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Thorkild Hansens historiesyn
Mikael Jalving
Vi ved aldrig, om historien er, hvad vi giver den ud for. Vores historiesyn afslører
snarere os selv og vor tid end fortiden.
Per Stig Møller
Fortid og Nutid maj 1993, hefte 1, s. 3-9.

Thorkild Hansen skrev nogle af den seneste generations mest læste
historiske skildringer, men opnåede aldrig virkelig anerkendelse blandt
faghistorikerne. Mikael Jalving søger årsagerne hertil i Thorkild Han
sens eksistentialistiske historiesyn og fremhæver den inspiration, vore
dages historieskrivning kan hente deri.

Mikael Jalving, f. 1968, cand.phil. i historie, har især beskæftiget sig
med europæisk historie.

Med fire historiske værker skrev den
danske forfatter Thorkild Hansen
(1927-1989) sig ind i mange hjem. Kig
ger man på salgstal, blev han læst som
få, i bogklubsudgaver såvel som i over
sættelse til flere sprog. I høj kurs hos
både avisanmeldere og publikum stod
hans bøger om den danske ekspedition
til »det lykkelige Arabien«, om søkaptaj
nen Jens Munks liv, om Danmarks sla
vedrift til lands og til søs og om retsprocessen mod Knut Hamsun efter Anden
Verdenskrig,1 men ét sted udeblev be
rømmelsen, nemlig i det historisk-faglige miljø. Med i dét gode selskab kom
Thorkild Hansen aldrig. Om det pinte
ham, får stå hen i det uvisse, indtil de
næste bind af hans fortløbende dagbø
ger finder udgivelse,2 men man skulle
tro, han var til irritation for det store
flertal af uddannede historikere, deres
tavshed taget i betragtning. I det føl
gende3 vil jeg udbygge denne tanke og
give et bud på, hvorfor det kan have væ
ret sådan. Endelig røbes min motivation
for beskæftigelsen med Thorkild Han
sen, som har været af besættende art:
Han har meget at lære historikere i alle
aldre.
Tre konkrete sandheder at begynde
med. Thorkild Hansen var ikke histori

ker af uddannelse. Thorkild Hansen
prydede ikke sine bøger med noter. Og
Thorkild Hansen solgte som sagt godt.
Umiddelbart anskuet vel ikke den bed
ste kombination af stand, metode og ev
ner, hvis man vil have fagets professio
nelle udøvere »med sig«. Hvorfor ikke?
Fordi faglig stolthed - i alle kredse gængs videnskabelig kutyme og lysten
til at informere optræder i ligeså stort
mål som indeklemt forfængelighed,
stivsindet formalisme og håbet om at
sælge, vi ved det jo godt: At vanen har
det med at iklæde os roller, som vogtes
til sidste mand. Og denne Hansen gik
ikke stille med dørene, men nedskrev
sine fire værker i en forrygende fart, det
første på mindre end seks måneder,4 ef
ter at have undersøgt relevante arkiva
lier og mange af de steder, bøgerne om
handler. Var det god videnskabelig
praksis? Hvis der nogetsteds var tale
om forargelse over fremgangsmåden el
ler ligefrem misundelse på grund af re
sultatet, kom den ikke til udtryk. Det
faglige miljø tav. Så kunne Kristian
Hvidt skrive nok så mange positive an
meldelser i Berlingske Tidende, mens
Palle Lauring tog mål af et talent i In
formations spalter5 og ved en anden an
ledning roste det »solide forarbejde« til
3
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de første to værker og Thorkild Hansens
tro på det »værdifulde i at kende histori
ens sted«,6 lige meget hjalp det på inter
essen i danske fagtidsskrifter, og på den
led var det let for mig at skrive forsk
ningsoversigten til min specialeopgave.
Læste man tidsskrifter for at blive ori
enteret om nyudgivelser med historisk
sigte, ledte man forgæves efter Thorkild
Hansens navn i alle disse år. Undtagel
sen - eller den eneste væsentlige und
tagelse - stod Inga Floto for med et te
oretisk kig ind i rækken af bøger fra
Thorkild Hansens hånd, vel at mærke
uden at rejse ham til anerkendelse.7 Det
afgørende ord måtte for Floto altid føres
af faghistorikeren, videnskabsmanden,
altså af Floto selv. Mere en passant re
flekterede Bo Elbrønd-Bek over Thor
kild Hansens besjæling af og indlevelse
i historien, der med kritikerens øjne
kun i Jens Munk lever op til et krav om
ansvarsfuld fortælling,8 men så blev ro
serne heller ikke rødere. Derudover har
en længere række litterater vurderet
forfatterskabet,9 blot aldrig i historievi
denskabelig belysning. Resten er stil
hed.
Hvorfor? Mit bedste forslag til forkla
ring er, at tavsheden udspringer af
Thorkild Hansens overordnede historie
syn, der nok kan have skurret i mange
faghistorikeres øren og fremkaldt ho
vedrysten hos flere specialister, thi her
var en forfatter, der ikke afstod fra at
læse noget alment menneskeligt i den
og den udvikling og i de og de omstæn
digheder. Livssynet blev ikke pakket
væk på behørig vis, men tværtom pro
moveret og anskueliggjort på menne
sker i tid og rum. Her var en forfatter,
der i en vred litterats udlægning doce
rede »vesterlandsk højtidelighed« og
ikke stod tilbage for »kulturel indsovsning« af meget klæbrig substans,10 men
som set med mine briller turde spørge
til meningen med det hele, idet han med
mennesket som eneste målestok tænkte
i livsprojekter, i løbebaner, skæbner, i
lykketræf. Før vi besvarer spørgsmålet
4

om det lærerige i modet til at se sit hi
storiesyn i øjnene, må vi undersøge
Thorkild Hansens nærmere.

Nu lyder det så højtideligt det der med
historiesynet, at man fristes til at
skrive det med stort; måske endda lidt
sværmerisk, i stil med det tyske Weltan
schauung. Begrebet synes at efterlade
et ak og ve for den stakkel, der intet
har. Men et historiesyn, det ejer vi vist
alle, mere eller mindre bevidst, natur
ligvis, men alle, som gør sig tanker om
fortiden, store og små tanker, og ånder i
alle størrelser. At besinde sig på sit hi
storiesyn betyder da at reflektere over,
hvad man siger eller gør eller skriver,
thi man gør det under alle omstændig
heder. Med norske Ottar Dahl kan vi
sige, at ingen går forudsætningsløs til
reproduktionen,11 historiesynet både
vejleder og vildleder, typisk i det
skjulte, men i få tilfælde i erklæret
form. For hvad er vigtigst i historien,
altså, hvad driver værket: Kongerne,
folket, eneren, den materielle basis,
»mentaliteten«, diktatoren - eller noget
helt syvende? Thorkild Hansen erklæ
rede pragmatisk før påbegyndelsen af
sine historiske værker, at »vi er under
kastet historien samtidig med, at det er
os, der skaber den«.12 Det blev dog det
sidste led i kæden, fortælleren interes
serede sig mest for i funktion de næste
femogtyve år.
I Thorkild Hansens værker bliver for
skellige personer udlagt som billeder på
historisk udvikling; operationen slår
igennem i kilderne, hvis ophavsmænd
bliver gjort til genstand for nærgående
undersøgelse og indlevelse - som indivi
der og samtidig som repræsentanter for
datidige tilstande og bevægelser. Over
ordnet gør Thorkild Hansen det, at han
giver »mikroforklaringer« (dvs. forkla
ringer om enkeltpersoner) plads frem
for »makroforklaringer« (dvs. forklarin
ger om epoker) efter den tommelfinger
regel, at den sidste slags forudsættes af
den første slags: Fra de mange små til
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den ene store, hvis en sådan overhove
det eksisterer. Synspunktet er, at store
årsager ignorerer små viljer, altså, at de
mange, enkelte aktører optræder i hi
storien som mere og andet end dukker
for sociale, økonomiske og ideologiske
kræfter. Kalder vi denne metode biogra
fisk, siger vi implicit noget om inspira
tionskilden hertil. Bagved metoden lig
ger nemlig et idealistisk historiesyn og
bagved det et eksistentialistisk livssyn.
Min forklaring begynder med sidst
nævnte. Mennesket er kernen, det cen
trum, fortællingen udspringer af og
handler om, men det inderste atom, der
må forstås som menneskets lod, er at
være dømt til ensomhed, ubodeligt.
Dommen hænger over os alle, idet vi hø
rer andres stemmer med ørerne, men
vor egen med struben, »for du hører din
egen stemme, selv om du stikker fing
rene i ørerne«, som det siges i André
Malrauxs klassiske værk Menneskets
lod, der ligner et skræddersyet, filoso
fisk forlæg til Thorkild Hansens hele
forfatterskab. Temaet påføres den skær
pende omstændighed, at mennesket,
med samme Malrauxs berømte defini
tion, er det eneste dyr, der ved, at det
må dø, hvilket kalder på den tragiske
grundtone, vi også kender fra senere ek
sistentialister som Camus og Sartre.
Det er de mægtige tabere,13 der har
Thorkild Hansens store interesse, tyde
ligst Jens Munk, Knut Hamsun og Pe
ter von Scholten, men også mindre ne
derlag, såsom Paul Iserts, Kong Junis
og General Buddos, de, der i overført be
tydning rammes af pesten som indbyg
gerne i den nordafrikanske by i Camus’
bog af samme navn; de, der må lide eller
falde for den retfærdighed, man alt efter
temperament kalder tilfældigheden el
ler skæbnen. Lykken finder kun de fær
reste, og slet ikke i rigdom eller berøm
melse, hvad forfatteren sander med
Carsten Niebuhr som skoleeksempel.
Lykken gemmer sig nemlig så langt
væk som i én selv, individuelt og eksi
stentielt. Den virkelige kamp består for

