.499
Svenskernes tilbagetrækning blev opfattet
som en stor sejr, og den ønskede man naturligvis at markere ved at udsende et flyveblad i
form af et kort over København med de svenske
belejringsværker indtegnet. Ingen var nærmere
til at tegne forlægget for et sådant stik end ingeniøren Gottfried Hoffmann, der den 4. november fik kongeligt privilegium på at udgive
det.500 Han nåede næppe at få det færdigt, før
svenskernes storm i februar året efter overskyggede begivenhederne i oktober–november 1658,
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På trods af alle bestræbelser på at
hindre byggeri i forstæderne voksede
der især på Vesterbro og Nørrebro en
forstadsbebyggelse op, der ligefrem
havde fået bymæssig karakter. Her
ses Vestre Landevej i J.J. Bruuns kob-

berstik fra Novus Atlas Danicus fra
1761 fra et punkt ud for nuværende
Westend ind mod byen. Bygningerne
var dog opført af lette materialer,
først og fremmest af bindingsværk
og stråtag, men grundmurede huse

495 RA DK B 57 1658, f. 789, nr.
1483, 1.12.1658, jf. KancB 1658,
s. 445 og KD 5, s. 542, nr. 1319

496 RA DK B 57 1658, f. 800, nr.
1524, 9.12.1658, jf. KancB 1658,
s. 453 og KD 5, s. 549, nr. 1339

497 RA DK B 57 1658, f. 802, nr.
1534, 11.12.1658, jf. KancB 1658,
s. 453 og KD 5, s. 549, nr. 1349;
DK B 57 1658, f. 810, nr. 1562,
21.12.1658, jf. KancB 1658, s. 461
og KD 5, s. 554, nr. 1354

498 RA Rtk. 216.275 XII. 30:
Regning fra samtlige tømmermænd for arbejde i
krigstiderne 1644, 1658–1660,
Bilag 6, Afregning over tømmerarbejder fra 9.8.1658 til
24.7.1660, jf. Documenter 1855,
s. 190–196, nr. 146

499 RA DK B 57 1658, f. 754, nr.
1355, 2.11.1658, jf. KancB 1658, s.
411 og KD 5, s. 531, nr. 1286

500 RA DK B 54 1658, f. 291–292,
nr. 181, 4.11.1658, jf. KancB
1658, s. 414 og KD 3, s. 483,
nr. 786
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tolereredes også, hvis man overholdt
visse krav om murtykkelsen og om
kældre af en tilstrækkelig dybde til at
rumme murmasserne, hvis bygningen
»skulle gøres lige med jorden«.
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s. 467, nr. 1111
stre og råd først ordre til at anlæggeDenne,
brystværn
var svagt armeret,
og Hans Schack
fik
ligeledes
senere
fik Albert1533),
Mathiesen ordre til at
Claus Jensen, hospitalsforstander (før
1513–efter
Churprinsen
(skib),
2: 181–183
Register
493 RA DK B Brødtekst
57 1658, f. 732, nr.med noter
og palisader den 17. august og dagen efter ordre
ordre til at styrke området ved opstilling af flere
et hus, som den allestedsnærværende J
1274, 6.10.1658, jf. KancB 1658,
1: 135
Cismar, 2: 180
s. 392 og KD 5, s. 510, nr.
til at slå græsset på volden.492
kanoner og artillerister. Endvidere blev ordren
sen havde købt, for at bruge tømmer
1226; DK B 59 1658, nr. 1274,
Didriksen,
3: 335
Citadellet
Frederikshavn,
se
Kastellet
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om sikring af de farligste steder med palisader
Den 12. oktober fik Jens Lassen igen ordre til Henrik, tørveskærer (–1619/20–),
vagtbygning.
Et par dage senere fik M
indlæg 6.10.1658 og 16.10.1658;
488 RA DK B 57 1658, f. 682, nr.
1106, 18.8.1658, jf. KancB 1658,
s. 345–346 og KD 5, s. 468,
nr. 1113
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Byen og fæstningen

Byen og fæstningen

Endnu i 1728 synes voldskyttens arbejdsom
råde dog at have været hele fæstningsterrænet,
inkl. voldgrav og udenværker. Men i 1784 var
hans revir alene »volden, bastionerne og bryst
værnene«, og det var ham strengt forbudt at sky
de »harer, agerhøns, vildænder eller andet vildt«
i faussebraien, i voldgraven eller udenværkerne,
som syntes at være overladt kommandanten som
jagtterræn.

Mellem 1694 og 1710
var der på voldene
ansat en voldskytte,
der særligt skulle tage
sig af løse hunde.
Selvom han havde
ordre til at skyde
de hunde, som han
stødte på, må man
gå ud fra, at han
også har fungeret
som hundefangerne i
byen. Fra 1832 findes
en dramatisk scene
af en hundefanger
i funktion malet af
Wilhelm Marstrand
et sted i Indre By.

Muldvarpejæger

Det var også et alvorligt anliggende, når volden
blev hjemsted for muldvarpe og mus i større
mængder. I begyndelsen af 1720’erne blev disse
små skadedyr pludselig så talrige, at man mente,
at de i sidste ende kunne true voldene mere end
alle Københavns hunde og gravelystne drenge
tilsammen.
I fæstningsregnskabet for 1722 dukker der
derfor pludselig en muldvarpejæger op i ud
betalingerne til fæstningens soldaterarbejdere.
Han fik 8 sk. for hver muldvarp, han fangede,
og i den første uge blev det til syv stykker. Den
tapre jæger var soldaten Herman Johan Fuss,
der var aflønnet fra slutningen af juli frem til
midten af september. I løbet af disse syv uger
nåede han at fange 32 muldvarpe. Det må have
været tilstrækkeligt til at dæmpe uvæsenet, for
først fire år senere gentog problemet sig, og da
valgte man en permanent løsning.
I løbet af 1726 måtte man igen konstatere, at
hovedvolden blev ødelagt af muldvarpe og mus,

Fæstningens Folk

og man måtte foretage en mindre reparation
af de værst ramte steder i løbet af det følgende
år. Det var bekosteligt og ville i sig selv ikke
løse problemet, men heldigvis havde Køben
havns kommandant von Sponneck netop fundet
en person, der forstod sig på disse dele.850 Han
havde allerede vist sine evner, hed det sig, og
fanget en del muldvarpe på volden, og Spon
neck foreslog derfor, at fæstningskassen fik en
fast bevilling, så man kunne aflønne ham, indtil
problemet var løst.
Det skete også, og i bevillingerne til fæst
ningen for 1727 fastsatte Frederik den 4. derfor,

850 RA Kbh.s Kommd., Skrivel

ser til Sponneck 1716–1740,
Pakke 5, nr. 4

Muldvarpen kunne med sin graven i jordvoldene være
en slem trussel for fæstningen. Foruden at rode rundt i
jorden kunne den også ødelægge planternes rødder og
derved gøre endnu større skade. Hvorledes muldvarpe
jægeren i København løste sin opgave, ved vi ikke, men
der fandtes i samtiden flere muligheder for at fange og
uskadeliggøre de små skadedyr. Jægeren kunne lægge gift
ud i deres gange, sætte fælder op eller forsøge at fange
dem, når de skød op gennem jordoverflade. De to sidste
fangstmetoder var rimeligvis dem, der i løbet af få år
løste problemet i København.

Fæstningens Folk
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Af Jonas Langvad Nilsson

Jonas Langvad Nilsson (f. 1974) har skrevet
portrætter af en lang række danskere. Siden
2006 har han arbejdet på magasinet Euroman. Han er uddannet fra Danmarks Journalisthøjskole, Berlingske Tidende og University of Tennessee i Knoxville. Desuden BA
i dansk og medievidenskab fra Københavns
Universitet. Han har skrevet bøgerne Skurk
– et portræt af skuespilleren Torben Jensen
(2005) og Amerikanske portrætter. 8 af USA’s
bedste journalister om kunsten at beskrive et
menneske (2013).
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JUSSI er skrevet af journalisten Jonas Langvad Nilsson, som
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»Kreativt, unikt
og først og fremmest
elegant!«

Jussi Adler-Olsen er på få år blevet et velkendt navn både i Danmark og i udlandet. Hans bøger om strømeren Carl Mørck og hans
to medhjælpere Assad og Rose udkommer over hele kloden og har
solgt flere end 16 millioner eksemplarer. Serien er ved at blive
filmatiseret, og når han ankommer til Tyskland, verdens vigtigste
bogmarked, modtages han som en rockstjerne.

Men hvad kræver det at blive en international bestsellerforfatter?
Har det en pris? Og hvorfra kommer evnen til at beskrive bestialske mord og menneskelig ondskab af en anden verden?

Biografien JUSSI viser hidtil ukendte sider af en af Danmarks
mest succesfulde forfattere. Det er på en og samme tid et danmarksbillede og historien om en dreng, der voksede op på tre
forskellige sindssygehospitaler og blev venner med de patienter,
som ikke var raske nok til at færdes i samfundet udenfor. Det er
historien om stædighed, hårdt arbejde og en lille smule held. Og så
er det et portræt af en mand, som går hele vejen. Hver gang.

JUSSI

JUSSI er skrevet af journalisten Jonas Langvad Nilsson, som
gennem de seneste fem år har interviewet omkring 150 kilder
og fulgt Jussi Adler-Olsen i Danmark, Sverige, Tyskland og
tværs over USA på hans ekstraordinære rejse mod international
berømmelse.
En biografi af Jonas Langvad Nilsson
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Jussi Adler-Olsens
reaktion på bogens
design

PÅ FARTEN Som børn af en lægefar
har Jussi og hans tre søstre boet flere
forskellige steder i deres barndom. I

sommeren 1957 flyttede familien endnu
en gang. Forude ventede det nyåbnede

sindssygehospital i Brønderslev. »Min
far tog billedet, og det var fantastisk

godt set af ham. Han var mit vidne på,

hvorledes jeg sørgede for mig selv der i
bagstavnen på vej væk fra Sjælland og
København og alt det, jeg kendte til i

barndommens land. Det var nok et af de
værste øjeblikke i mit liv.«

Sindssygehospitalet i Brønderslev ligger på en bakke tre kilometer
nord for byen. Da hospitalet blev bygget i 1957, var der ikke andet herude end frisk luft og marker, så langt øjet rakte. Nærmeste nabo var
en gård, hvor køerne gik og græssede. Allerede mens byggeriet stod
på, var snakken begyndt at gå blandt byens 8.000 borgere. I avisen
kunne man læse om det store, statslige byggeri, der blev omtalt som
Nordeuropas mest moderne behandlingssted med plads til 300 psykisk syge patienter, de fleste af dem skizofrene. I byen hed det sig, at
patienterne havde fået pip og var spærret inde for ikke at gøre skade
på sig selv. Andre var pyromaner eller havde begået mord og kunne
ikke færdes blandt almindelige mennesker. Men hvad der helt præcist foregik derinde i de lave bygninger bag hovedvejen, kunne ingen
gennemskue.
»Nu er vi der lige straks,« siger Jussi og retter sig i sædet. Vi har lagt
Brønderslev bag os og kører forbi vandtårnet og er fremme ved turens
mål om lidt. Det er fem timer siden, vi tog af sted fra Allerød. Nu er
det eftermiddag, og der er sol og spredte skyer over Vendsyssel. Vi har
været forbi hotel Phønix i Bredgade og stillet taskerne ind på værelserne, inden vi kørte videre. Forfatteren noterede sig, at byens engang
55

Der er ingen grund til at smøre en bio
grafi om en berømt thrillerforfatter ind
i blod og drama. Sådan er virkeligheden
jo ikke. Tværtimod har det været vigtigt
at give bogen et seriøst og klart litterært
præg, som kan være loyalt over for et
menneske med integritet og holdninger.
Skal der kobber på omslaget? Ja. Det
leverer taktilitet og øjenkræs og står
smukt til portrættet. Men skal der være
kobber, så skal der også være ir(grøn).
Billederne er overvejende holdt på si
der for sig med sandfarvet baggrund for
at mime et fotoalbum. Det giver bogen
et uhøjtideligt præg, som står godt til det
stramme layout.
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Biografien JUSSI viser hidtil ukendte sider af en af Danmarks
mest succesfulde forfattere. Det er på en og samme tid et danmarksbillede og historien om en dreng, der voksede op på tre
forskellige sindssygehospitaler og blev venner med de patienter,
som ikke var raske nok til at færdes i samfundet udenfor. Det er
historien om stædighed, hårdt arbejde og en lille smule held. Og så
er det et portræt af en mand, som går hele vejen. Hver gang.
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Men hvad kræver det at blive en international bestsellerforfatter?
Har det en pris? Og hvorfra kommer evnen til at beskrive bestialske mord og menneskelig ondskab af en anden verden?

PERLETAND Som toårig med

JUSSI

Jussi Adler-Olsen er på få år blevet et velkendt navn både i Danmark og i udlandet. Hans bøger om strømeren Carl Mørck og hans
to medhjælpere Assad og Rose udkommer over hele kloden og har
solgt flere end 16 millioner eksemplarer. Serien er ved at blive
filmatiseret, og når han ankommer til Tyskland, verdens vigtigste
bogmarked, modtages han som en rockstjerne.

