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Huskeliste med bøger om samfundets bund 

 

 
 

Tro ikke at her er en komplet liste i genren, slet ikke. Jeg er bare i den situation, at der ligger en 

stabel bøger på min hylde, samlet gennem mange år, som en sidegevinst ved andre jagter. Som 

skrivende tror man måske også, at man en dag vil gå ombord i emnet, og så kan de bøger være rare 

at have. Imidlertid bliver man optaget af andet, fokus er flyttet, men alligevel skal jeg i dag lægge 

yderligere en bog i stablen og tænker: Måske er her noget at finde for andre. 

Så derfor laver jeg denne liste. At jeg har andre titler liggende i andre sammenhænge ikke lige til at 

finde frem skal dog ikke afholde mig fra dette højst ufuldstændige produkt. Hent inspiration her, 

hvem der kan.  
 

 

 
 

 

 
 

 

Det var en genre for sig indenfor 

skillingsvisetraditonen at lave viser om berømte 

mord. Dansk Folkemindesamling har bl. i 1974 

udgivet 10 mordviser udsendt af Julius og Olaf 

Strandberg i perioden 1867-1913. - "Skillingsviser, 

genoptrykt af Foreningen Danmarks Folkeminder". 

Visen var ofte ledsaget af en prosaberetning om 

historien, således også den skillingsvise om 

Drabæk-mordet i Blovstrød, som jeg har skrevet i 

Allerød Posten 1985, siden gentaget i "Drømmen 

om Allerød" 1991 s. 37, gengivet her nedenfor. 

Senest er mordet omtalt i artikel i Nøglehullet 

1/2009 s.3-12, medlemsblad for Lokalhistorisk 

Arkiv og Forening i Allerød Kommune, LAFAK. 

 

Per-Olof Johansson 2. april 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 
 

 



Forfatter Titel År 

Bang, Herman 

 

Københavnsk Skildringer 1954 

Carøe, Kristian 

 

Bøddel og Kirurg 1912 

Clemmesens, C.A. 

 

Vægter-Bogen 1926 

Fionador, Storm 

( H. Storm Nielsen) 

 

Bag tugthusets ringmure 1930 

Gjellebøl Spildte Guds Ord paa Balle-

Lars 

 

1971 (1. udgave 1861) 

Hansen, Oluf  (Udg. af Soya) 

 

Don Juan som Kusk 1952 

Jensen, Sv. Gram Lovens strengeste straf. Studier 

over lovens strengeste straf i 

Danmark 1858-1957 

 

1974 

Kollerød, Ole Pedersen 

(Udg. Af Else Margrethe Ran-

sy) 

 

Min Historie 1978 

Lange, F. M.(udg.) Petri Claudius Worm. Breve og 

Digte med flere Bidrag til at 

oplyse denne Ulykkeliges Cha-

racter og Personlighed 

 

1838 

Linvald, Steffen I dagslys og skammekrog – Et 

broget København 

 

1983 

Lomholt, Svend 

 

De to giftattentater 1943 

Matthiesen, Hugo De kagstrøgne – Et blad af 

prostitutionens historie i Dan-

mark 

 

1986 (1. udg. 1919) 

N.B. Criminal og Politihisorier samt 

mærkelige Retstilfælde, som 

have fundet Sted her i Landet i 

de sidste 50 Aar 

 

1867 

Nielsen, Bjørn Schouw 

 

Slambert, altid slambert 1958 

Nørgaard, Erik 

 

Byen i negativ 1963 

Olsen, Gunnar Træhesten, hundehullet og den 

spanske kappe 

 

1960 

Pedersen, Helga Céline og Danmark 1975 



 

Rasmussen, Holger 

 

Ret og straf i Danmark 1986 

Rosenkrantz, Palle 

 

Mordet i Vestermarie 1968 (1. udg. 1902) 

Søller, I.C. En Opdagelsesbetjents Erin-

dringer fra en tiårs Virksomhed 

under Kjøbenhavns Politi. An-

den Samling 

 

1866 

Sørensen, Axel Strejftog i og udenfor Kjøben-

havn 

 

1885 

 