Thorkild Hansen at se dermed ikke i
klassekamp eller racekamp, men i den
enkeltes opgør med ensomheden og i
sidste ende døden, noget af en Sisyfosopgave, når man betænker - som før
skildret - det tragiske og absurde heri.
Thorkild Hansens læsning giver der
imod, med øjnene rettet mod Camus’ Sisyfos,14 et andet svar, for »når Sisyfos
går ned fra bjerget, er han alligevel lyk
kelig. Han har jaget Gud ud af verden,
som en manglende tilfredshed havde
opfundet, og han har gjort menneske
skæbnen til en sag mellem mennesker.
Han er glad, fordi hans skæbne trods alt
tilhører ham selv«.
Skæbne. Et af forfatterens yndlingsord, der dækker over, hvad determini
ster af variabel form almindeligvis kal
der historiens »nødvendighed« ud fra
devisen om, at det måtte gå som det gik
på grund af den og den faktor, stem
ning, hovedlinie eller struktur.10 Den
græske oldtid skelner mellem Herodots
»moira« og Thukydids »thydé«, den før
ste en skæbne tildelt af helheden, såle
des den del, der retfærdigvis tilkommer
én, den anden er lig det blinde tilfælde,
en uforudsigelig, meningsløs skæbne.
Vælger man den sidste version, havner
man altså i troen på tilfældets magt.
Thorkild Hansen diskuterer løbende,16
om det er skæbnen eller tilfældet, der
bestemmer livets og dermed historiens
gang, og finder, at det nok mest er det
sidste, skønt vi selv søger det gode til
fælde, altså, at vi ejer en momentan
evne til at opstøve lykken. Dette livssyn
tildeler mennesket en mulighed for at
sætte sig op imod skæbnen, mens det
endnu er i live, men med døden lider
dets modstandskraft uigenkaldeligt ne
derlag. Da bliver livet til skæbne. Og da
kan forfatterens egen opfindelse, »krø
nikeren« fra Jens Munk, tage fat i en
dialog mellem de to livsanskuelser,
skæbnens, som er opfindelsens, og til
fældets, som forfatteren anerkender
med det sædvanlige blik for sammen
træf som i dette eksempel fra Slavernes
5
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Kyst\ »På en eller anden breddegrad i
Atlanterhavet krydsedes de to skibe,
usynlige for hinanden. Historien ma
gede det således, at Danmarks første
slavehandler vendte hjem, samtidig
med at landets første bekæmper af ne
gerhandelen rejste ud. Det lignede en
fredelig vagtafløsning, det onde, der
trak sig tilbage for det gode. Intet
anende sejlede de to mænd hver sin
skæbne i møde, ingen af dem vidste, at
de i det øjeblik krydsede hinanden, at
den ene skulle hjem og begraves fra den
Garnisonskirke, hvor den anden lige
var blevet gift, og at de begge, inden der
var gået et år, skulle mødes en gang til på »åndernes slette« bag Volta«.
Betegnelsen »dokumentarisme« duk
ker op om den genre, Thorkild Hansen
skriver i. Men hvem ligner Thorkild
Hansen egentlig? Og kan vi overhovedet
placere ham historiografisk?
For en historiker som Inga Floto er
»dokumentarisk« et skældsord.17 Doku
mentaristen lader bearbejdelsen af kil
dematerialet tjene en æstetisk funk
tion, sproget skal flyde og fremstillin
gen se godt ud, hvortil kræves et »hårdt
arrangement« af fakta. Typeeksemplet
er Per Olov Enquists Legionærerne, som
Floto gør genremæssigt sammenlignelig
med Thorkild Hansens værker. Be
handlingen af Enquist kan jeg være me
get enig i, men jeg noterer mig primært,
at Thorkild Hansen ingen steder anven
der den førstes »synteseportrætter«,
disse fiktive afbildninger, der bygger på
undersøgerens »tværsnit« af flere mere
eller mindre autentiske interviews, og
sekundært, at Thorkild Hansen, modsat
Enquist, i stort omfang knytter henvis
ninger til udsagn i teksten, side for side
eller i den kildefortegnelse, Enquist hel
ler ikke tilgodeser læseren med. At af
skrive begge forfattere som historiefor
midlere synes derfor lige vel hurtigt,
lige vel teoretisk. Jeg læser først og
fremmest Legionærerne som et opgør
med objektiviteten i enhver genfortæl
ling, idet Enquists »undersøger« aldrig
6

bliver mere end Thorkild Hansens krø
niker, fabulerende og åbenlyst subjek
tiv.
Thorkild Hansen går videre end det,
sætter forsøgsvis de mange kulisser op,
så, om ikke et klart mønster, da flere
enheder og baggrunde træder frem. Om
dette gøres af »dokumentaristen« eller
af »historikeren« siger intet om den fak
tiske udførelse, kategorien røber intet
om mennesket. Kun den, der ikke be
sidder en karakter, må anskaffe sig en
metode, som Camus spydigt sagde.
Så kommer Kr. Nystrøm i en hel arti
kelserie om det lykkelige Arabien og
mener, at Thorkild Hansens brug af det
dokumentariske stof ligger langt over,
hvad dokumentarstilen medfører på tv,
men tilføjer, at »tilbageskuende doku
mentarisme altid vil fremstå som et
ufuldstændigt billede fremkaldt af sub
jektive udeladelser og fremhævelser af
enkeltheder i et ofte mangelfuldt kilde
materiale« (min kursiv).18 Tilføjelsen er
himmelråbende banal, fordi al fortids
skildring i sagens natur er tilbagesku
ende, og »kritikken« rammer intet, men
alt, da vi, som Kierkegaard påpegede,
lever fremad, men erkender bagud. Så
bør vi kalde Thorkild Hansen en doku
mentarist? For min skyld gerne. Hele
min opgave handler om, hvor god en til
bageskuer han var.
Min pointe er, at Thorkild Hansen,
uden at vide det selv, formoder jeg, skri
ver sig lige ind i en hermeneutisk tradi
tion fra tyske Wilhelm Dilthey (18331911), engelske R.G. Collingwood
(1889-1943) og franske Henri-Irénée
Marrou (1904-1977) for at nævne tre
hovedskikkelser, den første som inspi
rator for en konsekvent historisme uden
guddommelig plan, den anden med sit
humanistiske credo til forskningen og
den tredje med understregningen af for
skellen på åndsvidenskaber og naturvi
denskaber. For alle tre er historie en
fortolkningsvidenskab. Det forgangne
forstås først, når det genopleves i histo
rikerens bevidsthed, det vil sige i mødet
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mellem historiens efterladenskaber og
det erkendende subjekt. Livet fremviser
altid de samme sider, siger Dilthey,
hvoraf han slutter sig til en indre for
bindelse mellem liv, livserfaring og
åndsvidenskab. Det er kun liv, der for
står liv. Collingwood taler om »re-enactment«, altså »genoplevelse«, og hos ham
møder vi også opfattelsen af, at histo
rien ikke er et objekt, der står i forhold
til historikeren på samme led, som na
turen står i forhold til naturvidenskabs
manden: Historien er en éngangsfore
stilling, man driver ikke forsøg med
den, og kan følgelig ikke forvente, at
den stiller lovmæssigheder eller meka
niske forklaringer til skue. Studiet af
fortiden giver højst selvforståelse, hvis
det skulle have nogen interesse. Sans
ningen af det overleverede, perceptio
nen af kilderne, dette krydret med for
skerens intuition er da det bedste mid
del. Marrou pointerer, at vi må prøve at
forstå fortiden ved at stille spørgsmål til
den, altså være aktive. På den måde bli
ver historien uadskillelig fra historike
ren.
Analogien skal ikke drives for langt.
Collingwood hævdede tillige, at person
lige motivationer, stemninger, overra
skelser - med ét ord: følelser - ikke kan
genopleves på grund af deres umiddel
barhed. Kun tanker, forstået som reflektioner, idéen bag handlingen, kan
forstås, idet »all history is the history of
thought«.19 Det var Thorkild Hansen
mildest talt uenig i. Collingwood tog li
geledes afstand fra den biografiske til
gang, der i hans øjne var uhistorisk. »At
its best, it is poetry; at its worst, obtrusive egotism, but history it can never
be«.20 Marrou derimod forsvarede inter
essefeltet for det menneskelige; det er
handlingerne, tankerne, følelserne, det
menneskeligt kreerede, materielt såvel
som åndeligt, men lad nu det ligge.
Hovedpåstanden lyder på, at vi må
omkring fortolkningen for at overvinde
den historiske afstand. Afstanden mel
lem hvad? Mellem tidligere tiders men

nesker og nutidens, ville Thorkild Han
sen sandsynligvis replicere. Thi histo
rien handler for ham om disse, deres
sejre og nederlag, deres humor, drama
og tragedie, deres eksistens. Der findes
således i dette eksistentielle syn på for
tiden en snæver forbindelse mellem
mennesket og historien, den sidste skri
ves ikke uden om det første, og det før
ste må forstås på baggrund af den sid
ste. Som Kai Aalbæk-Nielsen har skre
vet, forholder det sig omvendt hos
strukturalisterne.21 De hævder, i det
omfang de stadig findes, at mennesket
»ikke forstås ved at placere det i en hi
storisk, diakronisk sammenhæng, men
ved at se det som medlem af et sam
fund, beskrevet som en synkronisk hel
hed« (s. 94). Mennesket kan altså ikke
knyttes til historien, men kun til klas
ser, sociale og økonomiske lag, struktu
rer. Til forsvar herfor bringer forfatte
ren etnologen Claude Lévi-Strauss og fi
losoffen Michel Foucault på banen. Med
Aalbæk-Nielsens ord finder eksistentia
lismen »det sociale åbenbaret i selve ek
sistensen, mens strukturalismen finder
det i en underliggende, ubevidst struk
tur«, hvorfor man for at nå til kendskab
om den virkelige fortid må »begynde
med at afvise det oplevede og på deduk
tiv vis konstruere en abstrakt model af
den strukturerede virkelighed« (s. 110).
Det sidste kunne aldrig falde Thorkild
Hansen ind, og betragtningens forfat
ter, der i de tidlige efterkrigsår var ven
af Thorkild Hansen, dengang begge op
holdt sig i Paris, fik da også et par æt
sende kommentarer i sidstnævntes dag
bog for at være fyldt med teori,22 blot
nævner jeg netop disse to åndsretnin
ger, fordi Thorkild Hansen gjorde først
nævnte til sin, og fordi de begge ud
springer af det Frankrig, han kom til at
kende så godt, eksistentialismen i
1940’erne og strukturalismen de næste
ti-femten år.
Målsætningen for den historiske un
dersøgelse bliver i Thorkild Hansens
praksis en tematisering af de implice7

Mikael Jalving

rede personers eksistenser, hvilket
medfører, at skal noget blive til historie,
står og falder genfortællingen med,
hvorvidt eksistenserne træder i karak
ter og vises i konflikt med hinanden,
hvis der er kildemæssig dækning der
for. Uden eksistens, ingen essens. At
denne tanke skylder ikke så lidt til den
kierkegaardske maksime om hin enkel
tes væsentlighed, gør ikke Thorkild
Hansens historieskriveri mindre vellyk
ket. Bøgerne bugner med følsomme og
sandsynlige skæbneportrætter. Godta
ges det, at små og store mennesker dri
ver historien, eller i hvert fald er en be
skrivelse værd, må opmærksomheden
henledes på, hvad der driver menne
sket. Hvilke håb og lyster og så videre
og så videre? Her begynder den psykolo
giske indlevelse og med den skabelsen
af hele personer på to ben, som Hans
Lyngby Jepsen fik sagt i en diskussion
med Viggo Sjøquist om levende og døde
biografier,23 to ben i betydningen både
ydre og indre dimensioner. Éndimensio
nale karakteristikker tjener kun papfi
gurernes udbredelse. Og myternes.
Alt dette for at sige, eksistentialisten
Thorkild Hansen er inspirerende læs
ning for historieskrivere med skrive
kramper og frisk energi til specialister,
som måske er gået i stå og mangler nyt
liv i sprog og emner. Alle andre kan, om
ikke andet, glæde sig til gode timer i sel
skab med denne ildsjæl. Særligt nu,
hvor den biografiske indgang anvendes
som aldrig før, tegner der sig en sand
historisk vej tilbage til én, der gik ind,
inden det blev højeste mode. Biografi
erne vælter frem, men i den stilhed, som
kom før stormen, i den stilhed, der fra
faglig side omgav Thorkild Hansen, ra
gede disse bøger op som historiske høj
depunkter, det bør vi se nu. Kan vi det?
Vil vi det?
Livssynet må tilbage i historieskriv
ningen, det har været der før, det kan
komme igen; men måtte en tid vige for
positivistiske detailstudier fulde af
kendsgerninger og ligeså tomme for liv,
8

og siden søge ly under det marxistiske
uvejr, da den historiske materialisme
var på sit højeste. Jeg ser dette: I livssy
net hviler musen.
Hvad bliver der tilbage, spurgte for
fatteren på de allersidste sider af Jens
Munk, og svarede med et andet spørgs
mål, der sidestiller kravet om at reali
sere os selv som eksisterende væsener
med kravet om at opdyrke et ægte for
hold til vor egen historie: »Havet husker
vore spor endnu kortere end sandet, der
husker dem kortere end leret, der ikke
husker dem særlig længe. At sejle var at
drømme. Det er nødvendigt at drømme,
det er ikke nødvendigt at leve. Drøm
men dækker de tre fjerdedele af verden
og består af nogenlunde den samme op
løsning som menneskets tårer. I drøm
men er vi ensomme, men ikke så en
somme som i Genova. I drømmen er in
genting forgæves. Virkeligheden, det er
det, som er forgæves. Som forbrænder
og forgår. I flammer og i kulde. Vi skal
give det en mening. Finde solopgangen
gennem solnedgangen. Kan vi det?«