JUSSI

BIOGRAFI

hele svirrede frygten for en atomkrig mellem stormagterne på begge
sider af jerntæppet. Rundt om i landet gjorde man beskyttelsesrummene klar i tilfælde af, at Sovjetunionen skulle angribe. Også hos familien Olsen mærkede man, at det var trange tider. Flere af patienterne,
især kvarterets kunstmalere, havde ikke råd til at betale for behandlingen, så de forærede i stedet et af deres billeder til lægen.
På en stol i konsultationen sad familien Olsens yngste medlem og
læste i et Anders And-blad. For Jussi var det ikke noget særsyn, at
folk var syge eller ængstelige eller hostede voldsomt. En dag havde
han set en mand synke sammen i korridoren, inden han blev hentet
af en ambulance. Det vakte en vis uro i venteværelset, men for Jussi
var manden blot et af mange mennesker, der hver dag gik ind og ud af
Dem på bakken
lejligheden på Peblinge Dossering. Når Jussi var færdig med sin tegneserie, snakkede han med patienterne, indtil lampen lyste grønt, og
det blev deres tur.
»Patienterne var tit nervøse for, hvad de skulle ind og gennemgå.
Folk var ikke så bevidste om deres krop som i dag,« siger Jussi. »Min
far havde en patient ved navn frøken Andersen, hun var gammeljomfru og lavede scrapbøger med udklip fra ugebladene. Hun havde vistnok aldrig været sammen med en mand. En dag kom hun op hos min
far, fordi hun havde fået en byld forneden. Om det var bagtil eller fortil,
ved jeg ikke. Min far gik til opgaven med diskretion, og frøken AnderBrødtekst
sen var ham evigt taknemmelig. Hun inviterede hele familien på besøg
og
min far
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hele svirrede frygten for en atomkrig mellem stormagterne på begge
sider af jerntæppet. Rundt om i landet gjorde man beskyttelsesrummene klar i tilfælde af, at Sovjetunionen skulle angribe. Også hos familien Olsen mærkede man, at det var trange tider. Flere af patienterne,
især kvarterets kunstmalere, havde ikke råd til at betale for behandlingen, så de forærede i stedet et af deres billeder til lægen.
På en stol i konsultationen sad familien Olsens yngste medlem og
læste i et Anders And-blad. For Jussi var det ikke noget særsyn, at
folk var syge eller ængstelige eller hostede voldsomt. En dag havde
han set en mand synke sammen i korridoren, inden han blev hentet
af en ambulance. Det vakte en vis uro i venteværelset, men for Jussi
var manden blot et af mange mennesker, der hver dag gik ind og ud af
lejligheden på Peblinge Dossering. Når Jussi var færdig med sin tegneserie, snakkede han med patienterne, indtil lampen lyste grønt, og
det blev deres tur.
»Patienterne var tit nervøse for, hvad de skulle ind og gennemgå.
Folk var ikke så bevidste om deres krop som i dag,« siger Jussi. »Min
far havde en patient ved navn frøken Andersen, hun var gammeljomfru og lavede scrapbøger med udklip fra ugebladene. Hun havde vistnok aldrig været sammen med en mand. En dag kom hun op hos min
far, fordi hun havde fået en byld forneden. Om det var bagtil eller fortil,
ved jeg ikke. Min far gik til opgaven med diskretion, og frøken Andersen var ham evigt taknemmelig. Hun inviterede hele familien på besøg
og lavede sprællemænd og kravlenisser til os børn og kaldte min far
for den ærede doktor Olsen.«
Familiens fire børn respekterede, at konsultationen var forbudt
område, når deres far havde patienter. Men når Henry tog sin taske
og kørte på sygebesøg, var der frit spil. Jussis ene søster, Vippe, husker,
at der var flere interessante ting på Henrys kontor.
»Der stod en stor dåse på skrivebordet med halstabletter. De smagte fantastisk godt af lakrids. Hvis man kunne snuppe sådan en håndfuld, uden far så det, var det alle tiders. Det har Jussi været med til. Far
havde også hollandske hopjesbolsjer til børn. Det var hårde karameller, der smagte af stærk kaffe og chokolade og var pakket ind i hvidt
papir. I en skuffe i skrivebordet lå der balloner. En dag fik Jussi og jeg
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STORFAMILIE Karen-Marg

Henry omgivet af deres fire børn

STORFAMILIE Karen-Margrethe og

Henry omgivet af deres fire børn på Peblinge Dossering. Billedet er taget nogle

måneder inden, Jussi blev indlagt med en

linge Dossering. Billedet er taget

alvorlig allergisk reaktion i foråret 1953.

måneder inden, Jussi blev indla

alvorlig allergisk reaktion i forår
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4. Minneapolis er kendt for
sin industri og kornproduktion, men byen tiltrækker også billedkunstnere,

Seattle

musikere, skuespillere,
forfattere og andre kreative
mennesker. Efter en guidet
rundtur i byen lægger Adler-Olsen vejen forbi Once

2. På besøg i Seattle Mystery Bookshop.
Boghandlen har specialiseret sig i spænding
og gys. En af medarbejderne, som er fan af

Upon a Crime, der drives af
Minneapolis

ægteparret Pat og Gary.

Afdeling Q, var bortrejst og får i stedet en
håndskreven dedikation fra den danske
forfatter.
New York

San Francisco
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INDMARCH Jussi gik til dans på Hotel
Phønix i Bredgade. Hans første partner
var klassekammeraten Inger. »Hun var

halvandet hoved højere end mig. Jeg tror,
vi begge følte os skidt tilpas, da vi kom

1. På rundtur i San Francisco med guiden
Brian. Efter interviewet hos CBS Radio
går turen videre til en række af byens boghandler. I en pause i programmet er der tid
til et besøg i kvarteret Haight-Ashbury. Det
var her, hippiebevægelsen voksede frem og
kulminerede med ‘Summer of Love’ i 1967.

5. I New York City mødes

Ved siden af huset, hvor guitaristen Jimi

Adler-Olsen til frokost

Hendrix boede i en periode, får Jussi Adler-

med manuskriptforfat-

Olsen øje på en guitarbutik. Han køber sig

teren Scott Frank, som

en Fender Deluxe Stratocaster og får den

arbejder på at omdanne
Afdeling Q-bøgerne til en

sendt med pakkepost til Danmark.

amerikansk tv-serie.

gående ind til elevopvisningen. Men vi
gennemførte dansen med et smil.«
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Houston
3. Velkommen til Houston, Texas.
Aftenens arrangement finder sted
hos Murder By The Book, hvor alle
pladser er taget. En af boghandlens faste kunder er forhindret i
at være med og har i stedet sendt
en personlig hilsen til den danske
forfatter.

327

Feedbackkonflikthåndtering
og
konflikthåndtering

Lars Borgmann

Lars Borgmann

UDVALGTE OMSLAGSOPGAVER

Margrethe Gade
Kell Hartmann
Kell Hartmann

Alle har en mening om ledelse. Hvad er god ledelse? Hvad er det
væsentligste ved ledelse?

cer. Man skal bl.a. kunne arbejde med kompleks problemløsning,

Margrethe Gade & Kell Hartmann

Kom
godt iKom
gang
med ledelse

hansreitzel.dk

Hans Reitzels Forlag

godt i gang
med ledelse

Interview med børn handler om børneinterview i forbindelse med forskning. I takt med at forskningen i børn
og barndom har udviklet sig til et selvstændigt forskningsområde, er det blevet stadig mere almindeligt at

Interview med børn
handler
om selv
børneinterview
forbininddrage
børnene
som informanter.i Der
er derfor
efterhånden
udviklet
hel vifte af forskellige
delse med forskning.
I takt med
atenforskningen
i børnmetodiske
tilgange og teknikker til at lave børneinterview. I denne
og barndom har udviklet
sig til et selvstændigt forskbog præsenteres et udvalg, bl.a. foto- og videobaserede
ningsområde, er det
blevet
stadig
mereogalmindeligt
interview,
gående
interview
interview medat
udgangsbørnenes
tegninger m.fl.
inddrage børnenepunkt
selv i som
informanter.
Der er derfor
Forskningsinterview
med
børn deler fællestræk
med
efterhånden udviklet
en hel vifte af
forskellige
metodiske
andretil
former
for interview.
Bogen argumenterer
tilgange og teknikker
at lave
børneinterview.
I denneimidlertid for, at der er en række særlige overvejelser, man bør
bog præsenteres et
udvalg,
bl.a.
fotoog
videobaserede
gøre sig om, hvorfor, hvornår og hvordan man involverer
interview, gåendebørn
interview
og interview med udgangsi forskningsinterview.
punkt i børnenes tegninger
Interview medm.fl.
børn er tænkt som inspiration til og af-

Hans Reitzels Forlag

Kell Hartmann er cand.scient.adm., chefkonsulent i Center for
Videreuddannelse, University College Sjælland, og har det faglige
ansvar for Diplomuddannelsen i ledelse og for efter- og videreuddannelse på ledelsesområdet.

sæt for metodiske refleksioner i forbindelse med ind-

Forskningsinterview
medafbørn
deler
fællestræk
med de enkelte
dragelse
børn som
informanter,
og selvom
kapitler ikke Bogen
præsenterer
trin for trin-metodeanvisninger
andre former for interview.
argumenterer
imidler-opskrifter,
kan bogens
eksemplerman
forhåbentlig
tid for, at der er eneller
række
særlige
overvejelser,
bør
inspirere til konkret tilrettelæggelse af børneinterviewgøre sig om, hvorfor,
hvornår og hvordan man involverer
undersøgelser.
børn i forskningsinterview.

Hans Reitzels Forlag

MuseuM TusculanuMs Forlag

Jan Kampmann er professor i barndomsforskning ved

Interview med børn
er tænkt
som inspiration
og af-Universitet.
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Omslagsopgaver kan være nemme og
svære. Og sjove. Jeg kan godt lide at lave
omslag til abstrakte emner som fx litte
raturhistorie, ledelse eller pædagogik, for
hvordan illustrerer man det emne?
Jeg beder som regel om at læse
introduktionen. Der er næsten altid et
ord eller en beskrivelse, som tricker min
fantasi og får hul på skitseringen.
Typografiske omslag står også mit
hjerte nært. Jeg elsker at lege med kom
positioner.
Og andre gange er det givet, hvilket
billede der skal på forsiden. Her er der
som regel tale om en mere klassisk bog,
som kalder på en klassisk smuk løsning.
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Tackling the “fake news” phenomenon is on top of the agenda worldwide as it poses a serious threat
to press freedom and freedom of
expressions. It not only spreads
disinformation but also challenge
the credibility of the media. For
dictators and politicians who have
great interest in making propaganda, “fake news” is not new, but it has
been greatly enhanced by online media to have a wider impact on public
debate and opinion. The society is
affected as a whole.
Against this background, the
“experts meeting on fake news” delivered reflections of the “fake news”
phenomenon to the Nordic Council
of Ministers. The meeting discussed
the definition or re-definition of
“fake news”, its impact on public
debate, the political environment,
the demand on the media, and on
teaching new generations in distinguishing facts from fakes.
Regarding the definition of “fake
news”, there is a general agreement
among the experts, that we should
all be clear and use more appropriate concepts, namely propaganda
and disinformation when the discussion is about enhancing political
ideologies, weaponisation of information or simply “bullshit” manufactured by the notorious business
provided by the so-called “ fake
factories”.

Be more precise when
discussing fakes
Though, we must also recognise that
the spread of “fake news” most likely
cannot be eradicated completely as
it is used and shared by everyone in
a general sense. The message from
the experts must therefore mainly
be understood as a reminder which
has to be much more precise when
discussing the phenomenon.
When talking about definition, the reflection on hate speech,
threats, psychological influence in individuals were included. It has shown
that there is a grey zone and confusion between the different issues at
stake here. However, one must not
mix up with these different issues. It
is about different things, but all of
them affect the societies in a similar
way.
Online media, in particular, social
media, are transmission channels
with much less – if any – self-regulation than legacy media. They are
therefore very obvious and efficient
instruments for those who want to
disseminate disinformation or “fake
news”. Thus, social media must be
held accountable.

online without being manipulated.
Therefore, it is of high importance
to empower readers, listeners and
viewers in their skills to navigate in
the complicated online media landscape, detecting lies and understand
when stories are based on urban
legends. This skill, mostly possessed
by journalist, must be dispersed in
the population.
For new generations and the
digital natives, the starting point for
news consumption and discovering
the complexity of society is social
media. To understand how legacy
media work, how to evaluate media
and use them for self-expression is
therefore a common task for the
educational and the media sectors.
There are no one-size-fits-allsolutions. Websites to detect lies,
cooperation among media to have
sufficient resources for fact-checking and sharing information are
starting to see its success. In a more
direct way, “fake news” could be
tackled by Media and Information
Literacy that is underpinned by high
quality journalism. It is important to
know how to distinguish legacy media from media in general, and what
to trust in particular.

Trust pluralistic and
professional media
There must be trust in society. A pluralistic and professional media landscape does not have the purpose to
betray as it is built upon quality. The
self-regulatory system must be enabled to tackle “fake news” because
any talk about legislation would
immediately make people alarmed.
The distinguished experts in the
meeting made recommendations for
a firm support for a free and pluralistic media; for making the room for
self-regulatory bodies; for making
sure that the media industry is given
the opportunity to take part in Media and Information Literacy training in order to empower citizens.
To counter propaganda, disinformation and the “fake news” business, some governments would be
eager to develop new legislation
regulating the media. Unanimously,
the group of experts rejects such an
approach, and gives a very clear advice on supporting a free and pluralistic media, investigative journalism
and self-regulation as the best tools
to uphold credibility in the media.
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Navigate without being
manipulated
Citizens and the youth in particular
shall be able to navigate through
the vast amount of information
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The Nordic countries are the most democratic in the
world. According to The Economist Intelligence Unit
(EIU), Nordic countries take four out of the five top spots
on the list. The result is based on the assessment of the
electoral process, pluralism, civil liberties, functioning
of the government, political participation and political
culture.
The Nordic countries share a common history and
culture. The countries have a long tradition of freedom
of expression and freedom of media. The Nordic countries are also known to have a high level of mutual trust.
Alongside a high level of education, it puts the Nordic
countries in a key position when it comes to fighting
“fake news”.
Fighting “fake news” is not only done in the press or
social media as it is a much larger issue. It is a public interest and must be done in the society as a whole. It has
to be fought in the media, in the educational system and
of course be a political priority.
Fighting “fake news” in school
The population in the Nordic countries is well educated.
The educational system is well established and education
is mandatory for all children and youths. A democratic upbringing has been a part of the Nordic culture for
decades. Generations have been brought up to become
democratically responsible individuals. But now the democratic culture is threatened by the wide spread of the
so-called “fake news”. Navigating through all the information on the internet and social media while learning
to know the difference between lies and truth is a skill
that must be acquired. Therefore, Media and Information
Literacy (MIL) should be a natural part of the upbringing
of democratic citizens.

