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Hvordan gikk
du frem dersom
du ønsket deg
fest og moro på
1700-tallet?
Lenge før mo-
biltelefoner og
sosiale medier
så dagens lys,
hadde lystige

Kunsten å invit

sjeler med sans
for vennligsin-
nede pek noen
spennende triks
i ermet.
26. juli 1729 fikk Anna Oluffsdatter et helt
spesielt brev. Det var nøye planlagt og sirlig
dekorert ved at papiret det var skrevet på
var klippet ut som en vakker knute. Mellom
papirbåndene var navnet hennes klippet ut,
i tillegg til både løver, blomsterranker og
kroner. For å lese teksten, som var skrevet
på rim, måtte hun følge de slyngende papir-
båndene i knuten, og snu og vende på arket
etter som teksten fløt frem og tilbake. Av-
senderne hadde gjort seg stor flid med ar-
beidet, både med formuleringer og det
kunstferdige papirarbeidet.

Vi vet ikke mer om verken Anna eller
brevets avsendere, L. Ienssøn og A. Iens-
son, enn at de holdt til i Løkken på nord-
vestkysten av Jylland, et sted med nær
kontakt med den norske sørlandskysten
gjennom den såkalte skudehandelen. Bre-
vet er likevel så flott at Arendalsgenealog,
kjøpmann og skipsreder Hans Christian
Foss (1786–1868) ville ha det i sin samling
av antikvariske dokumenter. Deretter har
det gått i arv blant hans etterkommere
helt til det i 1960 ble gitt i gave til davæ-
rende Aust-Agder-Arkivet. Der ligger det
fortsatt, og fortsetter å fylle dem som ser
det med både undring og beundring.

Festlig tradisjon. Brevet er et såkalt binde-
brev. Opprinnelig var dette trolig en tysk Bindebrevet til Anna Oluffsdatter er et imponerende stykke papirklippekunst fra 1729. Foto: AAma/KUBEN
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tere seg selv
tradisjon, som fra 1600-tallet ble vanlig
også i Danmark og Norge. Bindebrev
sendte man til nære bekjente på deres
navnedag, eller på andre faste merke-
dager dersom mottakerens navn ikke
fantes i navnedagskalenderen. Hensik-
ten var å forplikte (binde) mottakeren
til å gi en gave eller helst holde en fest.
Forpliktelsen kunne enten symbolise-
res ved at en uløselig knute fulgte med
brevet, ved at brevarket ble dekorert
med illustrasjoner av knuteformasjoner
rundt kantene, eller ved at papiret var
klippet ut etter tidens populære papir-
klippeteknikker, slik som brevet til
Anna Oluffsdatter.
1700-tallets gotiske håndskrift og man-
glende rettskrivning gjør det vanskelig
å tyde innholdet i slike brev. Språket
virker både pompøst og uvant for oss,
men meningen kommer likevel tydelig
frem, slik det blant annet fremgår av
innledningen i brevet til Anna:

Welkomen Iuly bliid
med ald din magt og velde
udj din yndig thid
vi Høe og gres mon felde
til os du haver ført
en yndig dag med ærre
vort sind det er opRørt
Anna dag at lærre

Saa dricher vi med glede
Anna fikk bindebrevet til sin navnedag.
Avsenderne så denne dagen som en gyl-
len anledning til å invitere seg selv på et
festlig lag med mye godt å drikke, noe de
også tydelig gir uttrykk for:

Tap i for os og skienck
det øl og viin maa heede,
tag os og sæt til Bench
saa dricher vi med glede.

Det å feire navnedager er ikke så vanlig
lenger, men på 1700-tallet hang denne
tradisjonen fortsatt igjen fra katolsk
tid, da navnedag var mer vanlig å mar-
kere enn fødselsdagen. Å feire fødsels-
dagen ville på et vis være å feire den
dagen man ble født inn i synd, ifølge
katolsk tro. Navnedagene som opprin-
nelig var merkedager til ære for helge-
ner, var derfor foretrukket som feiring.
Denne tankegangen mistet mye av sitt
grunnlag med reformasjonen, men tra-
disjonen med å markere navnedager
fortsatte til i alle fall godt inn på
1800-tallet.

Narrebrev. En avlegger av bindebrevtra-
disjonen som fortsatt lever i beste vel-
gående, er den danske påsketradisjo-
nen med gækkebrev. Ordet gækkebrev
kan oversettes til narrebrev. Disse bre-

vene er klippet ut omtrent som vi klip-
per ut snøkrystaller, men gjerne på far-
get papir.
Brevet er enten anonymt, eller så er det
signert med prikker i stedet for boksta-
ver. Gjetter du ikke hvem som har sendt
deg gækkebrevet, må du gi avsenderen
et sjokoladeegg eller lignende når ved-
kommende avslører seg.
Tradisjonen med gække-
brev har ikke slått rot her
i landet, men den rommer
store muligheter for krea-
tiv lek med papir og ord,
både for små og store.

Saks og papir. Kunstferdig
klipping av papir har vært
populært i vår del av ver-
den i flere hundre år. De
dyktigste papirklipperne,
eller psaligrafene, kunne
skape detaljrike bilder,
noen ganger sammensatt
av flere lag, andre ganger
av ett stykke papir. Papirklippekunsten
er ikke like sentral i våre dagers visu-

elle uttrykk, men flere dyktige kunst-
nere er med på å blåse nytt liv i teknik-
ken, blant annet den dansk-norske
kunstneren Karen Bit Vejle, som har
lagd alt fra små dekorasjoner til enorme
kunstverk med saks og papir.

En annen danske som var svært
dyktig med saksa var H.C. Andersen,
som visstnok aldri skal ha gått noe

sted uten penn og saks
i lommen. For ham
var klippingen en del
av fortellerkunsten.

En form for papir-
klipping som var sær-
lig populært fra
1700-tallet og frem-
over var kunsten med
å klippe ut silhuett-
portretter. Dyktige
portrettører reiste
rundt på oppdrag for å
klippe silhuettportret-
ter av mange velståen-
de personer. Ved hjelp

av saks og papir tryllet de frem mer
eller mindre gjenkjennelige portret-

ter, uten den minste bruk av maling. I
flere tilfeller er silhuettene de eneste
avbildningene vi har igjen i dag av
kjente og ukjente skikkelser fra
1700-1800-tallet.

Ett av mange eksempler på silhuettklipping. Portrett av Christopher Fürst og Maren Otte Fürst (f. Beck). Silhuettens datering er
ukjent, men paret giftet seg i 1776 og levde til hhv. 1829 og 1846. FÜRSTS PORTRETTALBUM, AA 5033. FOTO: AAMA/KUBEN
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l Historikere i Agder skriver om aktuelle
saker under vignetten «I et historisk lys».
Spalten er et samarbeid mellom Den nor-
ske historiske forening (HIFO), avd. Agder
og Agderposten. Gjennom en slik spal-
testafett vil historikere i ulike stillinger og
med ulik yrkeserfaring betrakte Agder,
Norge og verden ut fra sitt profesjonelle
ståsted. Har du tips og ideer kontakt oss
på e-post: Thomas.hagen@stifetlsen-arki-
vet.no eller redaksjonen@agderposten.no
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