Noter
1. Det lykkelige Arabien 1962, Jens Munk
1965, Slavernes Kyst, Slavernes Skibe og
Slavernes Øer (1967, 1968 og 1970) og Pro
cessen mod Hamsun 1978 (alle Gyldendal).
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De søde piger. Dagbog 1943-47, Gyldendal
1974, og Et atelier i Paris. Dagbog
1947-52, Gyldendal 1990, skulle fortsæt
telser være i vente under redaktion af
Lars Peter Rømhild og Thorkild Hansens
enke, Gitte Jæger.
3. Et redigeret uddrag fra min specialeop
gave ved Odense Universitet, Thorkild
Hansen som Historiefortæller - krønike
ren, kildeanvendelsen, historiesynet, Cen
ter for historie, oktober 1992. Faglig vejle
der: E. Ladewig Petersen.
4. Se Søforhør. Nærbillede af Thorkild Han
sen, Lindhardt og Ringhof (1982), 1989, s.
121.
5. I anmeldelse af Slavernes Kyst, Informa
tion den 10. oktober 1967.
6. I Danske Digtere i det 20. århundrede bd.

Thorkild Hansens historiesyn

7.

8.

9.
10.

11.

12.
13.

3, red. Frederik Nielsen & Ole Restrup,
C.E.C. Gads Forlag 1966, s. 778.
Inga Floto: Problematiseringen af objekti
viteten: Historieskrivningen og den doku
mentariske roman, Historisk Tidsskrift
78, 1978, s. 113-37.
Bo Elbrønd-Bek: Om den historiske for
tælling. Historieskrivning og historisk
digtning i samspillet mellem fortid og nu
tid, Nordisk Tidskrift 6, 1982, s. 287-306.
Senest i Landkending. En bog om Thor
kild Hansen, red. Iben Holk og Lars Peter
Rømhild, Odense Universitetsforlag 1992.
Søren Schou: Eksistentiel historieskriv
ning. Om Thorkild Hansens forfatterskab,
Danmark 1965-1975, red. Peter Madsen,
Bo Cavefors Bokforlag 1977, s. 135-58.
Ottar Dahl i anmeldelse af Rolf Torstendahls disputats, »Källkritik och veten
skapssyn i svensk historisk forskning
1820-1920«, Historisk Tidsskrift 1965
(Oslo).
Thorkild Hansen: Resten er Stilhed, Gyl
dendal 1953, s. 131.
Som nævnt af Søren Schou 1977 (se note
10).

14. Se Thorkild Hansens kronikanmeldelse af
Albert Camus’ bøger i Ekstrabladet den
16. december 1947. Artiklen (»Pest«) og
flere udgivet ved Gitte Jæger og Lars Pe
ter Rømhild i Artikler fra Paris 1947-52,
Gyldendal 1992.
15. For en læseværdig uddybning se Povl
Bagge: Skæbne og tilfældighed i historien,
Dansk Udsyn 1964, s. 9-19.
16. I dagbøgerne og i Søforhør 1982 (se note 2
og 4).
17. Floto 1978 (se note 7).
18. Kr. Nystrøm: Thorkild Hansens helte og
skurke, Jyllands-Posten den 30. august
1992 (den første artikel i serie; de næste
bragt de følgende søndage).
19. R.G. Collingwood: The Idea of History, Ox
ford University Press 1946, s. 215.
20. Sst. s. 304.
21. I Historie. Struktur og Eksistens, Munksgaard 1970.
22. Dagbog 1947-52 (1990) ud for den 25. sep
tember 1949 og 12. oktober 1950.
23. Se Historisk Tidsskrift 82, 1982, s. 57-61.
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Historiske og kulturhistoriske data på edb
Et databaseprogram og nogle brugererfaringer
Gunnar Solvang
Fortid og Nutid maj 1993, hefte 1, s. 10-20.
Edb-programmet LANDBASE er det første edb-program, der er specielt
udviklet til at behandle et dansk, lokalhistorisk kildesæt. Gunnar Sol
vang præsenterer programmet på grundlag af sine erfaringer som bru
ger og overvejer, hvordan etnologer og historikere kommer videre med
anvendelse af edb til lokalstudier.

Gunnar Solvang, f. 1941, mag.art. i europæisk etnologi. Siden 1986
museumsinspektør ved Køge Museum. Medlem af Landbohistorisk Sel
skab. Forfatteren har i en række projekter beskæftiget sig med land
bokulturhistorie og lokalsamfundsforskning, herunder især med husmænd i det 19. og 20. århundrede.

Interessen for at arbejde med historisk
og kulturhistorisk kildestof har som be
kendt lange rødder. Men når det drejer
sig om historisk kildemateriale på edb,
indskrænkes fænomenet til nogle få år
tier. I løbet af den periode er pc-en næ
sten blevet hvermandseje. Samtidig er
det blevet vanligere, at historikere - nu
også kulturhistorikere og etnologer har inddraget edb som et nyt værktøj i
deres forskningsprojekter. Nogle for
skere hader dette nymodens pc-isenkram, måske fordi de endnu lider af den
velkendte berøringsangst. Andre elsker
det, og ser heri nye udfordringer og mu
ligheder på deres forskningsområde.
Hvad enten man tilhører den ene eller
den anden kategori, står det imidlertid
helt klart, at edb på det historiske og
kulturhistoriske område er kommet for
at blive. Anvendelsen af kildemateriale
vil derfor i stigende omfang være knyt
tet til brugen af mikrodatamater.
Fra en spæd begyndelse med histo
risk kildemateriale overført til randhul
kort over hulkortmaskine og indtastet
datamateriale med forholdsvis enkle sø
gemuligheder fulgte professionelt udar
bejdede data- og forskningsprogram
mer. Omend udbudet af den type pro
grammel endnu er relativt beskedent og
10

langtfra tilpasset det aktuelle brugerbe
hov, foregår programudvikling i højt
tempo på nationalt og internationalt
plan ved adskillige universiteter og hi
storiske forskningsinstitutioner.
Internationalt dannedes i 1986-87
organisationen Association for History
and Computing med det sigte at
fremme og udvikle interessen for brug
af datamaskiner i alle former for histo
rieundervisning og -forskning.
Samtidig var flere forskningsinstitu
tioner begyndt at etablere projektsam
arbejde på tværs af fag- og landegræn
ser om samling og udgivelse af pro
grammel og historiske datamaterialer.
Et sådant eksempel er The Historical
Workstation Project, hvis formål er at
skabe en »arbejdsplads« for historikere i
form af programmel og data efter fælles
retningslinjer.1 Hovedaktiviteten i sam
arbejdet omfatter distribution af programware, bøger og datamaterialer.
Dansk Data Arkiv (DDA) ved Odense
Universitet udgør i denne forbindelse
det danske bindeled i projektet til en
række udenlandske forskningsinstitu
tioner, bl.a. det tyske Max-Planck Insti
tut für Geschichte i Göttingen. Her har
man bl.a. udviklet et omfattende pro
grammelsystem (Kleio} med henblik på
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anvendelse i international historisk
forskning.2
DDA har til formål at opbevare og vi
dereformidle videnskabelige data ved
rørende navnlig samfundsvidenskabe
lige undersøgelser. Siden grundlæggel
sen i 1973 har arkivet vist interesse for
historiske data og således været det
danske center i udvikling og samar
bejde om historieforskning og edb. DDA
har ud over selve arkiveringen af data
dels arbejdet med egne projekter, dels
været tekniske konsulenter. Historiske
data udgør da også en stigende andel i
arkivets samlede accession. Samlingen
rummer i dag et datamateriale på ca.
100 maskinlæsbare studier, repræsen
terende en lang række af de kildetyper,
som flertallet af historisk orienterede
forskere benytter.
Størsteparten af DDA’s datamateri
ale kan rekvireres, i det omfang det er
tilgængeligt. Ligeledes kan den enkelte
træffe aftale med arkivet om indleve
ring af oparbejdet datamateriale. Man
kan også i første omgang advisere om
senere aflevering af datamateriale fra
uafsluttede eller upublicerede undersø
gelser. Herved får arkivet på et tidligt
tidspunkt lejlighed til at lokalisere og
foromtale de nyeste undersøgelser og
datamaterialer til gavn for andre inter
esserede og parallelle projekter.
Med udgangspunkt i en konkret loka
lisering skal jeg i det følgende omtale et
edb-program, som er benyttet til opar
bejdning af en database. Dernæst lidt
om egne brugererfaringer med pro
grammet i tilknytning til det pågæl
dende projekt.

Edb-programmet LANDBASE
I 1988 lanceredes det danske program
LANDBASE, udarbejdet for Landbohi
storisk Selskab af Gunner Lind, Institut
for Humanistisk Informatik, Køben
havns Universitet.3 Det er et kombine
ret database- og statistikprogram, be