11

“Fake news” should be part of the school curriculum,
so children are taught how to distinguish fakes from
facts. This means teaching children to be critical consumers of news and information. The schools are already fighting bullying and harassment among children
and youths in co-operation with the police and other
authorities. Creating awareness of disinformation and
propaganda could be part of a larger MIL strategy in the
educational system in the Nordic region and worldwide.
This can be done with the media and journalists taking
an active part in educating the younger generations to
be critical when consuming news and information – especially from the social media.
Social interaction has changed over the last couple
of years. “fake news” is not a new invention but rather a
new term for propaganda and disinformation. However,
the wide spread of “fake news” is a new challenge. The
internet, especially social media, are the main distributers of “fake news”. Fighting fakes is therefore also teaching children and youths not only to be critical consumers
of news and information but also being responsible users
and distributors of news and information.
Democratic awareness
However, the educational system cannot do it alone.
Teachers and schools must co-operate closely with all
other citizens in creating awareness about lies, disinformation and propaganda. This means that everybody
from the parents to the soccer coach must be educated
in distinguishing fakes from facts and teaching the children and young people the same.
The Nordic countries have high rates of democratic
participation. Not only on election day, but overall. This
culture of democratic participation can be used to fight
“fake news”. The long tradition of freedom of expression

28
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The fight against “fake news” is on
top of the agenda worldwide among
most of the media stakeholders as
everybody wants to deliver trustworthy content. Everyday, new ideas
emerge to counter propaganda, lies
and disinformation. The experts
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contributions to this booklet put forward some important recommendations for further discussion:
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• Support a diverse media landscape by high quality journalism
and pluralism. There is also a
responsibility in making investigative journalism profitable
and as an indispensable part
of journalism in a free and independent media landscape;
• Considering the increased use of
social media there is a need to
focus on the new fact-checking
organisations and encourage also
social media to comply fully with
self-regulation and to share their
best practices and cooperate;
• Promote Media and Information
Literacy (MIL) in order reach
out to citizens and use education as a tool to teach and
train people to understand the
context and process of propaganda, commercial messages,
information and journalism;
• Promote critical thinking and
responsible content production.
This should be gender balanced
with youth inclusion, regardless
of media, and enhancing skills to
analyze advertising, propaganda, information and journalism;
• Refrain from legislation or regulation in the fighting against

fakes. Instead, we should encourage and support self-regulatory
systems that are based on ethical
principles developed, adopted
and supported by all journalists
and media outlets. Independent
self-regulatory bodies such as
press councils should, in each
country, cover all types of media.
They should so be respected by
all media outlets including online,
print and broadcasting media;
• Facilitate roundtable discussion,
seminars or other informal meetings among media organisations,
media divisions and universities
in order to develop ideas, mechanisms and materials for MIL;
• Increase transparency in the
media industry regarding ownership, public interests and
the process of journalism.
To conclude, the best way to fight
against fakes is to improve the
quality of journalism and to ensure
media pluralism. Robust fact- checking mechanisms, cooperation and
self-regulation are among many of
the effective tools to achieve the
goal.
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SAMFUND
Dig og mig
og vi to

II
Selvfølgelig kunne jeg stille
mig op og forlange,
at du aldrig mere tillægger mig
handlinger, ord og hensigter,
som ikke er mine.
Men om du gør,

BIOLOGI
OG PSYKE

som jeg forlanger –
det er uden for mit råderum.
I

Altså kan jeg ikke forlange det.

Du undskylder, at du var urimelig og ødelagde min

Kun mine egne handlinger

dag.

vælger jeg,
som du vælger dine.

Jeg er glad for, at du erkender, at du beskyldte mig for
handlinger, ord og hensigter, som ikke var mine.

Krop og sprog

Men det er mit eget ansvar, om det skal ødelægge

III

min dag eller ikke. Og det er mit problem, når jeg

Når vi er to, er vi tre: dig og mig – og vi to.

lader mig påvirke så meget af dine beskyldninger, at

Sprog og krop

Glider det let for os,

den faktisk blev ødelagt.

glider du og jeg i baggrunden,

N

og vi træder i forgrunden.
Det skaber samhørighed.
Når vore forskelligheder derimod støder sammen,
træder du og jeg i forgrunden og truer vi-følelsen.
Insisterer vi på at forblive i vi-følelsen,

Sproget begynder før sproget. Barnet udtrykker sig ved skrig,

Når jeg åbner et glas med skruelåg, drejer jeg låget venstre om. Men

ved at falde til og sutte på brystet. Det udtrykker sig ved lyde,

kun når jeg betragter bevægelsen i lågets ›nordligste‹ punkt,

blikke, smil og panderynken, ved at gribe ud og vende sig

går den stik mod venstre.

afviser vi du og jeg og begynder at ville lave hinanden om.
bort.

»33 tekster om barnet, forældrene og
samfundet. Om psykologi, biologi, fysik
og erkendelse. Om det gådefulde menne
ske, hjernen og det normale i det syge«.
Fin og smuk lille bog, som er lavet i
tæt samarbejde med forfatteren. Det var
en af de mere sjældne opgaver, hvor der
var plads til mange farver og tekstekspe
rimenter undervejs.
Vi skulle ud på nogle omveje, før
det stod os klart, at farvepaletten skulle
tage udgangspunkt i de fem akvareller
af Olafur Eliasson. Hvert af bogens fire
afsnit har tilknyttet en af akvarellerne
og to afstemte farver.
Teksterne har karakter af essays, som
varierer meget i længde, så der er arbej
det meget med teksternes komposition
og ombrydning.

Vi kommer i kamp med hinanden.

Når jeg betragter bevægelsen i det ›sydligste‹ punkt,

Når barnet bliver overrasket, bliver det fuldstændig

går den mod højre.

Jo mere kamp, desto mere uforsonlig bliver konflikten – overrasket. Slår ud med armene, løfter øjenbrynene, spærrer
indtil vi skilles som uvenner.

øjnene op og måber.

Vi mister vi-følelsen, hvis vi insisterer på den.

Når barnet skriger, skriger hele kroppen.

I det ›østligste‹ punkt går bevægelsen opad,
og i det ›vestligste‹ punkt går den nedad.
Når jeg drejer låget venstre om, er det altså kun en meget lille del af

Et øjeblik senere sover barnet, og hele kroppen udtrykker ro.
SAMFUND
· 41
Moderen
eller faderen
holder barnet i deres arme. Svarer det
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med krop og med ord.
Barnet lærer sprog ved at se og mærke deres kroppe og høre

Farvepalet

deres ord, som det først ikke forstår.

bevægelsen, som faktisk går mod venstre. Resten af den går i alle de

V

Ø

andre retninger, som viseren på en urskive kan pege.
Hvis jeg i stedet beskriver bevægelsen at åbne låget som at dreje det
›mod uret‹, går bevægelsen derimod samme vej, altså ›mod uret‹, hele
turen rundt. Problemet er løst.
Problemet kan også løses ved, at jeg udskifter låget med min krop, og

ER KENDELSE

forestiller mig, at jeg går venstre om hele vejen rundt i en cirkel.
På den tur bevæger jeg hele tiden kroppen mod min venstre side.
Lågets bevægelse venstre om bliver entydig og klar,
når jeg ser den ud fra kroppens.

S
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II
Kun dele af naturen kan beskrives ved så enkle udtryk som

Størst
og mindst

Newtons anden lov. Andet kan indtil videre kun udtrykkes i
længere, mere komplekse udtryk.
Vejret kan ikke forudsiges lige så enkelt og præcist, som hvornår
himmellegemernes bevægelser fører til sol- og måneformørkelser.
IV
Det skyldes, at begyndelsesbetingelserne for vejrets udvikling

Partikelfysikken har en arbejdsdeling mellem teoretiske fysikere

ikke kan beskrives så præcist som begyndelsesbetingelserne

som Einstein, Bohr og Higgs, der skaber ideer, hvor endnu ingen

for himmellegemers bevægelser. Og en lille unøjagtighed i

ved besked, og eksperimentelle fysikere, som tager ideerne

beskrivelsen af begyndelsesbetingelserne vokser med tiden til

alvorligt og skaber forsøgsopstillinger, der afprøver dem.

Erkendelse
og mode

en stor fejl i forudsigelser af, hvordan vejret vil blive. Som hvis
en sommerfugls umærkelige vingeslag vokser til et mærkbart

Einstein formulerede det: Viden er grundlaget, men foruden ved

vindpust og ender som en orkan på den anden side af Jorden.

tilfældigheder, der iagttages skarpsindigt og med fantasi, er det
kun med fantasi, vi kan gøre opdagelser – fordi vi ikke uden videre
kan se alt, som er betydningsfuldt.

Naturen er ikke længere størst.

III

Gud er ikke længere størst.

Hvis reduktion føres for vidt, medfører det tab af vigtig information.

Kommunen, staten og nationen er ikke længere størst.

sammentrækning? Eller slår det, fordi blodet skal pumpes rundt i
V

en vis sandsynlighed for regnvejr.

En af de ubekræftede ideer i fysikken er, at der må være enorme

Præsten, skolelæreren og doktoren er ikke længere de største. Informationstabet begrænses, hvis usikkerheden tilføjes: Der er 70
Vi er selv de største. Vi har førertrøjen på.

Slår hjertet, fordi en elektrisk impuls udløser en muskel

Som når man siger: »Det bliver tørvejr« på en dag, hvor der også er

mængder af usynligt, mørkt stof i universet, for man kan regne ud,
at alt det synlige stof kun udgør en lille del af universets masse.

procents sandsynlighed for tørvejr og 30 procents sandsynlighed
for regn. Tabet begrænses yderligere, hvis man specificerer

Mørkt stof er svært at få fat i. Det er usynligt – ligesom psyken.

Vi har bragt naturen under kontrol og frigjort os fra guderne.

sandsynligheden time for time.

Idéen om det tages alligevel alvorligt.

Vi har retten på vores side, for vi kender loven og har betalt

Udsagnet bliver mere sandt, men måske så komplekst, at det ikke

vores skat.

er til megen hjælp, når man planlægger en tur til stranden, eller

kroppen?
Er hjertets arbejde med andre ord bestemt af den elektriske årsag
eller af funktionen: at føre blodet rundt i kroppen?
Hjertets arbejde er selvfølgelig bestemt af årsagen, har de fleste
længe ment.
Men var det ikke for at føre blodet rundt i kroppen, var der ingen
grund til, at den elektriske årsag skulle eksistere.
Så måske har den elektriske årsag en årsag, som er, at der er brug

Vi ved bedre end lægen, for vi har læst på nettet og er eksperterhvornår man skal høste.

for funktionen: at føre blodet rundt i kroppen.

i os selv.

Niels Bohrs far, Christian Bohr, der var professor i fysiologi, anså

Vi ved, hvad læreren skal gøre, for vi er eksperter i vores børn. Og

det for vigtigt både at forstå, hvad der forårsager en kropsfunktion,

børnene ved det, for de er eksperter i sig selv.

og hvad den tjener til.

Vi er brugere, der skal inddrages, serviceres og gøres tilfredse som

Det ligner den kvantemekaniske komplementaritet, som Niels

78 · GÅDEFULDE MENNESKE
kunder i en butik. De offentlige instanser har
lært os det.

Bohr senere formulerede: At en partikel også kan beskrives som en
bølge, og at de to beskrivelser modsiger hinanden, men begge er
nødvendige for en fuldstændig beskrivelse.
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LEGEPLADSEN
SKITSEBØGERNE
Her ses enkelte glimt fra mine skitse
bøger. Jeg tegner frit efter fantasien, og
hvad der falder mig ind. Reglen er, at alt
er tilladt – også det kiksede og kedelige.
Jeg tegner bedst, når jeg sidder i
sofaen med fjernsynet tændt. Det tager
alvoren ud af situationen, og jeg kan frit
lade mig inspirere af, hvad jeg ser på
skærmen.
Det gule/magenta tryk er risografi; det
viser, hvordan jeg har kombineret to af
mine tegninger og fået noget nyt ud af
dem. Det viser også, at selv om en teg
ning er i sort/hvid, så kan den sagtens
omsættes til farver.

Psykisk førstehjælp til unge og voksne
Psykiatrifonden har i samarbejde med TrygFonden
udviklet et kursusprogram for psykisk førstehjælp.
Med et psykisk førstehjælpskursus skal den brede
befolkning vide, hvad de skal stille op, og hvordan
de skal reagere, når de møder en person i akut
psykisk krise.

L Æ R AT R U M M E S VÆ R E F Ø L E L S E R
Af Nanja Holland Hansen

Børnegrupper

2017
Psykiatrifonden

Det er både svært at forstå og at tale om psykisk
sygdom – især når man er barn. Omkring 80.000
børn og unge i Danmark vokser op i familier med
psykisk sygdom. Der er stor risiko for, at de selv får
psykiske problemer. I Psykiatrifondens samtalegrupper møder børn andre i samme situation og
sætter ord på det, der er svært.
Læs mere på psykiatrifonden.dk

147 s.
14,8 × 21 cm
Sat med Musee og Founders Grotesk
Omslag, illustrationer, layout og sats samt
rentegning

Forfatteren, der er autoriseret psykolog og forsker i compassion

I denne bog lærer du at handle med compassion. Ved hjælp af
enkle øvelser bliver du bedre til at være med og acceptere de
svære følelser og livsbegivenheder, som alle mennesker oplever
fra tid til anden. Du bliver opmærksom på din egen indre kritiske
stemme og får mulighed for at ændre den, og du får en forståelse af, at hvis du møder udfordringerne og de svære følelser med
omsorg og medfølelse, vil du nemmere kunne acceptere, at de er
en naturlig del af livet.