regnet til at behandle data om befolk
nings- og ejendomshistorie. Program
met er videreudviklet fra det parallelle
undervisningsprogram GRIMULF, som
ligeledes er udviklet af Gunner Lind i
samarbejde med Jens Christensen og
Karl-Erik Frandsen, Københavns Uni
versitet.
Brugergruppen omfatter primært lo
kalhistoriske arkiver og foreninger
samt andre, som arbejder med kildema
teriale inden for en forholdsvis begræn
set geografisk lokalitet - sogn eller
landsby.
GRIMULF rummer syv kildetyper
med i forvejen indtastede historiske
data om landsbyen Nørre Grimmel
strup i Vedby Sogn på Falster spæn
dende over ca. 200 år. Det er et »lukket«
undervisningsdatabaseprogram set fra
elevens synspunkt. Men læreren kan
»omdirigere« GRIMULF, så den bruger
andre data - typisk data om det pågæl
dende lokale samfund. Og netop her lig
ger den oprindelige tanke bag program
met LANDBASE - et redskab til at fa
brikere sådanne nye data. Derfor inde
holder LANDBASE de to analysemodu
ler (Rapport og Statistik), som findes i
GRIMULF, foruden syv moduler bereg
net på oparbejdning af nye data.
LANDBASE bygger altså stort set på
samme programmel som GRIMULF
med tilsvarende analysefaciliteter. Det
indeholder blot ingen indtastede data.
Brugeren skal selv foretage indkodning
og oparbejde databasen over sit kilde
materiale.
Programmet fylder ca. 460 KB. Det
består af installationsprogram og ho
vedprogram, der er opbygget over ni
funktioner med hver sin programdel:
1: Valg (og oprettelse) af datagrupper.
2: Definering af datagrupper (-filer).
3: Definering af datafiler (datasæt) og
ændringer af kataloget over den ak
tuelle datagruppes datasæt.
4: Omordning af koder i den aktuelle
datagruppe (rækkefølgen i kodelisten).
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5: Indlæsning af datasæt i kataloget af
data (tekstfiler, skrevet i program
mets ASCII-formater).
6: Udskrivning af data (til printer eller
tekstfil).
7: Aktiv database (datasættene som et
»kortkartotek«).
8: Rapporter (med udskrift efter bru
gerbehov).
9: Statistik med mulighed for bearbejd
ning.
Der medfølger en håndbog (manual),
som omhyggeligt redegør for program
mets opbygning, installation mv., men
som på brugerplanet i visse tilfælde
godt kunne ønskes yderligere uddybet.
De syv kildetyper, programmet er for
beredt til at behandle, omfatter: Folke
tællinger, kirkebøger, matrikler, areal
tællinger, kreaturtællinger, realregi
stre og brandforsikringer.
Den samling kildetyper, som man øn
sker at arbejde med i den pågældende
lokalitet/enhed, udgør et datasæt (f.eks.
folketælling 1801) bestående af en
række poster. Posten svarer til en enhed
i de historiske data (f.eks. om en person
eller ejendom) og består af en række va
riable - de enkelte oplysninger.
Programmet er opbygget således, at
de enkelte datasæt (max. 38 datasæt)
holdes sammen i en datagruppe (f.eks.
dækkende en bestemt lokalitet, evt. et
ejerlav). Hver datagruppe har fælles ka
talog over data og koder med et fælles
rodnavn på fire bogstaver, som man
selv vælger. Det kan f.eks. være VEST
for Vesterby. Rodnavnet vil derfor op
træde i samtlige filer med data-, kode-,
index- og hjælpefiler, som indgår i
nævnte datasæt - eks. VESTDATA.KAT, VESTKODE.KAT, VESTINDX.KAT osv. Endvidere oprettes automa
tisk data- og styrefiler for hvert enkelt
kildesæt (VESTDATA.2 og VESTINDX.2), der f.eks. her kan dække over en ind
tastet folketælling. Hertil kommer et
sæt backup-filer (sikkerhedsfiler). Da
tafilerne kan, foruden direkte udskrift
til en printer, via en ASCII-tekstfil
12

overføres til et tekstbehandlingspro
gram (f.eks. WordPerfect). Her kan ind
holdet om nødvendigt redigeres og igen,
via programdelen »indlæsning af tekst
filer«, sendes retur i databasen - en af
mange fordele undervejs i arbejdspro
cessen. Datafilerne kan også føres frem
og tilbage mellem LANDBASE og de
programmer, der kan læse og skrive fa
ste linjeformater. Det er f.eks. dBase,
Reflex, SPSS og StatGraphics.
Hver datagruppe er samlet i et data
katalog. Der kan kun arbejdes inden for
den enkelte kildetypes programmerede
grundopstilling. Derimod kan man, så
fremt andre kildetyper lader sig ind
passe i en af de syv opstillinger (eller
dele deraf), udvide antallet af kildety
per - f.eks. passer en kilde som hartkornsekstrakter udmærket til program
mets matrikel-skema.
Datakataloget indeholder følgende
oplysninger: Etiket (f.eks. Folketælling
1801), start- og slutår dækkende data
sættet samt en af de syv kildetyper.
Før indtastning af data påbegyndes,
skal der dog først foretages en tilpas
ning i programmets kodekatalog. Her
defineres de koder, som styrer de en
kelte dataposter i forbindelse med ind
skrivning, udskrivning, sortering og
evt. rettelser, og som gør det muligt at
arbejde med database og statistik. Kodekataloget omfatter følgende ni kodelister\ Erhverv, lokalitet (fødested), køn,
stilling i familien, civilstand, årsag til
matrikulering, kirkelig handling, mønt
sort og realbehæftelse.
Hver kodeliste har plads til 45 vari
able (f.eks. 45 forskellige erhvervsbeteg
nelser), hvilket i de fleste tilfælde ræk
ker. Men netop når det gælder er
hvervs- og lokalitetsbetegnelser, bliver
kodelisten hurtigt fyldt. Her støder man
efter min mening på en af programmets
væsentligste begrænsninger, når der
arbejdes med større enheder (stationsby
eller købstad). Især fra slutningen af
1800-tallet, hvor der generelt sker en
stigende differentiering i erhverv og ge-
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ografisk mobilitet. Det gælder i nogen
grad også for landsognet.
Til gengæld kan posterne i de enkelte
kodelister samles i fire grupper, som
man selv definerer i mere oversigtlige
kategorier - f.eks. jordbrugere, hånd
værkere, handlende osv. Det letter over
skueligheden under statistisk behand
ling af et differentieret materiale.
Via aktiv database får man adgang til
de enkelte datasæt som i et »kortkarto
tek«. Her kan slettes, rettes og tilføjes i
de enkelte poster. Desuden kan man
»blade« i kartoteket.
I rapportdelen kan opstilles »filtre« og
herigennem defineres, hvad der ønskes

udtrukket fra databasen. Det kan være
lige fra en enkelt post (f.eks. alle der
hedder Mads Hansen) til alle forekom
mende husstande i en bestemt ejendom,
udtrukket fra samtlige indtastede folke
tællinger. De ønskede data fra det
valgte tidsforløb kan så udskrives til en
ten fil eller printer. Fra rapportdelen
kan også foretages »kig« til poster i an
dre datagrupper.
Fra programdelen udskrivning af
data kan der foretages en sorteret ud
skrivning (til fil eller printer) for evt. at
kontrollere navne og numre. Man kan
også udskrive til en fil med henblik på
redigering og senere indlæsning. I

Familien Larsen fotograferet 1915 i deres tofags stue til et næsten jordløst gadehus i Enderslev.
Faderen - tidligere landarbejder - døde ca. 1910. Enken måtte herefter selv klare tilværelsen for sig
og sine to sønner, muligvis også for bedstemoderen. Efter børnenes fyldte 14. år kom de i tjeneste
som tyende på sognets gårde.
Af Enderslev sogns 161 husstande i 1920 var 60 husmænd uden jord samt indsiddere. Til disse
familiers bolig hørte højst en stump havejord.
Folketællinger, matrikel- og hartkornsoplysninger udgør hovedparten af det indtastede datama
teriale til belysning af Enderslev sogns sociale og økonomiske forhold i en række snit fra 1787 til
1920. (Foto i privateje).
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Base: ENDE Grundlag: Folketaelling 1787. Udvikling i tid at 1. erhverv
r: 1. erhverv - Gaardmand eller 1. erhverv - Husmand m. jord eller 1.
erhverv - Husmand u. jord eller 1. erhverv - Parcellist eller 1.

Filte

Base: ENDE Grundlag: Hartkornsekstrakten 1840. Krydstabulerlna af
hartkorn mod areal

Filte

% i klassen personer

Antal personer

Base: ENDE Grundlag: Folketaelling 1840. Fordeling af husstandsstorr.

Base: ENDE Grundlag: Folketaelling 1787. Udvikling I tid af 1. erhverv
r: 1. erhverv - Gaardmand eller 1. erhverv - Husmand m. Jord eller 1.
erhverv - Husmand u. Jord eller 1. erhverv - Parcellist eller 1.

Udgaae

Base: ENDE Grundlag: Folketaelling 1840. Fordeling af husstandsstorr.

Udgaae

Bnse ENDE Grundlag: Hartkornsekstrakten 1840. Fordeling af areal

Historiske og kulturhistoriske data på edb

Nogle eksempler på LANDBASE-programmets behandling og udskrift af grafik fra pilotprojektets
database over Enderslev.
Øverst: Udviklingen over tid (antal personer og procentvis) i en række snit for fem socio-økonomiske
kategorier - gårdmand, husmand med eller uden jord, parcellist og indsidder. De pågældende
kategorier er »filtreret« fra databasen over sognet indeholdende 3.102 indkodede personer.
I midten: Eksempel på sognets husstandsstruktur i 1840 (jf. folketællingen) vist ved henholdsvis et
søjlediagram over fordelingen på antal husstande og et cirkeldiagram over den procentvise for
deling.
Nederst: Fordeling af måling i hartkornsekstrakten 1840 ved en krydstabulering af areal mod
hartkorn. Heraf fremgår ikke overraskende, at husmænd med jord befandt sig under »en-tønde
hartkornsgrænsen« mens de øvrige jordbesiddere - gårdmændene - var ansat fra fire td. hartkorn
og opefter. Cirkeldiagrammet viser den procentvise arealfordeling.

begge tilfælde er det muligt at foretage
en filtrering af ønskede data på samme
måde som i rapportdelen.
I statistikdelen kan brugeren ud fra et
valgt grundlag i databasen lave statisti
ske opgørelser i form af taltabeller og
grafik. Det sker på baggrund af et meto
devalg ud fra tre muligheder: 1. Forde
ling (inden for det enkelte datasæt),
tidsfordeling (inden for flere datasæt)
og krydstabulering (fordeling efter to
variable på en gang). 2. Valg af variabel
der skal laves statistik på. 3. Evt. ind
kredsning af udvalgte poster ved at ind
skyde et søgefilter. Såvel grafik som ta
beller kan udskrives på printer, dog
med forbehold over for de sædvanlige
printerproblemer. Arbejdes der med
mange variable, kan grafikken være
temmelig uoverskuelig, ligesom der kan
forekomme forstyrrende overskrivnin
ger i tekst og tabeller.
LANDBASE-programmet lever på de
allerfleste punkter op til det lovede i
håndbogen. Har man først oparbejdet
en vis rutine, er det et behageligt pro
gram at arbejde med. De forskellige pro
gramdele er udnyttet til langt ud i kro
gene, med mulighed for opstilling og be
arbejdning af endog meget betydelige
datamængder. Såfremt pc-en kun har
1/2 MB hukommelse, kan det godt inde
bære problemer ved udprintning af gra
fik på en laserprinter. En matrixprinter
kan derimod udprinte langt større data
mængder i grafik.
Det er imidlertid også muligt at til

føre programmet mindre forbedringer
og lave ændringer, som håndbogen ikke
foreskriver. Hvis man ønsker at ud
bygge en post med tekstfelt eller en
note, så kan man i tilknytning til navn
indtaste et tal eller søgesymbol (f.eks.:
Sine Hansdatter (*)). Det er så muligt
bagefter at filtrere samtlige poster efter
søgesymbolet (*) og konvertere dem til
tekstbehandlingsprogrammet for her at
viderebearbejde de enkelte poster i et
separat supplementregister. Altså igen
en blanding af edb og »manuel« metode.
Arbejdes der med flere datasæt, f.eks.
ejerlav eller sogne, er det muligt at lave
horisontale sammenligninger af de en
kelte kildesæt (f.eks. folketællinger i
flere sogne). Fremgangsmåden er ikke
nævnt i håndbogen, da den sikkert ikke
har været udtænkt og afprøvet af pro
grammøren. Men metoden kan opnås
ved at udskille de enkelte data- og kode
filer, redefinere dem og overflytte dem i
et nyt databaseprogram. Mulighederne
for sådanne forbedrende indgreb uden
om programmet er faktisk mange, og de
udvides, efterhånden som man lærer de
enkelte programdele at kende til bunds.
De begrænsninger, der helt naturligt
er sat for ethvert edb-program, består i
LANDBASE af manglende muligheder
for at arbejde mere på tværs af de en
kelte variable. Det skyldes program
mets opbygning og struktur, måske i
nogen grad også dets kapacitet? Des
uden savnes i høj grad et fritekstfelt;
plads til blot et par enkelte tekstlinjer
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ville have kunnet løse mange kildemæs
sige struktureringsvanskeligheder un
der indtastningen.
Et andet væsentligt problem er over
flytning af databasen til andre databa
seprogrammer, f.eks. dBase, som hånd
bogen siger er muligt uden at redegøre
nærmere for fremgangsmåden. Det er
her vigtigt, at brugeren helt trygt kan
foretage udveksling og samkørsel med
andre, større og mere udviklede databa
seprogrammer, som opfylder videregå
ende krav.
LANDBASE vil dog - med enkelte
modifikationer - i langt de fleste til
fælde kunne indfri det aktuelle behov
for hovedparten af lokalhistorisk inter
esserede brugere. Man kan nøjes med at
arbejde med en enkelt kildetype, og
man kan arbejde med samtlige fore

skrevne og dermed udnytte program
met fuldt ud.
Men den, der stiller større krav til det
oprindelige
»undervisningsprogram«,
må tilrådes at søge sig et nyt program
for viderekomne.

Brugererfaringer med et
LANDBASE -proj ekt
Min brugererfaring med LANDBASE
omfatter et pilotprojekt ved Køge Mu
seum over et par år. Programmet er be
nyttet til oparbejdning af data om ejen
doms-, erhvervs- og demografiske for
hold på sogneniveau i perioden 17871920.
Materialet er led i en etnologisk un
dersøgelse, der skal belyse samspillet

Kort over bebyggelsen af gårde (firkant) og huse (prik) i Enderslev sogn 1920 (landsbyen kun med
gårde). Hver bebyggelse tildeles et ejendomsnummer. Med det som indgang er det muligt at ud
trække alle de indtastede personer, som gennem årene har beboet ejendommen. Ejendomsnummeret
udgør desuden bindeled til databasens øvrige kildegrupper. (Tegning: Gunnar Solvang).
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mellem kulturlandskabets fysiske for
andring og den sociale, demografiske og
erhvervsmæssige udvikling i tre øst
sjællandske sogne fra landboreformtiden til i dag. Sognet - med Enderslev
sogn som pilotprojekt - udgør projektets
mindste lokalsamfundsenhed. Det skal
så igen ses i et større, komparativt, re
gionalt perspektiv med andre sogne og
regioner, i et forsøg på at indkredse
nogle væsentlige regionale kulturvaria
tioner og -grænser.
På andet niveau kører derfor et paral
lelt LANDBASE-projekt, hvor formålet
i første omgang er at skaffe ny basis
viden om Østsjælland til brug for en
bredere, kulturhistorisk belysning af re
gionen i nyere tid. Dernæst at ind
kredse og afgrænse det karakteristiske
ved regionens kulturhistorie. Om dette
langsigtede, tværmuseale, etnologiske
forskningsprojekt samarbejder Ros
kilde amts tre kulturhistoriske museer
og et par museer, der grænser op til am
tet.4
Pilotprojektet har været retningsgi
vende for den første fase af regionsprojektet, idet metoder, erfaringer og resul
tater dannede udgangspunkt for den ef
terfølgende oparbejdning af en database
over syv sogne for perioden 1801-1840.
Tilsammen repræsenterer disse sogne
regionale forskelle i kulturlandskab, be
byggelse, økologi, erhvervsstruktur og
urbanisering.3 Flere sognedatabaser
følger fra nyligt tilknyttede projektfolk.
Selve pilotprojektet er ført videre på
en række nye områder. I næste fase,
som tidsmæssigt rækker frem til i dag,
suppleres undersøgelsen endvidere med
materiale fra feltarbejde i lokaliteten og
inddragelse af andre arkivalske kilder.
Denne fase er endnu uafsluttet.
På nuværende tidspunkt foreligger
der imidlertid en komplet database om
fattende tre sogne med seks »demografi
ske snit« for perioden 1787 til 1920 og
med den tilsvarende udvikling i sogne
nes ejendomsforhold.6

For »pilotsognet« Enderslev har det
været muligt at koble befolkningen og
ejendommene med en usikkerhedsfak
tor på under 1%. Metoden til at følge et
sogns ejendomsudvikling over ca. 200 år
og indplacere hver person (ialt 3102) på
det rigtige hjemsted i de omtalte snit
må siges at være lykkedes. Men detek
tivarbejdet med at få de sidste »tvivl
somme« korrekt placeret, er - grundet
»huller« i materialet og andre vanske
ligheder - så enormt ressourcekræ
vende, at jeg vil anbefale en nøje over
vejelse, inden man vover sig helt derud.
Muligvis vil man ved inddragelse af an
dre kilder kunne skyde genvej.
Hvis formålet med databasen kun var
at se på person- og ejendomsforhold samlet eller hver for sig - indebar det
ikke større problemer. Men da basen
dels skal danne udgangspunkt for sta
tistisk bearbejdning på tværs af alle
personer og sogne i tid og rum, dels
kunne inddrages som kildemateriale i
dyberegående etnologiske undersøgel
ser, har det sideløbende været nødven
digt at udvikle supplerende metoder til
det bestående program.7
Det gælder først og fremmest en sik
ker jævnføring mellem personer og ejen
dom. Til brug for dette har vi udarbejdet
såkaldte jævnføringslister, som tjener
til sammenføring af personer (hus
standsoverhoved, bruger/ejer), matri
kelnumre og det konstruerede, fortlø
bende ejendomsnummer, som program
met arbejder med. Dette nummer udgør
bindeleddet mellem de enkelte kilde
typer og er således den vigtigste ind
gang til databasen i rekonstruktionen
af f.eks. sognets bebyggelsesudvikling.
Denne indtegnes manuelt på de kort,
som foreligger i de respektive tidssnit.
På længere sigt arbejdes der på en digi
talisering af kortmaterialet og en edbsammenkobling af kort- og datamateri
ale. Jævnføringslisterne er udarbejdet
på baggrund af filtrerede data (fra data
basen), der overføres til et tekstbehand-
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lingsprogram (WordPerfect), hvorfra li
sterne videreudbygges manuelt.
Et andet problem er definitioner og
procedure i forbindelse med betegnelse
og placering i personskemaets tre (af ni)
kategorier: 1. stilling i familien, 2. før
ste erhverv og 3. andet erhverv. Her er i
flere tilfælde tale om overlapninger,
f.eks. optræder husmor og lærling/
svend både under stilling i familien og
første erhverv. I personskemaets defini
tioner af stilling i familien gælder det
navnlig, om personerne har relationer
til »kærnefamilien« eller de har selv
stændigt hushold i samme ejendom - af
tægtsfolk, indsiddere mv.
Et vigtigt forhold er desuden kodnin
gen af programmets opdeling i perso
nernes første og andet erhverv. Den op
deling kan med fordel udnyttes til en
nærmere definering af den enkelte per
sons sociale og erhvervsmæssige status;
f.eks. første erhverv: husmand uden
jord og andet erhverv: træskomand.
Har man lagt sig fast på en personde
finition, må denne - af hensyn til ensar
tet statistisk behandling over tid - nød
vendigvis gennemføres for de efterføl
gende folketællinger. Det kan indebære
en del problemer, eftersom der forekom
mer variationer fra tælling til tælling,
ligesom parallelliteten mellem defini
tion og »virkelighed« ikke altid følges
ad, fordi forholdene ændres over tid.
F.eks. er en husmand uden jord og smed
(som bierhverv) ikke det samme i 1787
som 1920’erne, hvor han slet og ret be
tegnes efter sit håndværk. En tolkning
af statistik- og dataudredning må derfor
understøttes på anden vis.
På baggrund af de indhøstede erfarin
ger vil jeg sammenfatte: Det er vigtigt
at kunne transformere kilderne til en
overskuelig og anvendelig database
uden »at gøre vold« på originalmateria
let. Hvis man ved hjælp af LANDBASE
ønsker at gennemføre ensartede prin
cipper for et databasemateriale med kil
detyperne spændende over et langt tids
rum og under større sociale, erhvervs18

og samfundsmæssige forandringer, er
det efter min mening helt nødvendigt
med nogle justeringer eller redefinerin
ger i forhold til det originale kildema
teriale. Ellers bliver materialet næppe
umiddelbart sammenligneligt og posi
tivt brugbart. Det bør imidlertid være et
ufravigeligt krav, at man helt fra »da
taplanet« kan redegøre for de afvigelser
og justeringer, der forekommer mellem
databasen og det originale kildemateri
ale. Går man til »tolkningsplanet«, må
udredningen af statistik og data natur
ligvis foregå under henvisning til disse
uundgåelige afvigelser.

Almindeligvis bygger etnologer deres
undersøgelser primært på kvalitative
eller såkaldte bløde data, bl.a. indsam
let via feltarbejde og arkiver, til forskel
fra de mere kvantitative og »hårde«
data, som statistik og databaser almin
deligvis repræsenterer. Alligevel finder
jeg, at edb kan inddrages som et supple
rende hjælpemiddel i udforskningen af
den kulturhistoriske udvikling og dens
sammenhænge på lokal- og regionsplan.
At inddrage større dataviden via edb
for herigennem at blive i stand til at ud
vide et af etnologens hidtil traditionelle
forskningsfelter - lokalstudiet - til også
at omfatte større regionale enheder, fin
der jeg ikke ligger uden for fagfeltet.
Det er faktisk praktiseret tidligere, blot
ud fra manuelle metoder, og før vi fik
almindelig tilgang til edb.8 Spørgsmålet
er nok snarere, hvorvidt man i en æn
dret arbejdsproces formår at fastholde
den kvalitative metode.
For etnologer og kulturhistorikere
kan etableringen af og arbejdet med da
tabaser efter min mening aldrig blive
målet i sig selv. Til gengæld ligger der
en udfordring i benyttelsen af et sådant
nyt stykke »edb-værktøj«. Med det vil
forskeren i langt højere grad være i
stand til at kunne overskue, udnytte og
behandle et betydeligt større historisk/
kulturhistorisk vidensfelt, end det tid
ligere har været tilfældet.
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Eksempel på familie og hushold på en gård i Enderslev sogn ved århundredskiftet. En tregenera
tions familie med den afgåede gårdmand og bedstefar på aftægt. Ellers var de alternative mulig
heder for sognets ældre og ikke erhvervsaktive en kummerlig tilværelse som almisselem i en stue
eller på sognets fattiggård. Gårdens tyende bestod i dette eksempel af to tjenestepiger og to karle i
den tid, børnene var små og endnu ikke deltog i det daglige arbejde.
Oplysninger om det enkelte husholds størrelse og sammensætning - som dette »billedeksempel«
afspejler - kan ved hjælp af edb-programmet sættes ind i et bredere, komparativt perspektiv i tid og
rum. Det gøres ved sammenligning med tilsvarende oplysninger om alle sognets ejendomme ud
trukket fra databasen via programmets rapport- og statistikdel.
Som eksempel kan her nævnes, at det samlede antal tyende i 1880 udgjorde 13% og i 1920 11% af
Enderslevs befolkning på henholdsvis 660 og 692 indbyggere. (Foto i privateje).