Psykiatrifonden er en humanitær organisation, der arbejder for at fremme psykisk
sundhed hos danskerne, så alle får mulighed
for at leve et godt liv, uanset om de er psykisk sårbare, har en diagnose eller oplever en
midlertidig krise. Vi arbejder målrettet for
at sætte psykisk sundhed på dagsordenen,
og for at psykisk sundhed prioriteres lige så
højt som fysisk sundhed.
Læs mere på psykiatrifonden.dk eller følg os
på Facebook.

Har du brug for hjælp?

LÆR AT RUMME
SVÆRE
FØLELSER

Vores frivillige rådgivere sidder klar på 3925
2525 eller på chat. Du kan også skrive til
vores brevkasse. Rådgivningen er gratis, og
du kan være anonym.
Se mere på ring-chat-skriv.dk

Gør en forskel

NANJA HOLLAND HANSEN

ISBN 978-87-90420-95-6

Forfatteren, der er autoriseret psykolog og forsker i compassion
ved Aarhus Universitet samt certificeret underviser i Compas
sion Cultivation Training (CCT) fra Stanford University, guider dig
igennem compassion-begrebets historie, enkle øvelser og forskningen på området.

FORORD

Med din opbakning kan vi fortsætte med
at skabe åbenhed om psykisk sygdom og
fremme psykisk sundhed. Sammen kan vi
arbejde for et samfund, hvor færre bliver
syge, og flere kommer sig.
Bliv støttemedlem på psykiatrifonden.dk/
støt

Har du brug for hjælp?
Vores frivillige rådgivere sidder klar på 3925
2525 eller på chat. Du kan også skrive til
vores brevkasse. Rådgivningen er gratis, og
du kan være anonym.
Se mere på ring-chat-skriv.dk

COMPASSION

LÆR AT RUMME
SVÆRE
FØLELSER
NANJA HOLLAND HANSEN
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med venlighed og giver dig selv kærlighed for den væmmelse, du
føler for dig selv, og for, hvor svært det er, at du har lavet denne
fejl, fordi du så gerne vil have din chef til at synes, at du er dygtig
og uundværlig.
Dette scenarie viser, hvordan du kan bruge de tre komponenter
venlighed over for dig selv, fælles medmenneskelighed og mindfulness til at være i en svær oplevelse, som skaber en masse problematiske tanker og følelser inden i dig.

Case: Henriette
Et andet eksempel, som indeholder de tre komponenter af compassion for en selv, er historien om Henriette. Henriette er 42 år
og oplevede sin første depressive episode, to år efter hun fødte sit
første barn. Med hjælp fra sin mand kom hun til lægen, hvor hun
blev diagnosticeret og begyndte på et behandlingsprogram med
individuel terapi og antidepressiv medicin. Symptomerne fortog
sig, og Henriette begyndte at føle sig som sig selv igen. Men hun gik
hele tiden rundt med en frygt for, hvornår den næste episode mon
kom. Når hun havde en dårlig dag, blev hun ekstra opmærksom på
de mindste tegn, der kunne være på, at depressionen måske var på
vej tilbage. Hun var meget ked af al den frygt og bekymring, men
vidste ikke rigtigt, hvordan hun skulle håndtere det.
Henriette søgte tilbage til psykologen, som gav hende nogle
»compassion for dig selv«-redskaber. Hun lærte dermed, at det første skridt var at blive opmærksom på, hvornår hun var fuldstændigt
optaget af tanker om, hvorvidt depressionen ville vende tilbage.
Denne opmærksomhed kunne nemlig hjælpe hende videre til det
næste skridt, hvilket var at minde sig selv om, at ligesom hun selv
var bange for, at depressionen ville vende tilbage, så var der rigtig
mange andre mennesker, der også vidste, hvordan det føltes at være
bange. På den måde var hun ikke alene, men forbundet med alle
andre mennesker, som ved, hvordan det føles at være rigtig bange.
Når hun fik mindet sig selv om den fælles medmenneskelighed,
60

Hvis du i stedet for at give disse negative komponenter plads er
mindful i forhold til de svære følelser og tanker, som opstår i kroppen og sindet, kan du forholde dig til dem på en mere ukritisk
og ikke-dømmende måde og dermed undgå, at de kommer til at
fylde for meget og hindrer en sund relation til dig selv og andre
mennesker i dit liv.

FORSKNING
En forskningsgruppe fra England undersøgte ved hjælp af
spørgeskemaer sammenhængen mellem compassion for
en selv, udbrændthed, compassion-udmattelse, selvkritik,
venlighed over for en selv og professionel og personlig trivsel hos studerende, der læste til jordemor. Resultaterne af
spørgeskemaerne var, at lidt over halvdelen havde en score
over middel i udbrændthed. Resultaterne indikerede også,
at de jordemorstuderende, som var mere kritiske over for
sig selv og andre, havde dårlig trivsel og høje niveauer af udbrændthed og compassion-udmattelse. De studerende, som
rapporterede højere niveauer af compassion for sig selv og
god psykisk trivsel, havde også lavere score i udbrændthed
og compassion-udmattelse.

Scenarie 1 Du knokler med en vigtig arbejdsopgave og vil rigtig
gerne lave et godt stykke arbejde, så din chef kan se, hvor dygtig
og vigtig en medarbejder du er. Du arbejder hårdt med opgaven og
får den også afleveret til tiden. En uge senere beder din chef dig
om at komme ind på sit kontor for at diskutere opgaven. Du får
58

I dette kapitel lærer du om de tre komponenter i »compassion for dig selv-træningen«. Du bliver præsenteret for tre
vigtige myter om træning af compassion for dig selv, og du
hører om de fire komponenter i compassion og om sammenhængen mellem robusthed og compassion. Der er tre
øvelser og cases til at illustrere, hvordan du kan begynde
at arbejde med at have compassion for din egen smerte og
lidelse for at ændre de (tanke)vaner, der fastholder dig i
opslidende måder at forholde dig til dit liv på.

kunne hun møde sin frygt med venlighed og omsorg. Hun kunne
sige til sig selv, at hun jo sagtens kunne forstå, at hun var bange
for, at depressionen skulle vende tilbage, fordi det havde været en
frygtelig oplevelse, som hun gerne ville undgå igen, hvis det var
muligt. På den måde fik hun anderkendt, at hendes frygt både var
menneskelig og naturlig, og at hun havde brug for venlighed og
accept, når hun blev bange.
Det interessante paradoks er, at det kun er, når jeg accepterer mig selv, som jeg er, at jeg kan forandre mig.
Carl Rogers

KAPITEL 3

ØVELSE 5: Den lynhurtige compassionpause
1. Start med at vælge en oplevelse, som volder dig smerte
lige nu.
2. Placer nu dine hænder på dit hjerte. Alternativt kan du
enten have en hånd på hjertet og en på maven, og hvis du
er i et offentligt rum, kan du holde om dine albuer, så det
ser ud, som om du bare lægger armene over kors. Når du
holder om dig selv, signalerer du til din hjerne, at du får et
kram, og det udløser hormonet oxytocin, der også kaldes
kram- eller kærlighedshormonet (hjernen ved ikke, at det
er dig selv, der giver dig et kram, og det virker lige så godt).
3. Sig nu inden i dig selv:
• »Ligesom jeg oplever noget svært lige nu, er der mange
andre mennesker, der også har samme svære tanker
og følelser, for alle ved, hvordan det er at opleve noget
svært.«
• »Må jeg være venlig over for mig selv og give mig selv
omsorg, må jeg give mig selv compassion.«

·•·

COMPASSION
FOR DIG SELV

Hvad er compassion for en selv?

For at du kan udvikle ægte compassion over
for andre, skal du have et grundlag at udvikle
compassion på, og det grundlag er evnen
til at mærke dine egne følelser og passe på
dig selv … at kunne drage omsorg for andre
kræver, at du drager omsorg for dig selv.
Dalai Lama

Forestil dig, at du er ved at aflevere dit barn i skolen sammen med
alle de andre forældre, og din opmærksomhed falder på en af forældrene. Dine tanker kredser nu om, hvor smart i tøjet og totalt tjekket denne forælder er, som også smiler og virker fuld af overskud.
Hun har også haft tid til at bage muffins til datterens fødselsdag,
og hun virker bare perfekt. I næste øjeblik begynder du at kritisere
dig selv. Her kommer du i et par gamle jeans og en tilfældig trøje,
du lige fik smidt over hovedet, du skulle have været hos frisøren
for en måned siden, du har ikke nået at få makeup på, og du købte
billige flødeboller til din egen datters fødselsdag, fordi du ikke
havde overskud til at bage de muffins, som hun ellers så gerne ville
have delt ud. Den ene fordømmende tanke afløser den anden: »Jeg
er ikke noget værd, jeg er en dårlig mor, jeg ser forfærdelig ud og
kan ikke finde ud af noget.«
Hvad skete der egentlig? Hvilke følelser kom i spil på så kort
tid? Der skete det, at du begyndte at sammenligne dig med en
anden i meget sort-hvide termer: Hun er tjekket, jeg er utjekket,

(Øvelsen Self-Compassionate Break er udviklet af Kristin Neff)
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tanker og følelser, flyttes dit fokus derhen, og du får dermed en
overdreven negativ opfattelse af dig selv.

Fin lille bog om det at rumme svære
følelser. Og et eksempel på, at mine
tegninger har fundet anvendelse i et
bogprojekt. Tornerankerne er symbol på
følelser, der er svære og indviklede, og
som kan gøre ondt. Den rosa indpakning
skal illustrere målet: At kunne leve med
de svære følelser, uden at de løber af
med en.
Bogen er tilrettelagt i overensstem
melse med Psykiatrifondens design
manual.

Psykiatrifonden er en humanitær organisation, der arbejder for at fremme psykisk
sundhed hos danskerne, så alle får mulighed
for at leve et godt liv, uanset om de er psykisk sårbare, har en diagnose eller oplever en
midlertidig krise. Vi arbejder målrettet for
at sætte psykisk sundhed på dagsordenen,
og for at psykisk sundhed prioriteres lige så
højt som fysisk sundhed.
Læs mere på psykiatrifonden.dk eller følg os
på Facebook.

Med din opbakning kan vi fortsætte med
at skabe åbenhed om psykisk sygdom og
fremme psykisk sundhed. Sammen kan vi
arbejde for et samfund, hvor færre bliver
syge, og flere kommer sig.
Bliv støttemedlem på psykiatrifonden.dk/
støt

COMPASSION

Compassion har eksisteret i tusinder af år og indgår i alle de store
verdensreligioner. Man kan forstå compassion som en etisk og
filosofisk lære, der kan guide os gennem livet og lære os at være
med det, der er smertefuldt – både i vores eget liv, i andres liv og i
verden. Compassion, der er en grundsten i buddhismen, har inden
for de seneste 10-15 år fået stigende opmærksomhed, idet både
den videnskabelige forskning i compassion og compassiontræning
har vist, at der er mange fordele ved at opøve sin evne til at have
compassion. Det gavner både vores psykiske og fysiske helbred, og
compassiontræning er da også blevet implementeret i psykologisk
behandling.
Min egen vej til compassion og compassiontræning har været
drevet af nysgerrighed i forhold til, hvad det er, der gør, at vi ændrer
og udvikler os – ændrer vores uhensigtsmæssige adfærd, hvordan
vi kan rumme eller være med det, der er svært og smertefuldt på
en mere hensigtsmæssig måde, samt hvordan vi kan have gode og
givende relationer til de mennesker, vi holder af. Svarene på dette
fandt jeg i compassion og i compassiontræningen.
Efter adskillige år som psykolog ved Stanford University havde
jeg lagt mærke til en yderst negativ tendens. Mange af mine klienter
kom, fordi de følte sig deprimerede og angste eller var stressede,
fordi de havde svært ved at finde en balance mellem arbejde og privatliv. Jo mere jeg lyttede, jo tydeligere blev det for mig, at mange
af disse mennesker ikke vidste, hvad de følte, ikke vidste, hvordan
følelserne føltes i deres kroppe, og at de ikke havde nogen færdigheder til at regulere deres eget følelsesliv. De reagerede blot ved
at være reaktive, dømmende og selvkritiske. Den form for adfærd
gjorde kun deres problemstillinger værre, og de blev dermed fanget
i en negativ spiral.
Der er så meget »meningsløs lidelse«, fordi vi ikke har lært at
have opmærksomhed på, hvad vi føler, fordi vi ikke har lært at
mærke, hvad vi føler ved at mærke efter i kroppen, og fordi vi ikke
ved, hvordan vi skal håndtere vores egen og andres lidelse. Når
vi ikke træner vores opmærksomhed på vores egen indre sinds-
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Gør en forskel

COMPASSION LÆR AT RUMME SVÆRE FØLELSER

Compassion

psykisk krise.

ved Aarhusmen
Universitethar
samt certificeret
Børnegrupper
Compassion-begrebet
har eksisteret i årtusinder,
de underviser i Compas
sion Cultivation Training (CCT) fra Stanford University, guider dig
Det er både svært at forstå og at tale om psykisk
igennem compassion-begrebets historie, enkle øvelser og forsksygdom – især når man er barn. Omkring 80.000
seneste 10-15
år oplevet fornyet opmærksomhed
og udbredelse.
ningen på området.
børn og unge i Danmark vokser op i familier med
psykisk sygdom. Der er stor risiko for, at de selv får
Videnskabelig
forskning har vist, at træning i compassion både
psykiske problemer. I Psykiatrifondens samtalegrupper møder børn andre i samme situation og
har en positiv
effekt
på
vores psykiske trivsel og på vores fysiske
sætter ord
på det, der er
svært.
Læs mere på psykiatrifonden.dk
helbred.

COMPASSION LÆR AT RUMME SVÆRE FØLELSER

Tænk dig stærk

Alle mennesker er forskellige – også når det kommer til, hvordan man bedst håndterer psykiske
problemer. I vores mentale motionscenter finder
du øvelser og gode råd til, hvordan du kan styrke
din psykiske sundhed.
Se mere på tænkdigstærk.dk
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fra tidvi
til anden.
Du bliver opmærksom
Psykiatrifonden har i samarbejde med TrygFonden
stemme og får mulighed for at ændre den, og du får en forståeludviklet et kursusprogram for psykisk førstehjælp.
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Forlaget udgiver bøger om psykisk sygdom og
sundhed. Bøgerne indeholder ikke kun faglig relevant viden, men er også til stor hjælp for personer
med psykisk sygdom og deres pårørende.
Alle Psykiatrifondens bøger kan købes på psykiatrifonden.dk/shop

At have compassion for sig selv og andre vil sige at være opmærksom på og give plads til egne og andres svære følelser, reaktioner og udfordringer. Compassion er den følelse af omsorg,
der opstår, når vi bliver konfronteret med egen og andres lidelse
og føler motivation til at lindre denne lidelse. Når vi handler med
compassion, kan vi reagere på lidelse med forståelse, venlighed
og tålmodighed i stedet for med frygt og afvisning.

NANJA HOLLAND HANSEN
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Psykiatrifondens Forlag

Psykiatrifondens Forlag
Forlaget udgiver bøger om psykisk sygdom og
sundhed. Bøgerne indeholder ikke kun faglig relevant viden, men er også til stor hjælp for personer
med psykisk sygdom og deres pårørende.
Alle Psykiatrifondens bøger kan købes på psykiatrifonden.dk/shop

her at vide, at du helt har misforstået opgaven, og at alt dit arbejde
derfor er spildt. Da du forlader mødet med chefen, begynder du
på en meget dømmende og selvkritisk indre dialog: »Hold da op,
hvor er jeg dum. Hvorfor har jeg dog ikke forstået opgaven rigtigt?
Nu har jeg brugt så meget tid på den, og så er det helt forkert. Min
chef tror sikkert, at jeg ikke kan finde ud af noget som helst, og jeg
bliver sikkert snart fyret. Tænk at være så dum og uintelligent. Jeg
tror faktisk ikke, der er ret meget, jeg er god til. Alle andre ville helt
sikkert have forstået opgaven og ikke lavet samme fejl. Alle mine
kolleger er bare så meget klogere og dygtigere end mig og kunne
aldrig finde på at misforstå sådan en opgave. Jeg væmmes ved mig
selv og min dumhed og ville ønske, at jeg kunne grave mig ned i et
hul og ikke snakke med nogen.«
Dette scenarie viser, hvordan vi ofte taler til os selv, og hvordan vi
tænker om vores egne fejl og mangler. Vi gør det helt automatisk,
mange gange om dagen. Og hver gang vi gør det, medfører det
kritik, fordømmelse, isolation og overidentifikation med vores
tanker og følelser.
Scenarie 2 Du knokler med en vigtig arbejdsopgave og vil rigtig
gerne lave et godt stykke arbejde, så din chef kan se, hvor dygtig og
vigtig en medarbejder, du er. Du arbejder hårdt med opgaven og får
den også afleveret til tiden. En uge senere beder din chef dig om at
komme ind på sit kontor for at diskutere opgaven. Du får her at vide,
at du helt har misforstået opgaven, og at alt dit arbejde derfor er
spildt. Da du forlader mødet med chefen, bliver du opmærksom på,
at du har en masse dømmende og kritiske tanker om den fejl, du har
lavet. Du bliver opmærksom på, at du har tanker om at være dum
og uintelligent, ligesom du bliver opmærksom på, at dine tanker
er ved at isolere dig fra den fælles medmenneskelighed, og at du
væmmes ved dig selv. Du husker nu dig selv på, at alle mennesker
er uperfekte, og at alle mennesker misforstår og laver fejl, fordi det
er en del af det at være menneske. Derefter tænker du på dig selv
59
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I dette kapitel får du et overblik over tre forskellige compassion kurser, som alle udbydes i Danmark, hvis du skulle
få lyst til at gå endnu mere i dybden med din compassiontræning.

·•·

KAPITEL 7

TIL DIG, DER
VIL VIDE MERE
Beskrivelse af tre anerkendte compassionkurser

1. Stanford Universitys Compassion
Cultivation Training (CCT)-kursus
Compassion Cultivation Training (CCT)-kurset blev udviklet af
Thupten Jinpa, Dalai Lamas primære engelske oversætter, i samarbejde med psykologer, neurologer og forskere i mindfulness og
compassiontræning, ved Stanford Universitys Medical School. Selvom meditationerne er baseret på den indo-tibetanske buddhistiske
tradition, er CCT-kurset ikke religiøst. Formålet med kurset er, at
alle skal kunne drage nytte af compassiontræning.
På CCT-kurset arbejder du med at træne compassion for dig
selv og andre mennesker ved hjælp af øvelser og meditationer. Du
lærer en række teknikker til at arbejde med din mentale og følelsesmæssige trivsel, og du træner compassion, empati, venlighed og
oprigtig kærlig interesse for din egen og andres smerte og lidelse.
Dette kursus er ikke terapi og kan hverken erstatte terapi eller
behandle nogle former for psykopatologi. For nogle deltagere kan
tidligere eller nutidige psykologiske problemstillinger dukke op,
og hvis det sker, opfordrer underviseren deltageren til at søge den
nødvendige hjælp.

CCT-kurset trin for trin
Kurset består af seks trin.
Trin 1 handler om at fokusere sindet og lade det falde til ro ved
at træne forskellige teknikker med fokus på åndedrættet. Det overordnede mål på dette trin er, at du lærer at træne din mentale
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tablished trading stations in India, especially
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building forts in strategic locations to house
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eriksnagore or Serampore (1755–1845), were
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station was handed over to the British for a minor sum
of money.

The house as a prism
The chapters in this book will use the erstwhile residence of the Danish governor in Tranquebar as a prism
for narrating stories of fascinating exchanges between
Europe and India—stories about architecture, art and
trade items, the cultural perceptions on both sides and
the clashes that sometimes took place between them.
Through knowledge of the history of the house and the
life that went on within it, it is possible to apply a broader
analytical perspective to international politics and alliances on the Indian subcontinent during this period. The
picture this gives us sheds light on the cultural encounters between the governor’s families and their Indian
staff of butlers, nannies and interpreters. It also gives
insight into the exchanges with representatives from
the broader Indian society of traders and agricultural
agents, the princely delegations and the Indian part of
the garrison itself. The book focuses on the assimilations
of, and the clashes between, the inhabitants of the house
and its wider Indian and European colonial setting.
It brings a new perspective to the multilayered and
multicultural life that was prevalent in a small trading
station in south India during the late eighteenth and
early nineteenth centuries.
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inTroduCTion · unfolding The STory of a houSe in india

By the mid-eighteenth century Tranquebar had developed
into an international trading station due to the combined
interests of succeeding kings of Thanjavur and local Indian and Danish traders. Invited by King Raghunatha
Nayak (reign 1600–1626)1 to establish a trading station
in 1620 merchants tried over the following years to make
a profit from the share they were able to uphold in the
trade between the Indian subcontinent and Europe, as
well as in Asia in general.2 See Fig. 1.1.
The kingdom of Thanjavur was ruled from the capital of the same name. Its Nayak dynasty (whose rulers
were called nayak) was overthrown by a Maratha dynasty
(whose rulers were called rajah) in 1674, and until the end
of the late eighteenth century the kingdom was bordered
by powerful neighbour states. See Fig. 1.2.
Surrounding much of the Thanjavur territory was the
large Nawabdom of the Carnatic whose ruler was often
referred to as the nawab of Arcot and on whose territory

Produceret i samarbejde med
grafiker Erling Lynder

The aim of this book is to explore the history of one particular house in India. The house dates from the eighteenth century and is located in Tranquebar, a place which has carved
out its own significant space in the history of the relationship between India and Europe. The house has recently
been restored as a pearl of intercultural heritage owing
to its architectural layout and décor, as well as to the rich
historical sources relating to both the official and private
life led in the building, particularly in the years between
1784 and 1845 when it served as the official residence for
the governor of the former Danish trading station on the
Coromandel Coast of south India. See Fig. 0.1.
From the establishment of the Danish trading station
in Tranquebar in 1620 the military fortress of Fort Dansborg was used as the administrative office and also served
as the governor’s official residence. See Fig. 0.2.
In the late eighteenth century, however, the rooms at
the fort were considered too narrow and old-fashioned,
and so in 1784 the Danish crown bought an existing house
in the town, immediately opposite the fort and its parade
ground. This house was furnished as a prestigious home
and office for future Danish governors in India. One of
these was Peter Anker, a progressive governor who served
in Tranquebar from 1788 till 1806. He was a skilled painter
with a profound interest in both Indian and European art,
and he put his indelible mark on the architectural embellishments of the house. He transformed it into the most
spectacular house in town and it continued to function as
the residence of the Danish governor up until 1845 when,
because of the financial problems arising from the strong
competition from British trade and politics, the trading

the British trading post of St George in Madras (Chennai) was situated. In 1855 the Carnatic was fully annexed
by the British. Further northwest was the Sultanate of
Mysore, which in the late eighteenth century exercised
a strong military power. Occasionally, in allegiance with
the French, Mysore entered into conflicts with surrounding Indian states as well as with the British. The governor
of Tranquebar claimed neutrality in order to avoid being
drawn into these conflicts, but in 1780 the Danish trading
office in Porto Novo, north of Tranquebar, was affected by
the Second Anglo-Mysore War (1780–1784). The troops of
Sultan Hyder Ali of Mysore (reign 1761–1782) plundered
the office and took hostage the merchant who acted as
the business agent for the headquarters in Tranquebar.
See the illustrated vignette “Embroiled in the AngloMysore Wars” on page 34.
During the same war, in 1781, the Danish governor
of Tranquebar paid a significant amount of money to
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prevent Hyder Ali’s troops from attacking villages in the
Tranquebar territory. Despite this Mysorean troops looted
some of these villages in 1787 and caused much damage
to the irrigation system.4 As we shall see in chapter 6
the Danish government in Tranquebar tried its best to
establish a peaceful relationship with Mysore through
diplomatic means, especially with Hyder Ali’s son Tipu
Sultan (reign 1782–1799) who had succeeded his father
to the throne. Tipu Sultan was killed in 1799 during the
Fourth Anglo-Mysore War (1798–1799) which marked the
end of Mysore’s challenge to the British. The Nawabdom
of the Carnatic and the Sultanate of Mysore, as well as the
increasing power of the British in Madras, subsequently

ship with the Danish king and writes that he

has given one of the representatives from Den-

his country to Thanjavur (National Archives,

is likely an adaptation to the old and wide-

mark a palanquin and assistance in procuring

Denmark).3

which measured and mapped the heritage

scene of a dinner party.32 Aquarelle on paper,

Fig. 5.22. A Royal Danish Porcelain Factory tea set from

the governor’s residence where the table is set

of Indian–Danish material structures left in

Jens Damborg, 1985 (Private collection).

the 1780s. The tall jug held warm milk for the tea. The lids

for dinner, c. 1835. The painting is by architect

Tranquebar. Damborg measured the gover-

for the cups kept the tea hot, making it possible to carry

Jens Damborg who directed the 1985 project

nor’s residence and created this imaginary

long conversations over tea (National Museum, Denmark).

Factory in Copenhagen (90 flade Tallerkener af Kiøbenhavns Porcelain). See Fig. 5.22.
Eventually when the Danes left the house nothing
was left of the modest grandeur that had characterised
the governor’s residence in Tranquebar. Most—in fact
nearly all—of the goods were either sold off or, like the
ceremonial silver cane worn by the governor’s personal
watchman, brought back to Denmark, and the house
was apparently left entirely empty for the British.33 See
Fig. 5.23.

Fig. 5.23. To the left is shown one of the governor’s personal

watchmen (servicar or chobdar); to the right the cane used
by these watchmen. In a letter home to his cousin in 1790

Governor Peter Anker wrote that these watchmen were

with him every day in the governor’s residence and also
on errands outside the residence or travels outside the ter-

ritory. They wore high-quality clothes and turbans with
silver tassels, and their canes were decorated with silver

fittings.34 Drawing, Peter Anker, 1788–1806 (Drawing:
Museum of Cultural History, Norway. Cane: National Mu-

end of Mysore’s challenge to the British. The Nawabdom
of the Carnatic and the Sultanate of Mysore, as well as the
increasing power of the British in Madras, subsequently

Martin Krieger

seum, Denmark).

Cholas. The royal palace was also located within the fortified town.
Watercolour and gouache, Peter Anker, year unknown (Museum of
Cultural History, Norway).

paid a yearly tribute and offered presents to these kings in recognition
of Thanjavur’s sovereignty over the trading station in Tranquebar. In
the centre of the painting stands the Brihadeshwara Temple with its
60 m high vimanam (the tower above the holiest sanctuary). The
temple was completed around the year 1000 during the reign of the
Cholas. The royal palace was also located within the fortified town.
Watercolour and gouache, Peter Anker, year unknown (Museum of
Cultural History, Norway).