Hertil kommer så muligheden for at
oparbejde ny dataviden, som på kortere
eller længere sigt kan komme en bre
dere brugergruppe til gode. For ikke at
tale om sammenkædningen af nye edbbaserede kildegrupper, hvorved det bli
ver muligt at anlægge helt nye indfalds
vinkler på eksisterende kildemateriale.
Men ikke mindst bør vi forsøge at ind
drage »edb-værktøjet« positivt i vores
forskning, fordi der herigennem åbnes
mulighed for - via anlæggelse af en et
nologisk synsvinkel på et langt større,
systematiseret kildemateriale - at sup

plere den traditionelle, kvalitative me
tode og applikere den på større helheder
i et tids- og rumsligt perspektiv.
Afslutningsvis vil jeg mene, at kultur
historikere og etnologer må kunne bi
drage med nogle konstruktive syns
punkter, når det gælder de nye tiltag på
edb-området. Det vil være naturligt, at
også etnologer deltager i den principi
elle, faglige debat, som netop nu foregår
på historikerfronten.9 Dels på grund af
etnologiens nære tilknytning til histo
riefaget som en af de vigtigste nabodi
scipliner, dels på grund af anvendelsen
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af fælles kildestof. Sideløbende hermed
er det imidlertid også nødvendigt, at vi,
på linje med historikerne, forholder os
kritisk til disse nye metoder, hvorfor en
bredere og mere tværfaglig debat måske
i høj grad er berettiget. Og denne debat
kunne udmærket foregå i Fortid og Nu
tid.

Noter
1. Hans Jørgen Marker: »... ich lob die raynen
weib« - Historiske datamaterialer som ud
givelser. DDA-Nyt 58, 1991, s. 27-36.
2. Hans Jørgen Marker: DDA og historie.
DDA-Nyt 49, 1989, s. 29.
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diskette og manual (55 s.) Karl-Erik Frand
sen, Gunner Lind og Jens Christensen.
Landbohistorisk Selskab. Pris: 950,- kr.
4. Projektet: Den østsjællandske regions kul
turhistorie i nyere tid - kulturlandskab,
menneske og erhverv, er kort skitseret i Ny
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Debat

Den danske revolution - endnu en gang1
Thorkild Kjærgaard
Fortid og Nutid maj 1993, hefte 1, s. 21-29.
Thorkild Kjærgaards disputats Den danske Revolution (1991) har med
sin økohistoriske tolkning af det danske landbrugs udvikling 15001800 fremkaldt en livlig diskussion. Fortid og Nutid bragte i 1992 (s.
16-57) en række overvejende kritiske indlæg i denne debat. Thorkild
Kjærgaard kommenterer her disse indlæg. Bl.a. finder han, at kriti
kerne ikke i tilstrækkelig grad er opmærksomme på energispørgsmå
lets fundamentale betydning i hans tolkning.
Thorkild Kjærgaard, f. 1945, dr.phil., museumsinspektør ved Det Na
tionalhistoriske Museum på Frederiksborg. Har ud over disputatsen
bl.a. skrevet Denmark gets the News of’76 (Danmark og den amerikan
ske uafhængighedserklæring) (1975), Konjunkturer og afgifter. C.D. Reventlows betænkning af 11. februar 1788 om hoveriet (1980); Danmark
og den franske revolution (1989) og Bladtegninger på Frederiksborg
(1991).

Standretten
Da general Dmitri Volkogonov den 7.
marts 1991 mødte op i det sovjetiske
forsvarsministeriums mødesal for at
diskutere sit omdebatterede udkast til
en ny officiel fremstilling af den 2. ver
denskrigs historie, sagde han: »Jeg er
enig med dem, der siger, der er mange
fejl i denne bog ... Men lad os diskutere
dem. Lad os fremsætte vore synspunk
ter [i stedet for at komme med anklager
og beskyldninger].«2 Men Dmitri Volko
gonov havde misforstået situationen.
Han stod over for en forsamling, hvoraf
dele ønskede at gøre mødet til en stali
nistisk standret.
På samme måde havde jeg, da jeg den
6. december 1991 mødte op til forsvaret
af min allerede dengang livligt disku
terede bog om den danske revolution, i
nogen grad misforstået situationen.
Flere af opponenterne var tydeligvis
ikke mødt op for at diskutere synspunk
ter og vise vejen til forbedringer, men
for at fremsætte anklager og beskyld
ninger mod mig for mangel på videnska

belig alvor og kvalitet. Dette gjaldt i
særlig grad to af opponenterne ex audi
torio, overinspektør ved Nationalmu
seet, cand.scient. Bent Aaby og geogra
fen, professor, dr.phil. Sofus Christian
sen. Hvad angår Sofus Christiansen har
vreden stadig ikke lagt sig, som det
fremgår af oktobernummeret af Det na
turvidenskabelige Fakultets blad, Ho
vedområdet?
Da hverken Bent Aaby eller Sofus
Christiansen synes interesseret i at dis
kutere, men udelukkende i at gøre sig
til af deres egen videnskabelighed,4 skal
jeg ikke gå nærmere ind på deres ind
læg. Men for at der ikke skal herske
tvivl om, at jeg er lydhør over for kon
kret og operationel kritik, uanset i hvil
ken form den fremsættes, skal jeg op
lyse, at der i 3. oplag af bogen, som kom
på gaden kort før jul 1992, er foretaget
en række mindre rettelser, blandt andet
foranlediget af de indvendinger, som er
fremført af Bent Aaby og Sofus Christi
ansen. Således på side 70, hvor jeg har
taget hensyn til den for bogen som så
dan ubetydelige, men i øvrigt utvivl21
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somt berettigede indvending, Bent
Aaby har rejst mod udsagnet: »I dag er
den vilde kløver forsvundet i Danmark.
Hvad der findes af »vild« kløver er i vir
keligheden forvildet kulturkløver.«5
Både Bent Aaby og Sofus Christiansen
kritiserer min sammenkædning af kalk
overfladens niveau og jordens kalk
trang.6 Kritikken er næppe helt fair, da
jeg formulerer mig langt mindre kate
gorisk, end de to opponenter lader for
stå. Men det skal ikke bestrides, at sam
menhængen mellem jordens kalktrang
og kalkoverfladens niveau er mindre
klar, end jeg antyder. I den engelskspro
gede udgave af bogen, som udsendes i
slutningen af 1993, er kortet over kalk
overfladens niveau derfor fjernet og er
stattet af et kort over de vigtigste jord
bundstyper i Danmark,7 ligesom ca. 3/4
side tekst udelades.
Derimod har jeg selvfølgelig ikke ta
get hensyn til de indvendinger, som
ikke bygger på hvad jeg siger, men på
de to naturvidenskabelige opponenters
fordrejninger og karikeringer af mine
synspunkter. Og sådanne er der adskil
lige af.8 Bent Aaby gør således et stort
nummer ud af, at jeg fremhæver bøgen
som et nyt træk i landskabet omkring
år 1800. Hvordan kan det være rigtigt,
når perioden fra omkring år 500 før Kri
stus betegnes som »bøgetiden«, spørger
Aaby spydigt.9 Javist fremhæver jeg bø
gen som et nyt træk i landskabet hen
mod år 1800, men ikke i den forstand, at
jeg hævder, at bøgen ikke tidligere har
været udbredt, således som Aaby lader
forstå. Tværtimod anfører jeg, at bøgen
vandt frem i 1400- og 1500-tallet, altså i
den periode, som ligger umiddelbart
forud for og lapper ind over den periode,
som er genstand for min undersøgelse.
Det gør jeg - kuriøst nok - med hen
visning til en i øvrigt svært tilgængelig
afhandling af ingen anden end Bent
Aaby selv.10
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Økokrise, landbrugsrevolution og
landboreformer
Et fundamentalt punkt i Den danske
Revolution er ideen om, at Danmark fra
1600-tallets slutning var på vej ind i en
økokrise, der på længere sigt ville have
ført til en ødelæggende fødevare- og
energikrise. Takket være 1700-tallets
nye energikilde, stenkul, og takket være
en landbrugsrevolution, hvis slutsten
var introduktionen af kulturkløver, lyk
kedes det at redde landet ud af krisen
og få Danmark bragt ind på et spor, som
ret uproblematisk fører frem til det
land, vi kender i dag. De fleste af delta
gerne i debatten om min bog anerken
der, at der i slutningen af 1600-tallet og
begyndelsen af 1700-tallet forekommer
et kompleks af fænomener, som kan
sammenfattes under udtrykket en øko
krise.11
Har der været en krise, som man i
sidste øjeblik fik sig reddet ud af, rejser
det spørgsmålet om, hvilke kræfter der
lå bag succesen. Det svar, som ikke bare
den historiografiske tradition, men hele
den danske kulturelle tradition lægger
op til, er, at det skyldtes den dynamik,
som landboreformerne i slutningen af
1700-tallet tilførte det danske samfund.
Flere af mine kritikere hæfter sig i
denne forbindelse ved, at en række af de
store forandringer i landbruget, blandt
andet brugen af kløver, som jeg selv de
taljeret dokumenterer, først slår igen
nem i stor målestok i 1780’erne og
1790’erne, altså i landboreformernes år
tier. Når jeg trods dette hævder, at det
ikke var landboreformerne, som bragte
Danmark ud af krisen, men at landbo
reformerne tværtimod var et afledt fæ
nomen, så går jeg mod mine egne resul
tater, og min bog bliver et smukt eksem
pel på, at en forfatter selv afkræfter,
hvad han vil bevise. »Et skud i foden på
doktoranden selv ... præses skyder fak
tisk bolden i sit eget mål,« som Dan
Charley Christensen udtrykker det.12
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Kortene i Den danske Revolution, s.
76-79, viser ganske rigtigt, at kløver
først blev synlig i stor målestok i
1780’erne og 1790’erne. En forstær
kende rolle spiller her et særligt for
hold, som nok burde have været trukket
stærkere frem i bogen, nemlig at kilde
materialet »favoriserer« 1780’erne og
1790’erne på bekostning af 1760’erne og
1770’erne, og at udbredelsen af kløver i
1760’erne og 1770’erne derfor fremtræ
der relativt svagere, end den utvivlsomt
var. Mange oplysninger om kløver
stammer fra de detaljerede rapporter
over landbrugets forhold, som landets
godsejere blev afæsket i stadig større tal
i 1780’erne og 1790’erne. Var tilsva
rende detaljerede rapporter blevet af
krævet godsejerne i 1760’erne og
1770’erne, ville det sikkert have givet
en række nu for altid formentlig tabte
oplysninger om kløveravl. I samme ret
ning trækker det, at bevaringsgraden
for godsarkiver generelt set aftager, ef
terhånden som man bevæger sig bagud
i 1700-tallet. Hvordan billedet ville
have set ud, hvis man også havde af
æsket bønderne oplysninger om deres
bedrifter, kan man ikke engang gisne
om. - Det er blevet kritiseret, at kortene
er akkumulerende. Akkumulations
princippet kan i et par tilfælde muligvis
have ført til et for optimistisk billede af
kløverens udbredelse, idet enkelte tid
lige forekomster af kløver uberettiget
kan være blevet ført op gennem alle fire
situationskort til 1805. Forekommer
dette, vil det dog formentlig snarest
være uden for de centrale, kløverdyr
kende områder, altså først og fremmest
i det vestlige og nordlige Jylland. At det
skulle være en følge af akkumulations
princippet, at kortene til sidst (i nogle
egne) er næsten grønne, som Karl-Erik
Frandsen antyder,13 er uden hold i reali
teterne. For de fleste lokaliteter er der
anført adskillige belæg for fortsat tilste
deværelse af kløver efter første fore
komst, og ingen steder hyppigere end på
det Fyn, der samtidig er det grønneste