Fig. 7.14. Printed cotton dress, Indian fabric,

women in the governor’s residence made most

shawls and the fabric, however, were prefer-

ca. 1800, and a Kashmir shawl which belonged

of their clothing themselves. This may be at-

ably Indian, and shawls given to European

to the family of Governor Peder Hansen. Al-

tributable not only to a lack of confidence in

men as diplomatic gifts often ended up on the

though they had plenty of servants and there

the skills of servants and tailors but also to

shoulders of European women (National Mu-

were tailors in town who also sometimes vis-

a general notion that Indians were not the

seum, Denmark).

ited the private rooms in the female sphere the

best for making European-style clothing. The
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Louise sebro

Fig. 7.15. Indian man wearing a shawl. One particular type of garment
that related to south Indian culture and operated as a bridge between
Indian culture and the ladies who socialised in the governor’s residence was shawls. The symbolic position of the shawl in south India
(as well as other parts of India) was immense. Shawls were the most
common gift and would rarely be left out on any official level. They did
not belong in the private, feminine sphere of the upstairs rooms of the
governor’s residence but entered the house through the grand hall;
only once inside the house were they transformed and moved from the
official to the private sphere. They were a gift given by men to men, but
the men of the house passed them on and the women used them during the rainy season and at dinner parties and balls. Company painting
brought home by the Reverend Niels Fuglsang, c. 1800, artist and year
unknown (National Museum, Denmark).
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the Danish king to likewise send rarities from

Fig. 5.21. Guests arriving in the grand hall of

180

reign of the medieval Cholas (c. 850–1270) and as the capital during
the reigns of the Nayak kings (1535–1674) and later the Maratha kings

range of gifts sent along with the letter, asking

letter from one king to another. It is 40 cm long

and 25 mm wide, and its long rounded shape

also needed in larger numbers for the frequent dinners
and balls in the house where sometimes more than fifty
guests were served. See Fig. 5.21.
The silver items listed include both dining and dessert
cutlery, teaspoons and various serving spoons, a tea can,
a tea strainer, a sugar pot with spoon, a salt cellar, etc.
Glasses include a number of champagne flutes, Madeira
and other wine glasses, as well as glasses for lamps. The
bulk of the porcelain listed was of Danish origin, such as
the ninety dinner plates from the Royal Danish Porcelain

FIg. 1.2. The city of Thanjavur was a hotspot for temples, devotional
art, dance, music and song, all of which were given royal patronage.
The city functioned as one of the royal capital centres during the

(1674–1855). From 1620 onwards the Danish governors in Tranquebar

reinforced there was a shift in lifestyle from the Indianised Nabob towards the Anglified Sahib. The Mourier ladies took a position of light but distanced interest in the
Indians surrounding them. The Indians were there and
could provide information about the local culture, but the
ladies’ interest did not extend to an attempt to promote
Indian additions to the Danish culture they considered
themselves part of. This corresponds to the male interest
in the authentic, ancient India as represented by Anker
and Hansen.46
Shawls were very much favoured and used by women and were frequently sent back to Europe as gifts for
friends and family where they were used as fashionable
items of ladies’ clothing. Most were probably cashmere
shawls imported from northern India, but during the
nineteenth century production of silk imitations started in south India, a few of which are still preserved in
European collections together with plenty of genuine
cashmere shawls. These shawls were highly fashionable
in Europe for about a hundred years, from the last quarter of the eighteenth century, with the industry spreading from Kashmir to Persia and throughout the Indian
subcontinent, and finally to Europe itself where copies
were made in abundance. An original Indian shawl was
no doubt a very fine gift even if the quality was not necessarily always high. In her description of an embassy to
Tranquebar by the minister from Thanjavur Julie Rehling
notes how her father-in-law, Governor Rehling, returned
his gift of four shawls because they were of too poor quality. See Fig. 7.15.47
When an Indian shawl was worn at a ball in Copenhagen it had often taken a symbolic journey from being an
object of diplomatic bonding to being one of European
fashion. In light of this transformation it is questionable
whether the use of the shawls can be seen as an opening
towards Indian culture; rather it can be seen more as a
Europeanisation of an Indian object. The Mourier ladies
did not make themselves Indian by wearing and passing
on the shawls—they made them their own. Similarly they
used their servants for information but did not necessar-
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Utilia ravn: thirty years in tranqUeBar
and married Five times

Fig. 2.11. Letter in German from Utilia to August Hermann Francke written in 1717 after her marriage to German missionary Johann Ernst Gründler. Utilia responded to Francke’s critique of the marriage by showing her
commitment to Gründler and the Christian mission. In
the letter she stated, “I pray diligently to God that I shall
be no hindrance to my husband, but rather support his

European women were still a rarity in Tranquebar in the
early eighteenth century, and their lives have left few
traces in the preserved records. One exception is Utilia
Elisabeth Ravn (born Ottilie Lisbeth Ravn). Utilia was
born in 1675 in Jutland, Denmark, but her parents, Major Corfitz Ravn and Anna Christina Ravn (born Anne
Kirstine Giertz), died when she was a child, and she grew
up in the care of an uncle in Copenhagen.1 Her uncle,
Petras Heinrich Gerter, was employed in the Danish East
India Company, and he was probably instrumental in
finding a husband for her in his colonial network. On 10
September 1693 she married Captain Johann Wisberg
who was about to leave for Tranquebar on a Company
ship, and Utilia left Copenhagen with him to start a new
life in India.
They arrived in Tranquebar in August 1694 after a
strenuous voyage during which she gave birth to a daughter who later died only nine months old. Their second child
was still-born in Tranquebar, and their short and unfortunate marriage ended 1695 as Wisberg passed away. After
the death of her husband Utilia Ravn was left alone in India with no family to turn to. She did not, however, have to
wait long for a new opportunity to arise, and in 1697 she
married the Company treasurer in Tranquebar, Andreas
Krahe, who was later promoted to vice commander. This
marriage would last for seventeen years.
Andreas Krahe died in 1715, and Utilia was determined to return to her family in Denmark, but some-

05-07-2017 14:57:47
1

On the interesting life of Utilia Elisabeth Ravn and her marriage
to Johann Ernst Gründler see Andreas Gross, “Maria Dorothea Ziegenbalg and Utilia Elisabeth Gründler: The First Two Wives of Missionaries in Tranquebar”, in Andreas Gross, Y. Vincent Kumarados
and Heike Liebau, eds., Halle and the Beginning of Protestant Christianity in India (Halle: Verlag der Franckeschen Stiftungen zu Halle,
2006), 2:705–718; Erika Pabst, “The Wives of Missionaries: Their
Experiences in India”, in Gross et al., Halle and the Beginning…,
2:685–704. See also the biography of Utilia Elisabeth Gründler by

thing unexpected occurred. German missionary Johann
Ernst Gründler asked her to stay in India and marry him.
After some consideration she consented and they were
married on 4 February 1716. Although the marriage
may have seemed hasty it was the outcome of years of
searching for the Halle missionary. Like his two wellknown colleagues, Bartholomäus Ziegenbalg and Heinrich Plütschau, Gründler arrived in Tranquebar a bachelor, but he soon realised that a wife would be beneficial,
both for the work of the mission and on a more personal
level. His marriage to Utilia was considered controversial by the missionary establishment: not only had she
been married twice before, and very recently to the vice
commander of Tranquebar, but being the wife of a missionary was considered a demanding job which required
very specific qualifications—most importantly, one had
to come from an appropriately Pietist family. In a letter
from 1709 Ziegenbalg stated ten duties that were expected of a missionary’s wife. These included taking care of
the household, being a foster mother for the school children, corresponding regularly with Europe, mingling
with the European women and keeping the accounts.2
Given this Utilia was not an obvious choice and
Gründler received strong criticism from the mission’s
headquarters in Halle. It was even implied that his motive
had been greed, as Utilia had inherited a large fortune.
On top of this, at the time of the marriage, Ziegenbalg
was in Europe to search for suitable wives for himself and
his two fellow missionaries. Luckily, when Ziegenbalg
returned to Tranquebar, he had not been able to find a
wife for Gründler, which would have created an awkward
situation.
Gründler defended his wife, but Utilia herself also
stood up personally to the hard criticism and wrote several letters directly to the head of the mission in Halle,
August Hermann Francke. After some time Utilia seems
to have been accepted, and she became close friends

service” (Franckesche Stiftungen zu Halle, Germany).

with Ziegenbalg’s young wife, Maria Dorothea. However,
her time with Gründler was rather short as he died on
19 March 1720, leaving Utilia widowed for the third time.
Once again, she did not remain alone for long; in 1723,
nearly fifty years old, she married the vice commander of
Tranquebar, former governor Christen Brun-Lundegaard
and moved into his large house situated on the plot that
would later come to host the governor’s official residence.
When Brun-Lundegaard died on 24 January 1724 she inherited his property, but on 1 June she gifted it away to
her “dear brother” Borchardt Jockum Brochmand.3 The

donation must have taken place in relation to her fifth
marriage, this time to the secretary of the Council, Frands
Feddersen. Utilia lived in Tranquebar together with her
last husband until 1728 when Feddersen received permission to return to Denmark. After five marriages and more
than thirty years in India Utilia was now on her way home.
Unfortunately, she never made it back to her motherland:
she died on board the ship Grev Laurvig and was later
buried on the island of St Helena.
Simon Rastén

Erica Pabst in Gross et al., Halle and the Beginning…, 3:1530. In this
biography Utilia is stated to have died in 1720, which must be considered a mistake.
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Simon RaStén

2

Pabst, “The Wives of Missionaries”, 688.

3

RA: KK, Ostindiske Sekretariat, Journalsager, no. 979, 1785/203.
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Både og bådfart

III

Både og joller i
forhyringsperioden
Hvor vi i sidste kapitel så på læsømændenes forhyring i den internationale søfart i to århundreder fra 1700-tallet til 1900-tallet, så vender vi i
dette kapitel tilbage til Læsø og kaster igen blikket bagud. Skudefarten på Norge efter tømmer
havde som nævnt mistet sin betydning i første
halvdel af 1700-tallet. Kun nogle få skippere på
Læsø havde endnu skuder, og de blev brugt fra
Aalborg, hvor de også lå i vinterhavn. Den hjemmehørende flåde bestod nu kun af de både, der
blev brugt til fiskeri, ved strandinger og for de
størstes vedkommende i fragtfart til lokale destinationer som Sæby og Aalborg.
I 1600-tallet skelnede man mellem ror(s)både
(ansat til ½–1 læst) og skibs- eller skudesbåde,
som var »uden drægtighed«. En antydning af
størrelsen af de forskellige fartøjskategorier får
vi i ordinansen fra 1631, som fastsætter regler for,
hvor mange der må være ombord i de forskellige

manden og
havet

88

lovbefalede én miles grænse, blot de ikke malede
for andre end folk i Harboøre Sogn.455
En mere nærliggende parallel danner nogle
gårdmøller på Sæby-egnen. Her klager møllerne i Sæby, ved Sæbygård og i Voerså i 1750 over
»en del her i egnen for nylig opbygte umatrikulerede møller«, der volder de matrikulerede
møller daglig skade. Det drejer sig om fire bønder, som for et års tid siden har ladet opbygge og
opsætte hver sin vejrmølle.456 Disse vindmøller

Farvepalet

70 To snit gennem Frilandsmuseets stubmølle fra Byrum, målt og tegnet 1969 af Inger Louise Ottosson. Det
bærende element, stubben, er forneden fastkilet i et
dobbeltkryds af svære bjælker og afstivet med skråstivere. Stubben går gennem gulvet i kværnhuset under
et svært plankebord, hvorpå selve kværnen er placeret.
Over kværnen hænger tragten til påfyldning af korn, og
under kværnbordet ses letteværket, hvormed afstanden mellem stenene kan reguleres. Møllen bremses eller
standses ved hjælp af persen, en bøjle af træ, som klemmes ned om kronhjulet på den skråtstillede mølleaksel.
Man kommer ind i møllen ad en dør på bagsiden. Her
sidder også den lange stjert, som man bruger, når møllen skal drejes op i vinden.

3

22
71 Mølle fra Storhaven i Byrum, som senere blev
flyttet til Frilandsmuseet. Foran står møllens ejer
Carl Emil Sørensen ( f. 1900). I døren anes en hund
og en dreng, antagelig Carl Emil Sørensens søn Kjeld.
Fot. Ove Jepsen 1946.
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Byrum Sogn
1) Melchior Christoffersen: En båd drægtig ½ læst,
som undertiden går til Aalborg. – En liden lods
jolle.
2) Anders Aalbeck: En båd drægtig 1 læst, fisker
med den og undertiden overløber til Jylland.
3) Jens Jørgensen Sundt: En båd drægtig 1 læst, som
Lars Larsen Bech i Vesterø S. har halvdelen med
hannem udi, der overløber nogle gange om året til
Jylland.

Hals Sogn
9) Søren Sørensen Juul: En båd drægtig ½ læst,
hvormed han iblandt går til Aalborg. – En jolle,
som bruges til lodseri.
10) sal. Lars Andersen Lunds stervbo: En båd dræg
tig 1 læst, som nu er brøstfældig og ligger sjunken.
11) Carl Kirckemoe: En liden jolle til fiskeri og lod
seri.
12) Lydik Sørensen: En liden jolle til fiskeri.
Vesterø Sogn
13) Lars Madsen Dam: En båd drægtig ½ læst, hvor
med han alene går på Jylland et par rejser om året.
14) Mads Pedersen Friis: En båd, som ikke kan anses

del III · manden og havet

for ½ læst, bruges til fiskeri og undertiden over
løber.
15) Christen Bødker: En båd drægtig 1 læst, hvor
med han ikke sejler andre steder uden på Jylland
i almindelighed, dog har samme båd gjort en rej
se i år på Sverige med Jens Jørgensen Sundt. – En
gammel skibsbåd, som bruges til fiskeri.
16) Lars Larsen Bech: En skibsbåd uden drægtighed
til fiskeri, foruden den han er halvejer med Jens
Jørgensen Sundt i Byrum S.
17) Albret Clausen: En båd drægtig ½ læst, hvormed
han alene gør et par rejser om året på Aalborg for
at hjemføre skibsfolk, som han har på sit fartøj,
som dér ligger vinteren over og lidet gods, som be
står af køjeklæder og slig skibsfornødenhed.
18) Hans Nielsen: En fiskerjolle, som er ringere end
½ læst, hvormed han undertiden løber over til
Sæby med folk, som farer imellem Læsø og Jylland.
19) Peder Sørensen: En fiskerbåd, liden og ringe
re end ½ læst, og bruges ej til nogen negotie [køb
mandskab].
20) Peder Jørgensen Gaj: En båd drægtig ½ læst,
hvormed han går på Jylland. – En mindre, som
bruges til fiskeri.

Ifølge denne fortegnelse er der således på øen
i alt 25 både og joller, nemlig 5 både på 1 læst
(hvoraf én dog er ubrugelig), 6 både på ½ læst
samt 14 på under ½ læst. De sidstnævnte karakteriseres som joller, fiskerbåde eller skibsbåde
og anvendes hovedsaglig til fiskeri.
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Højsandene med begyndende trævækst. Forf. fot. 1960.

del I · Optakt

2 • RammeRne: peRIOdeR I øens kultuRhIstORIe

|

23

261
23a

Jernovne i skifterne 1700–1850

23b

Ure i skifterne 1700–1850

22
20
18
16

16

14

14

12

12

10

10
8

8

6

6

4

4

1841–1850

1831–1840

1811–1820

1821–1830

1801–1810

1781–1790

1791–1800

1771–1780

1751–1760

1761–1770

1741–1750

1721–1730

1731–1740

1711–1720

1701–1710

1831–1840

1841–1850

1821–1830

1801–1810

1811–1820

1791–1800

1771–1780

23c

1781–1790

0

1761–1770

2

0

1741–1750

2
1751–1760

Foldebænk med kandeheld i skifterne 1700–1850

16
14
12
10
8
6
4
2
1831–1840

1841–1850

1821–1830

1801–1810

1811–1820

1791–1800

1771–1780

1781–1790

1761–1770

1741–1750

1751–1760

1731–1740

1711–1720

1721–1730

0

1701–1710

del II · KvInden og jorden

Stuer og kamre

Da kulturhistorikere og museumsfolk for godt
hundrede år siden begyndte at interessere sig
for byggeskikken på Læsø, var det ikke blot husenes reliktagtige byggemåde, der stod i fokus,
men også de mange velbevarede panelstuer og
de smukke møbler, som stod i en overraskende kontrast til husenes primitive ydre. I første halvdel af det 20. århundrede blev mange
møbler og enkelte hele panelstuer erhvervet til
museerne, ligesom interiørerne blev beskrevet
og fotograferet som led i Nationalmuseets undersøgelse af den gamle byggeskik. Det er dette
materiale, som danner det konkrete udgangspunkt for den følgende gennemgang af boligindretningen, men det er suppleret med skif-

|

1731–1740

104

Brødtekst
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hed vides at være støbt i Norge, og som nu findes i Nationalmuseets samlinger. Dens plader
er dekoreret med den norske løve, Christian IV’s
kronede navnetræk samt Ejler Urnes og hans
hustrus fædrene og mødrene våben. Ejler Urne
var lensherre over Bratsberg 1620–1640, og ovnen anses for støbt på Fossum jernværk i årene
1630–1640.150
Som nævnt blev der anskaffet nye bilæggerovne på Læsø op gennem 1800-tallet; de nyeste
af dem er fra danske jernstøberier, som fik en
produktion i gang efter midten af århundredet.
Navnlig T. C. Nielsens jernstøberi i Hjørring har
leveret mange bilæggere til Læsø.

1711–1720

Fra køkkenskorstenen fyrede man om vinteren i bilæggerovnene i dagligstue og sovekammer. Bilæggerovne af jern var i brug på øen i
hvert fald omkring 1700. Som diagrammet fig.
23abc viser, er der i de første årtier af århundredet jernovne registreret i hvert andet hjem. Fra
ca. 1740 er der mindst én ovn i hvert skifte og i
ganske mange tilfælde er der registreret to eller flere. Men bilæggerovne har været kendt og
brugt på Læsø langt tidligere. Nogle af de første
har givet været kakkelovne i ordets egentligste
forstand. Der er ikke bevaret repræsentanter for
disse skrøbelige ovne, men skår af glaserede og
dekorerede ovnkakler er fundet ved oppløjning
af hustomter i det sandflugtramte område. Man
synes også at have kendt til den billige variant,
hvor ovnen var bygget op af små jydepotter med
firkantet krave. I en fortegnelse over indførte
varer i Læsø toldregnskab 1669 nævnes nemlig
»20 snese kakkelgryder«.149
Men tidligt har velhavende læsøboer anskaffet de kostbare, men eftertragtede ovne af støbejern, som fra midten af 1500-tallet blev almindelige i danske herregårde og borgerhuse. I
første halvdel af 1600-årene kom en norsk produktion i gang for efterhånden at blive enerådende på det danske marked. For de læsøske
skudeskippere, som drev handel på Norge, var
det oplagt at hjemføre norske bilæggerovne.
Blandt de mange norske ovne eller ovnplader,
som kendes fra Læsø, er også et fuldstændigt
eksemplar af den ældste ovn, som med sikker-

1721–1730

lovbefalede én miles grænse, blot de ikke malede
for andre end| folk i Harboøre Sogn.455
En mere nærliggende parallel danner nogle
gårdmøller på Sæby-egnen. Her klager møllerne i Sæby, ved Sæbygård og i Voerså i 1750 over
»en del her i egnen for nylig opbygte umatrikulerede møller«, der volder de matrikulerede
møller daglig skade. Det drejer sig om fire bønder, som for et års tid siden har ladet opbygge og
|
opsætte hver sin vejrmølle.456 Disse vindmøller
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bådtyper ved en stranding: en skude må have 12
personer ombord, en rorsbåd 9 og i en skibsbåd
må der være 5 personer.133
Den første detaljerede oversigt over bådene
og deres anvendelse er en »specifikation over de
joller og både, som findes på Læsø efter indbyggernes egen angivelse« fra 1745.134 Listen fortjener at blive gengivet i sin helhed, da den giver et
godt indtryk af, hvordan de større både på Læsø
blev anvendt ved midten af 1700-tallet.

4) Peder Jacobsen Møller: En båd drægtig 1 læst,
hvormed han alene går på Jylland.
5) Christen Melchiorsen Cortsen: En båd drægtig 1
læst, som mest overligger i Aalborg og bruges for
nemmelig til at transportere sig og folk med skibs
provision imellem Læsø og Aalborg, hvor hans
skude farer fra.
6) Oluf Pedersen Gaj: En båd drægtig ½ læst, bru
ges til hornfiskeri og ellers overløber til Jylland ef
ter husfornødenhed undertiden. – En skibsjolle til
lodseri.
7) Lars Larsen Bach: En båd drægtig ½ læst, hvor
med ikke fares andre steder end på Jylland efter
husfornødenhed.
8) Hautorn Larsen: En båd, gammel, uden drægtig
hed, som bruges alene til hornfiskeri.

2 Ved Bangsbogård står stadig et gammelt fyrretræ af
den særlige Læsø-fyrreart (pinus silvestris var. laesoensis), et levn fra den gamle skov. Ifølge P. Chr. Nielsen
(1969) blev det plantet ind fra udmarken i sidste halvdel
af 1700-tallet. Fot. Marie Stoklund 2014.

1701–1710

Uendeligt sympatisk bog om livet på
Læsø, minutiøst registreret og gen
nemgået. Her kan vi lære at forstå,
hvor små kår vi engang har levet under
i Danmark. Der er registreringer og
fortegnelser, diagrammer, opmålinger,
historier, proces- og arbejdsbeskrivelser
– altsammen i en prunkløs, respektfuld
og funktionel opsætning; et layout som
skal kunne rumme det komplekse ma
teriale og formidle det seriøse indhold
uden at blive kedeligt.
Min egen baggrund som arkitekt
med speciale i restaurering – som også
indebærer registrering og minutiøse
opmålinger af alt, hvad der er bevarings
værdigt i en bygning – gør, at jeg føler
mig hjemme, når jeg får lov til at tilrette
lægge en værk som dette.
Vores historie bliver aldrig ligegyldig.

4

V · Økologi og kultur

23 Diagrammerne viser antallet af hhv. jernovne,
standure og foldebænk med kandeheld, der er fundet i
skifterne på Læsø 1700–1850. For hvert tiår er der gennemgået 10 skifter. Det grå angiver antallet af skifter
med hhv. jernovne, standure og foldebænk med kandeheld. Det hvide angiver det samlede antal af disse
ting de 10 skifter.

Endnu i 1950’erne levede der ældre kvinder, der i
deres unge dage havde været med til at »jævne«, og
som kunne demonstrere arbejdsgangen (se fig. 35).
Når der skulle jævnes, var der gerne et par kvinder,
der arbejdede sammen på samme ager. De tog hver
en stribe på fem–seks furer eller mere, og idet de
bevægede sig baglæns, huggede de med korte mellemrum huller i furekammen og lod den løsgravede
jord falde ned i furen. Spaden førtes i en hurtig, vrikkende bevægelse, idet den, når den var hugget ind
i furekammen, vippedes til side med sit indhold af
jord. Kvinderne skulle sørge for, at de huggede huller
ikke kom til at ligge i lige linjer tværs over ageren,

3 • Husene
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35 Albertine Jensen (Tine Thuren), Klitten, viser hvorledes spaden skulle bruges, når man jævnede en ager. Demonstrationen finder sted i et stykke afhøstet kartoffeljord, ikke i en pløjemark, og kan således kun vise selve
teknikken. Med begge hænder stikkes spaden skråt ned
i jorden. Derefter slippes med venstre hånd, som støttes
mod låret, mens jorden vippes op, uden at spaden løftes
fra jorden. Der foretages en drejende bevægelse med spaden, og dens indhold væltes ned mellem furekammene.
Forf. fot. 1951.
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da den lette harve, som anvendtes efter såningen, i
så fald ville hoppe og ikke frembringe en jævn flade.

Læsøspaden, som er et decideret kvinderedskab, betjenes aldrig med foden; skal der lægges kraft i gravningen, som fx når man graver
lyngtørv, sker det ved hjælp af højre knæ, og ved
»jævning« bruges kun armmusklerne. Den lokale benævnelse for redskabet er spade (udt. spå·),
og det samme kaldes den i reglen i skifteprotokollerne; dog bruges tørvespade ofte i 1780’erne
og 90’erne og igen i perioden 1830–1850. I de
ældste skifter forekommer derimod sammensætninger som vendespade (18. juli 1714) og gravespade (25. februar 1751; 29. april 1754). Disse
betegnelser antyder, at spaden, som i senere tid
først og fremmest brugtes til tørvegravning, i
tidligere perioder har haft funktion som egentlig jorddyrkningsredskab.
Med en vis ret kan den ældre jorddyrkning
på Læsø opfattes som en kombination af plovbrug og spadebrug, hvor jorden først pløjes
med den tunge hjulplov og derpå efterbehandles med spaden. En lignende metode kendes i
hvert fald ét andet sted, nemlig på søfartsøen
Rømø. En karl fra Nørrejylland, som tjente på
øen i 1850’erne, har beskrevet den således: »Hvad
pløjning og harvning angår, da falder det mig
rigtignok fremmed, når jeg her ser en plov, hvor
én eller to kører eller trækker hestene for ploven, en tredje styrer ploven, og en fjerde går tæt
bagefter med en spade i hånden og pynter den
oppløjede fure. Længere hen på ageren går 4–5
personer, hver med en spade i hånden, og prikker og stikker i jordens overflade«.235 Den her

36 Den karakteristiske læsøspade vises frem af Edith
Johansen, Thorkildsgård i Byrum. Hun fungerede som
kustode på Museumsgården, der anes i baggrunden.
Forf. fot. 1951.

beskrevne fremgangsmåde afviger ikke meget
fra den, der samtidig blev brugt på Læsø, bortset
fra, at prikning eller jævning her synes at finde
sted samtidig med pløjningen.
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LEGEPLADSEN
I N S TA G R A M
Jeg er meget glad for Instagram. Det er et
sted, som jeg bruger til leg og anderledes
billeder, så jeg kan vise en anden side
frem af mig selv, fx min interesse for
detaljer, kaleidoskopeffekter, tegninger,
silhuetter, skygger etc.
Pt har jeg et 365-dages projekt
kørende – helt for egen regning: Jeg skal
hver dag lægge et nyt billede op. Det skal
være sort/hvid (med enkelte farvepen
denter – ingen regel uden undtagelser),
og der må ikke være mennesker på det.
Det skal være fotograferet eller produce
ret samme dag. Med produceret mener
jeg, at det fx kan være et ældre billede,
men jeg skal have behandlet det med fx
kaleidoskopeffekt samme dag. Projektet
startede 21.11.2017.
Det er en udfordring at skulle finde
på et nyt billede hver dag. Men jeg har
opdaget, at der ofte ikke skal andet til,
end at jeg afviger lidt fra min faste dag
lige cykelrute; så dukker der nye motiver,
nye detaljer og vinkler op. Og jeg bliver
et gladere og mere tilfreds menneske af
at følge min nysgerrighed og trang til
opdagelser. Og det er godt for min faglig
hed som grafiker at have egenprojekter
kørende.
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FADL’s Forlag er de studerendes forlag. Vi har en stor
gruppe af medicinstuderende associeret i forlaget, som
vi mødes med flere gange om året.

Vi udgiver bøger til studerende på de sundhedsprofes
sionelle uddannelser og til den almindelige læser.