af alle områder. Tværtimod at give et for
optimistisk billede af kløverens udbre
delse giver kløverkortene et konserva
tivt billede, idet kun udsagn, som eks
plicit omtaler kløver, er medtaget. Indi
cier på kløveravl, selv de mest sikre (for
eksempel omtale af »kunstenge« og »ud
læg i havre«), er altså udeladt, hvis ikke
kløver udtrykkelig nævnes.
Afgørende er imidlertid, at de udvik
lingslinier, jeg omtaler i bogen, alle er
begyndt længe før 1780’erne og
1790’erne; de følger blot det for accelere
rende processer sædvanlige mønster: I
starten syner selv en stor procentvis for
øgelse næsten ikke, senere bliver det
anderledes. Denne senere fase, hvor
selv forholdsvis beskedne procentvise
forøgelser ses tydeligt, indtræder for
kløver i slutningen af 1700-tallet. Der er
ingen særlig grund til at antage, at ud
bredelsen af kløver, der efter kløverkor
tene at dømme har været meget afhæn
gig af »naboeffekten«, ville have forløbet
væsentlig anderledes uden landborefor
merne. Det samme gælder de andre pa
rametre for økologisk genopretning, jeg
omtaler.
I mange tilfælde var fællesskabet en
tryghedsfaktor, som gav styrke og mod
til at prøve noget nyt, for eksempel klø
veravl, jævnfør Karl-Erik Frandsens in
struktive bearbejdning af »kløverbila
get«,14 hvoraf fremgår, at det fortrinsvis
var bønder i uudskiftede landsbyer, som
tog slæbet med at introducere kløver på
bondegårdsjorden i Danmark. Dette for
hindrer naturligvis ikke, at fællesska
bet også nu og da kan have fungeret
som en hæmsko, hvad den af Birgit Løg
strup gengivne hændelse fra Voer synes
at vise.15 »Synes at vise« - for hvad viser
Voer-bøndernes modstand mod kløver
egentlig? Viser den, at fællesskabets
bønder var træge og uforstandige, så
dan som vi er tilbøjelige til at mene, el
ler viser den, at de forstandigt og ly
sende rationelt - men, som vi ved, for
gæves - kæmpede for at beholde re
sterne af det gamle, for evigt tabte fri23
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tidssamfund?16 Her er måske et eksem
pel på den rationalitet, som Steen
Busck ironiserer over, at jeg tillægger
»1700-tallets overtroiske bønder«.1'
Det eneste, der er positiv basis for at
sige, er, at landboreformerne øjensyn
ligt ikke standsede de gavnlige proces
ser, der var sat i gang i årtierne forud.
At hævde, at landboreformerne på af
gørende måde fremskyndede processen,
er at ty til ubeviselig, konventionel vis
dom hentet fra nationens ideologiske
skatkammer. Eller for at vende det om:
Forestiller man sig virkelig i fuld alvor,
at udbredelsen af kløver skulle have
stoppet omkring 1785, hvis ikke man
havde fået udskiftning og selveje?
Alt dette betyder ikke, at jeg står fast
på hvert et ord. Jens Holmgaards dis
kussion af skattestrukturen såvel som
hans bemærkninger om udviklingen af
det offentlige forbrug i 1700-tallet18 har
således gjort det klart, at mine overvej
elser om disse spørgsmål på side 161
bør korrigeres.
I øvrigt mener jeg, hvad der helt sy
nes at være forbigået opmærksomhe
den, at det grundlæggende svar på,
hvorfor Danmark kom ud af økokrisen,
ligger et helt andet sted end i landbru
get, nemlig i løsningen af energikrisen,
altså i sidste ende i den teknisk-videnskabelige udvikling, som i 1700-tallet
gjorde det muligt at anvende fossil
energi i form af stenkul til stadig mere
bredspektrede formål, ud over opvarm
ning blandt andet til udsmeltning af
jern.19 Set i dette lys er diskussionen for
eller imod landboreformerne som igang
sættere af den moderne udvikling me
ningsløs, da grundlaget for det moderne
samfund ligger i overgangen fra et
energi- og råstofforsyningssystem base
ret på træ til et system baseret på fossil
energi.
Bag ideen om landboreformerne som
det store gennembrud i Danmarks hi
storie ligger forestillingen om, at Dan
mark indtil et godt stykke op i 1800-tallet fulgte sin egen udviklingslinie. Mens
24

England gennemførte industrialiserin
gen, gennemførte Danmark landbore
formerne, som sikrede, at vi ikke tabte
terræn. Var ideen om, at landborefor
merne - stavnsbåndsløsning, udskift
ning, selveje, hoveriregulering og fred
skovsforordningen af 1805 - kunne gøre
det ud for den industrielle revolution,
rigtig, ville det være et mirakel, som
satte Jesu bespisning af de 5000 mand i
ørkenen alvorligt i skyggen. Sådan var
det imidlertid heller ikke. Udviklingen i
Danmark var i sidste ende en del af den
industrielle revolution.

Liberalismens betydning
I de to økonomer Ingrid Henriksens og
Ester Boserups interessante og yderst
instruktive indlæg sættes den danske
udvikling ind i et bredere, europæisk og
globalt perspektiv. Et af hovedspørgs
målene er her, om kontrasten mellem
den manglende udvikling i den Tredie
Verdens landbrug og den succesrige eu
ropæiske udvikling skyldes udskiftnin
gen, selvejet med mere, kort sagt den
liberalisme og individualisering, som
ubestrideligt ligger i de danske landbo
reformer og i den europæiske udvikling
sidst i 1700-tallet som helhed. Ingrid
Henriksen synes at mene, at der er en
sammenhæng. Jeg har svært ved at se
den.
Som allerede anført er jeg af den op
fattelse, at det var den forøgede tilgang
af ressourcer, specielt energi og råstof
fer, som gav det danske (og det europæi
ske) landbrug og samfund en hidtil uset
dynamik i slutningen af 1700-tallet.
Ikke arbejdsdeling20 og handel, der bare
er at bytte allerede tilstedeværende res
sourcer. Hvad skulle arbejdsdeling
hjælpe i et samfund uden ressourcer?
Hvad skulle arbejdsdeling hjælpe i So
malia i dag eller i et økologisk svækket
1700-tals Danmark uden mulighed for
at skaffe stenkul fra et naboland?
Denne ressourceinitierede dynamik var
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til stede allerede før landboreformerne,
og jeg har vanskeligt ved at tro, at dens
fortsatte tilstedeværelse kan have væ
ret afhængig af overgang til selveje eller
andre liberalistiske mærkesager; må
ske ville dynamikken have været endnu
stærkere, hvis man ikke havde accep
teret de byrder, som landboreformerne
lagde på landbruget og dermed på sam
fundet, blandt andet i form af tilbage
vendende overkapitalisering og speku
lationsbølger, der synes at være en
uundgåelig følge af selveje. Hvorfor
ikke? Det forudsætter blot, at bønderne
ikke ville forsøge at udnytte en prisstig
ning til at trække sig ud af markedet.
Denne risiko, som Ingrid Henriksen
nævner,21 var næppe til stede i Dan
mark. Der er mange vidnesbyrd om bon
desamfundets intensive kontakt med
markedet længe
før landborefor
merne,22 jævnfør Ester Boserups be
mærkning om, at »Danmarks økonomi
allerede fra periodens begyndelse
[1500] var en markedsøkonomi, hvis ud
vikling var baseret på en stor eksport af
landbrugsprodukter«.23
Dette leder hen til et ejendommeligt,
alt for lidt påagtet paradoks ved libera
lismen: Endskønt den udgiver sig for, og
almindeligvis også opfattes som en op
skrift på økonomisk udvikling, så er det
i reglen vanskeligt konkret at eftervise
dens positive virkninger i så henseende.
Sådan var det i 1700-tallet, og sådan er
det stadig, således som vi for øjeblikket
får det demonstreret med næsten cho
kerende klarhed i det tidligere Sovjetu
nionen og mange andre steder.24 Langt
snarere end økonomi synes liberalis
mens område at være magt, med smad
ring af lokale magtstrukturer som dens
egentlige speciale. Det så man i 1700tals samfund som Danmark og Frank
rig,20 ligesom man ser det for øjeblikket
i Europa, hvor det Indre Marked ved sin
ubønhørlige nedbrydning af »tekniske
handelshindringer« af enhver art viser
sig at fungere perfekt som nedrivnings
kugle over for lokale magtstrukturer -

for eksempel den danske økonomiske og
sociale lovgivning.
Hvad den Tredie Verden kan lære af
1700- og 1800-tallets danske (og euro
pæiske) samfund er, at hvis et sam
funds ressourcebasis udvides - specielt
i form af rigeligere energitilførsler - så
går det bedre. Men denne lære er intet
værd i verden af i dag, hvor ressource
forbruget i forvejen er alt for stort, og
hvor mulighederne for at udvide sam
fundenes ressourcebasis derfor i realite
ten ikke eksisterer.26 Desuden kan man
lære, at hvis man gennemfører en
række liberalistiske foranstaltninger,
så vil de centrale myndigheders mulig
heder for kontrol med samfundet sand
synligvis øges. Dette kan være af inter
esse for hovedstadsbaserede eliter i
stammeopdelte samfund med stærke lo
kale stridigheder på samme måde, som
det var det i mange europæiske 1700- og
1800-tals samfund med indædte, næ
sten uigennembrydelige lokalpatrioti
ske traditioner - Danmark for eksem
pel.27 Men det har sin pris. Om den Tre
die Verden i disse år, hvor mulighe
derne for en gunstig udvikling i forvejen
er så ringe, kan tillade sig den luksus at
operere med suboptimale liberalistiske
magtmodeller i stedet for solidariske
velfærdsmodeller, er et spørgsmål, som
i øvrigt også må forventes at melde sig
med stadig større styrke i den tidligere
socialistiske verden.