Som associeret i FADL’s Forlag får du direkte indflydel

Vores kerne er de medicinske fagbøger, og det har den
været i over 60 år. Vi udgiver primært bøger til de me

se på fremtidens medicinske lærebøger. Dine holdnin
ger, meninger og forslag til fremtidens medicinske lære

dicinstuderende, men laver også bøger til den færdig
uddannede læge, de sygeplejerskestuderende og andre

bøger bliver hørt, og du kommer til at indgå i et socialt
og fagligt fællesskab på tværs af de fire medicinerbyer.

sundhedsfaglige faggrupper.
Vores fagbøger skrives af professionelle, dygtige og en

Vi mødes fire gange om året, hvor vi afholder work
shops – her arbejder de studerende sammen i grupper,

tusiastiske fagfolk. Vores fokus er altid på at opnå høje

hvor de idé og konceptudvikler på konkrete titler; hvad

ste kvalitet i både bogens indhold og form: Bøgerne er
til at forstå og klæder læseren fagligt på.

fungerer for den medicinstuderende – og hvad gør ikke.
Hvis du vil høre mere om at være associeret i FADL’s
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Vores mål er altid at udgive de bedste bøger.
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Mænd med store
fødder har en
stor penis
Man behøver blot at skimme en håndfuld
dameblade for at se, hvor mange påstande om mænd der fylder spalterne. Det er,
som om efterspørgslen på teorier, råd og

myte

tricks om mænd er umættelig. Et tilbagevendende emne er, om mænd med store fødder også
gemmer på en kæmpe i bukserne. Andre blade hævder,
at det er hænderne, man skal kigge på. Men er der noget

skostørrelse og målte derefter deres penis trukket ud

om snakken? Eller er det blot, fordi det virker intuitivt?
Umiddelbart kan det teoretisk godt give mening ud

til dens største længde, men forskerne kunne ikke finde
nogen sammenhæng.

fra et videnskabeligt synspunkt. Det såkaldte Hox-gen
spiller nemlig en rolle i fosterstadiet for udvikling af ikke

En endnu større undersøgelse foretaget i 2008 omfattede 3.100 mænd, og den kunne heller ikke identifi-

bare hænder og fødder, men også penis og klitoris. Sammenhængen mellem de forskellige legemsdeles størrelse
og hvor meget genet udtrykkes, kendes dog ikke, hvilket

cere nogen sammenhæng. Og det var endda uanset, om
man anvendte de direkte målinger eller mændenes selvrapporterede svar (som vi ellers ved er optimistiske!).

vanskeliggør påvisning af en sammenhæng.

Farvepalet



Så der er kun én måde at finde ud af det – du må

Det er imidlertid gjort andre forsøg på at undersøge,
om der eksisterer en sammenhæng. To amerikanske
urinvejskirurger undersøgte i 2002, om der var en sam-

kigge efter selv.

menhæng mellem skostørrelse og penisstørrelse. Undersøgelsen omfattede 104 mænd. Man registrerede deres

dom i bogen »100 myter om sundhed og sygdom« af Kim

Læs flere myter om sundhed, krop, køn, medicin og sygBartholdy og Andreas Hoff.

Histologi

Udvalgte bøger
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Af Anja Faurholdt Brügmann, Annette Møller Dall,
Martin Gude og Simon Veedfald.
Bogen »Histologi – tekst og atlas« er en lærebog med
stor vægt på billedsiden. Bogen indeholder flere end
500 nye histologiske fotos. Indholdet er »to the point« –
og der er lagt vægt på at formidle den nødvendige viden
til brug for dem, som ønsker en overskuelig, aktuel og
opdateret orientering om organismernes væv og de celler, der indgår i disse.
Bogen henvender sig primært til medicinstuderende,
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Historiske romaner af Pernille Juhl

Marianne Toxboe
Marianne Toxboe debuterede i august 2013 med første bind i
den dramatiske trilogi om tyskertøsen, Maja.
– www.mariannetoxboe.dk

Pernille Juhl har specialiseret sig i historiske romaner om Sønderjylland. Hun er bogaktuel med Det usagte, en selvstændig roman i
forlængelse af Gråstener-trilogien.

Året er 1943. Danmark er besat. En stormfuld forelskelse i en
tysk officer får fatale konsekvenser for den unge kvinde og hendes ufødte datters liv. Først i 1961, bag DDR’s mure, får barnets
tyske far kendskab til sin datters eksistens.

Katalog som præsenterer de selvstæn
dige forfattere, mikroforlag og andre,
som arbejder professionelt med bøger og
bogproduktion, og som er medlemmer
af fællesskabet NewPub. Kataloget blev
produceret til BogForum 2017. Vi var fire
frivillige, som udgjorde kataloggruppen,
og som stod for indsamling af tekster og
billeder, redigering og tilrettelæggelse.
Mit valg af træ er inspireret af de
stabler af paller, som NewPub bruger
på messestanden. Træ formidler varme,
nærhed og taktilitet, og det udgør en ka
rakterfuld ramme for det vildtvoksende
og meget forskelligartede indhold.
Hvorfor er der ingen bøger på om
slaget? Det skulle være alle eller ingen.
Og med så mange bøger inde i kataloget,
skønnede vi, at det ville blive for stor en
opgave at samle alle forsiderne på om
slaget. Om det var en rigtig beslutning?
Måske. Måske ikke. Men den blev taget
ud fra de givne omstændigheder – tids
pres og minimal arbejdsmængde.
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Ocean Dream / Thomas Veber
Milia / Milia Wagner
Forlaget Olde Cranich Hamneda / Tommy P. Christensen
Webers Forlag / Lennart Weber
Snittebøger / Frank Engholm

Det usagte er en bevægende fortælling om en familie, der har
adskillige ubehagelige historiske begivenheder i bagagen, som de
gør deres bedste for at glemme. Men er det muligt, når faderen
er præget af sit ophold i koncentrationslejren Neuengamme, moderen af sin fortid i modstandsbevægelsen, og datteren, Ingrid, af
familiens tabuer?
I 2016 udgav forfatteren Frihed og ære, en roman om en autentisk
frihedskæmper, som anmelderne kaldte en »page-turner«.

Om Gråstenertrilogien skrev anmelderne
Dansk Biblioteks Center, Jette Landberg: »Jeg blev mindet om
tv-serien Matador«.

Scenen er det fjerne østen 1917
Ny dansk krimiforfatter –
Klaus Enghvidt Olsen
Klaus E. Olsen skriver klassiske krimier
med gåden i centrum. »Jeg har sat mig for
at skrive kriminalromaner i forskellige
miljøer.« Bøgerne kan læses uafhængigt af
hinanden, men også som serie.

Lihou dokumenterne – Business
Christian Bjørn er en kreativ og succesfuld iværksætter, gift med den smukke
Rebecca og bosiddende i et palæ nord for
København. En dag ligger der et lig foran
kontoret i Hellerup. Har manden begået
selvmord, eller er han blevet kastet ud fra
bygningen? Christian går i panik, og så går
det først rigtigt galt.

Som en besættelse –
Danmarks Besættelse
En likvidering af en stikker i 1944 tages
op af journalisten Benjamin 70 år senere.
Hvad han ikke ved er, at han har stukket
fingrene i en gammel uopklaret sag, som
nægter at dø, og som har trukket sine
blodige spor langt frem i tiden.

Bille & Bille
★★★★★★ Femina
★★★★★ Jyllands-Posten
★★★★★ Alt for Damerne
★★★★★ Familiejournalen
★★★★ Liv
★★★★ Midtjyllands Avis

Jyske Medier, Arne Mariager: »Alle gode gange tre. Pernille Juhl
sætter flot punktum for familietrilogi.«
https://www.facebook.com/ventpaamigmarie
www.pernille-juhl.dk

For 100 år siden rejste Kitty og Max fra Bangkok
og hjem til Danmark. Hun sejlede med MS »Selandia« syd om Afrika mod København. Han rejste op
igennem Kina til Vladivastok i Rusland, hvor han
stod på den Transsibiriske Jernbane hjemad – men
toget bragte ham lige ind i hjertet af den russiske
revolution.
Bogen bygger på virkelige hændelser.
Læs mere på www.wibekevadstrup.com

»En page-turner af kæmpeformat.«
Krimi-cirklen

Vi ses lørdag!

»Fængslende, fængende og fantastisk.
Sådan skal det gøres.«
Litteratursiden

40

»Mordgåden er sindrigt udtænkt.«
Politiken

41

»Man får både en god læseoplevelse, og
man lærer noget nyt.«
Krimifan
»Kunne sagtens bruge mere tid i selskab
med Bille & Bille og Thea Vind.«
Bogfidusen

Hjælpsom bog for kommende afdøde

Puella.dk
Nem adgang
til bred vide
n

Hvordan skaber vi egentlig en god begravelsesdag
– og dermed et godt minde? Hvor står vi rent
praktisk, og hvilke muligheder for en mere
personlig afsked er opstået de senere år?

Myrdede sjæle – VolDtægt
En glad fødselsdagsfest for en gruppe
unge mennesker forvandles til et ondt mareridt for Stine. En kold voldtægtsforbryder er løs, og Stine bliver ikke hans eneste
offer. Bogens handling er inspireret af en
virkelig voldtægtssag.

46

Døden skelner ikke mellem kultur og religion. Til gengæld er ritualerne forskellige,
når det sidste farvel skal siges. Men også
de er i forandring – og dermed indretningen af Danmarks kirkegårde. Hvor flyver
sjælen hen? giver et unikt indblik i, hvordan
vi tager afsked med de døde – fortalt af
markante personligheder inden for den
enkelte religion.

47

I København skabtes formuer, omsat til
prægtige palæer og en kongelig rytterstatue i verdensklasse. I Indien gav danskerne
asyl til missionærer, som fik forbud mod
enkebrændinger og børneofringer. De
trykte landets første bibler, oprettede
skoler og Asiens første universitet. Og en
dansk botaniker gjorde Indien til en te-nation. Serampore: Da Danmark bragte Bibelen
og Teen til Indien er en historisk fortælling
om de 225 år, Danmark havde fodfæste i
Bengalen i Indien.

Begravelse for begyndere – en
jordnær guide giver overblikket – op til, under og
efter en god begravelse.
Alle anmeldelser har givet
topkarakterer til den letlæste bog, der bl.a. roses for
at se på sociale medier og
digital arv, når nogen dør.
Bogen gennemgår, hvad vi
må under folkekirkens tag,
og hvad vi gør, hvis afdøde
ikke var medlem. Skrevet
af forbrugerjournalisten og
historikeren Sisse K. Ibsen.

Begejstrede anmeldere:
Fyens Stiftstidende:
★★★★★★
Bogliv: ★★★★★
Bognørden: ★★★★★★

Se mere om bog, anmeldelser
og foredrag på
begravelseforbegyndere.dk
»Særledes nyttig bog«
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LEGEPLADSEN
KALLIGRAFI
Min plan er at blive god til kalligrafi; jeg
har talent for det. Det er ikke noget, vi
har tradition for i Danmark, men det
kan vi få.
Kalligrafi tager tid og kræver høj
disciplin, og jeg øver mig så meget som
muligt. Jeg melder mig på alle de kurser
og workshops, jeg kan komme i nærhe
den af.
Her er nogle små glimt af mine øvel
ser og enkelte legende strø-streger.

ILLUSTRATION
Jeg blev i maj 2018 inviteret til at lave
juni måneds coverbillede til Visuelt
Forums facebookgruppe. ViF er en af
faggrupperne under Dansk Journalist
forbund.
Emnet var fællesskab; der skulle
indgå mange farver, og udtrykket skulle
være moderne. Derudover var alt tilladt.
Jeg vidste med det samme, at opgaven
skulle løses »i virkeligheden«. Vi er alle
mennesker af kød og blod, vi kommer
i alle mulige former og farver og har
alle mulige drømme og ønsker. Så jeg
samlede grene i min have og sad i pinse
ferien og viklede garn i forskellige farver
rundt om grenene.
Grenene er slutteligt affotograferet
og fritlagt i Photoshop og har fået en
ensfarvet baggrund.

HIGHLIGHTS
FRA MIT CV

KURSER
2018: Online kursus i »Gothicized italic« v/ Barry Morentz under
Acorn Arts.
2018: Workshop i kunstnerbøger v/ Victoria Petersen Amargós under
Guldminen, Vasbygade
2016: Workshop i kalligrafi (roman, italic & fraktur) v/ High On Type
under Copenhagen Signs
2015: Workshop i kalligrafi v/ Paul Shaw under Visuelt Forum
2015: Højskolekursus i »Romerske Majuskler« v/ Allan Daastrup og
Oriol Miró i Genovart under Jyderup Højskole
2015: Workshop i »handlettering« v/ Allan Daastrup under
Foreningen for Boghaandværk

UDDANNELSE

2014: Workshop i »Littera Cancellarescha« (italiensk bredpenne

1990–1997:

kursiv) v/ Allan Daastrup under Foreningen for Boghaandværk

Arkitektskolen Aarhus.

2012: Kursus i Illustration (afsluttet med eksamen) v/ Pia Halse under

Afgang fra Afdelingen

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

for Restaurering, By- og

2002: Kursus i »Typografi og skrift« på Den Grafiske Højskole

Bygningspleje

RELEVANT ERHVERVSERFARING
2007–: Indehaver af
enmandsfirmaet Damp Design
2005–2009: Grafiker på
tidsskriftet Apparatur
2001–2008: Grafiker ved forlaget
Museum Tusculanums Forlag

1999–2000: Kursus i webdesign ved Samkurser/Farum

FORRESTEN
2013–2018: Medlem af bestyrelsen i
Foreningen Qvintus (kontorfællesskab)
2006 & 2007: Fik udtaget to bøger
blandt Årets Bedste Bogarbejde v/
Foreningen for Boghaandværk