Det generelle kontra det specielle
Flere af mine kritikere bebrejder mig,
at jeg i mine generaliseringer ikke tager
tilstrækkeligt hensyn til lokale og regio
nale forhold.28 Det er en indvending,
som jeg godt forstår dukker op, så me
get mere som jeg selv så at sige har lagt
læseren den i munden ved i indlednin
gen at skrive, at mange punkter har
måttet behandles »summarisk«.29 Men
hvorom alting er, så er det en indven
ding, som langtfra holder hele vejen
25
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igennem. Jeg vil endda - med risiko for
latter og hovedrysten - mene, at det
snarere er mine kritikere end mig, der
generaliserer for dristigt.
Det er rigtigt, at mange spørgsmål af
pladsgrunde (men ikke sjældent tillige
fordi jeg har skønnet, at yderligere dis
kussion ikke fører nogen vegne) er be
handlet kortfattet. Det er også rigtigt,
som bemærket af Birgit Løgstrup, at jeg
(som andre historikere) jævnligt slutter
fra delmængder til helmængder;30 men
da jeg altid gør det med tydelig angi
velse af forudsætningerne og dermed
med forbehold for, hvad senere under
søgelser måtte bringe for en dag, ser jeg
ikke nogen fare i dette, og jeg tror ikke
Birgit Løgstrup behøver at frygte, at
»lokalhistorien [vil] blive sat mange ge
nerationer tilbage« på grund af mig. En
delig er det rigtigt, som fremhævet
blandt andet af Steen Busck,31 at jeg
har et »repræsentativitetsproblem«, det
vil sige, at mange af de eksempler, jeg
giver på det ene eller det andet, illustre
rer, mere end de beviser; i dette stykke
adskiller jeg mig i øvrigt heller ikke fra
andre historikere. Når der bliver reage
ret på min brug af enkelteksempler,
skyldes det i en række tilfælde ikke
utænkeligt, at jeg giver gamle, prøvede
episoder et nyt indhold. De nævnte ek
sempler på bønder, der saboterede klø
veravl og podning af frugttræer, har væ
ret fremme før.32 Så længe man holder
sig inden for de klassiske tolkningers
ortodoksi og udlægger disse episoder
som »bevis« på fællesskabets træghed,
er der ingen problemer. Protesterne
kommer først, når man slår automatpi
loten fra og gør disse episoder til vidnes
byrd om noget andet, for eksempel det
danske folks bestræbelser på at fast
holde den gamle fritidskultur.
Men er det rigtigt, at jeg har et »re
præsentativitetsproblem«, så er det vel
også rigtigt, at jeg i andre tilfælde følger
spørgsmålene ud i de yderste forgrenin
ger. Det gælder for eksempel undersø
gelsen af kulturkløverens udbredelse,
26

hvor jeg blandt andet under inddragelse
af stort set samtlige bevarede godsarki
ver fra kongeriget gennemfører en
agrargeografisk kortlægning, der, hvad
angår lokale detaljer, næppe overgås af
mange undersøgelser af det danske
1700-tals samfund.33
Afgørende er imidlertid noget ganske
andet. Ser man sagen lidt fra oven, er
det efter mit skøn ikke så meget mig
som mine kritikere, der forsømmer sig,
når det gælder om at tage hensyn til det
specielle og det regionale. Frejdigt har
danske historikere fremsat domme om
samfundsudviklingen i tiden 1500 til
1800 uden at tage hensyn til for eksem
pel den økologiske udvikling, til kultur
landskabets forandring, for ikke at tale
om basale sociale og økonomiske para
metre som sygdomme, arbejdstid,
energi og råstoffer. Dette turde være at
generalisere uden at tage hensyn til
specielle forhold. De, der bebrejder mig,
at jeg generaliserer på et alt for spinkelt
grundlag, passerer selv store provinser
af den fortidige virkelighed uden så me
get som at standse op og kikke sig om
kring et øjeblik.
Det er mig ubegribeligt, at man kan
tale om det danske samfunds udvikling
i perioden 1500-1800 uden at komme
ind på energispørgsmålet. Ikke desto
mindre forbigår næsten alle bidragy
dere til Fortid og Nutids diskussion om
min bog dette spørgsmål. Kun Jens
Holmgaard synes at anerkende energi
spørgsmålets fundamentale karakter.34
Steen Busck reducerer problemstillin
gen om energi og skove til en vittighed
ved at nævne, at Asiens nomader har
klaret sig i tusinder af år uden skove.35
Derved kommer man uundgåeligt
skævt ind på min bog, hvor energi
spørgsmålet er sat øverst, men det kan
selvfølgelig være, hvad det vil.36 Værre
er, at man også kommer skævt ind på
det samfund, som er genstand for un
dersøgelse, hvad der igen åbner for uunderbyggede generaliseringer på et skrø
beligt grundlag, hvor ideologi og forud-
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fattede meninger ofte træder i argu
menters sted.37
Da spørgsmålet om det generelle kon
tra det specielle spiller en rolle i kritik
ken af min bog, vil det måske ikke være
upassende, at jeg på dette sted indføjer
et par bemærkninger om bogens tilbli
velseshistorie, da denne har at gøre med
selvsamme problemstilling. En væsent
lig del af baggrunden for Den danske
Revolution ligger i årene omkring 1980,
hvor jeg følte mig stadig mere fremmed
gjort over for normerne for, hvad der an
sås for lødig historisk argumentation. I
specialiseringens og den øgede informa
tionsmængdes navn så man i faget bort
fra mere og mere, og historikere følte sig
efterhånden berettiget til at skrive om
et hvilket som helst snævert, fuldstæn
dig singulært emne ud i det blå uden
ansvar for placeringen i en større sam
menhæng. »Ja, det var Skræderlaugets
bedste Tid!« Et udslag af disse overvej
elser var den historiografiske afhand
ling: Gårdmandslinien i dansk historie
skrivning.38
Det var imidlertid ikke med ideologi
kritiske afhandlinger, tingene skulle sø
ges ændret. Det måtte være med prak
tisk historieskrivning. Her kom jeg til
den opfattelse, at en del af løsningen
måtte ligge i at opsøge så mange provin
ser og regioner af den historiske virke
lighed som muligt for derigennem at op
arbejde et grundlag for slutninger på en
bred, konkret basis. Dette har jeg for
søgt at efterleve i Den danske Revolu
tion. Det er en selvfølge, at denne frem
gangsmåde undertiden fører ud i uvej
somt terræn, hvor man kan tabe orien
teringen og begå slemme fejl, andre
gange bliver besøget lovlig hastigt.
Sommetider kan man også komme til at
støde lokale småhøvdinge på manchet
terne.
Hvad angår den sproglige fremstil
lingsform, har jeg ment, at den bør være
så moderne som muligt. Uden at be
stride de problemer, der er forbundet
med at anvende moderne terminologi,

og som navnlig Steen Busck opholder
sig ved,39 er det min opfattelse, at mo
derne sprogbrug trods alt giver mindst
»støj« og færrest afsender- og modtager
problemer. At vore forfædre selv måske
ville have svært ved straks at følge med
i for eksempel min redegørelse for real
lønsudviklingen i gårdmandsklassen,
er, så vidt jeg kan se, af mindre betyd
ning.
Det tilkommer ikke mig at dømme om
resultatet af mit arbejde. Spændende
har det i hvert fald været, og for mig var
det den eneste farbare vej.

Noter
1. Nedenfor bringes et svar til de indlæg om
Thorkild Kjærgaard: Den danske Revolu
tion 1500-1800. En økohistorisk tolkning,
1991, som blev bragt i Fortid og Nutid
1992, s. 16-57. I indledningen til dette
bind, s. 1, henvises til en række dagblads
anmeldelser af Den danske Revolution.
Her savnedes Mikael Venges anmeldelse i
Fyens Stiftstidende, 12. november 1991.
Siden er fremkommet anmeldelser i Tids
skrift for Landøkonomi 179, 1992, s. 80-89
(S. P. Jensen) med mit svar s. 90-92; Kri
tik 99, 1992, s. 123-126 (Hans Hauge);
Gymnasieskolen 75, nr. 21, 1992, s. 33-34
(Kaare Pedersen); Naturens Verden 9,
1992, s. 332-333 (Peder Agger); Den jyske
historiker 61, 1992, s. 138-141 (Tyge
Krogh), Historisk tidsskrift 92, 1992, s.
97-118 (Ole Feldbæk); American Historical Review 97, 1992, s. 1231-1232 (H. Ar
nold Barton); Norsk Historisk Tidsskrift
1992, s. 355-358 (Ståle Dyrvik); Historie
& Samtid 3, 1992, s. 95-96 (Jens Aage
Poulsen); SALT 1, 1992, s. 45-46 (Jens
Rahbek Rasmussen); Aalborg Universi
tetscenter: Centernyt 10, 1992, s. 22-23 (N.
O. Fruensgaard); Ruc nyt 14, 1992, s.
14-15 (Erling Frederiksen); Folk og Kul
tur, 1992, s. 108-111 (Peter Michelsen);
Møllen, udg. af Dansk Møllerforening 108,
nr. 3488, 1992, s. 10 (Jørgen F. Christen
sen); Skoven 25, 1993, s. 68-69 (Bo Fritzbøger); Noter om historie og undervisning
115, marts 1993, s. 58-60 (Carl-Johan
Bryld).
2. Nezavisimaya Gazeta 18. juni 1991, jf. Da
vid Remnick: Invitation to a Beheading,
New York Review of Books 18, 1992, s.
12-17, s. 17.

27

Thorkild Kjærgaard
3. Hovedområdet. Månedsbladet for det Na
turvidenskabelige Fakultet ved Køben
havns Universitet 7, 1992, s. 8-9.
4. Efterhånden som det er gået op for flere og
flere, at natur og menneske ikke blot i de
sidste få årtier, men i titusinder af år er
indgået i et gensidigt samspil (jf. Clive
Ponting: En grøn verdenshistorie, 1992),
som stort set gør det umuligt at tale om
naturen isoleret fra mennesket, er behovet
for et tæt samarbejde mellem naturviden
skab og humaniora blevet mere og mere
påtrængende. Når dette samarbejde har
svært ved at komme i gang, skyldes det
som ofte påpeget fra naturvidenskabelig
side, bl.a. af fysikeren C.P. Snow, mange
humanisters uvilje mod at gå ind på na
turvidenskabelige tankebaner. Men det
skyldes næppe mindre, at store dele af det
naturvidenskabelige miljø, der siden 1800tallet har været opdelt i nydelige afdelin
ger, hvor specialister og eksperter flittigt
og uforstyrret udfolder sig hver for sig, let
forfalder til at operere med et naivt objektivitetsbegreb, hvad der har givet grund
lag for et aggressivt fjendebillede af andre
fagområder, navnlig humaniora, som an
ses for »soft« og uvidenskabelig. »Hvor
mange fysikere er ikke stolte af deres uvi
denhed om det de kalder ’bløde videnska
ber’«, spørger J. E. Lovelock (Jordens ti
der. En biografi om GAIA, 1989, s. 21-22);
se også Donald Worster: Environmental
history, Menneske & Natur, Humanistisk
forskningscenter, Odense Universitet, Ar
bejdspapir nr. 11, 1993.
5. Fortid og Nutid 1992, s. 24-25.
6. Fortid og Nutid 1992, henholdsvis s. 29 og
s. 32.
7. Jeg skylder Knud Rosenlund, Zoologisk
Museum, som tegnede bogens kort, at
nævne, at han flere gange protesterede
mod kortet over kalkoverfladens niveau og
ønskede det ljernet.
8. Se ud over det straks nedenfor nævnte
f.eks. Fortid og Nutid 1992, s. 29, hvor
Bent Aaby med henvisning til svenske kil
der belærer om, at ikke kun kvælstof, men
også fosfor og andre grundstoffer kan være
i minimum, og at jeg følgelig tager fejl, når
jeg - ifølge Bent Aaby - kun peger på
kvælstof. Bent Aaby havde ikke behøvet at
gå over Sundet for dette. Han kunne have
læst det hos mig i Den danske Revolution,
s. 57 (manganmangel) og s. 58 (fosforman
gel) med henvisninger til danske kilder.
9. Fortid og Nutid 1992, s. 24. Se også Sofus
Christiansens bemærkninger, Sst., s. 32,
om samme spørgsmål.
10. Den danske Revolution, s. 236, note 7.
11. Se f.eks. Karl-Erik Frandsen, Fortid og

28

12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.

20.
21.
22.
23.
24.

Nutid 1992, s. 16; Dan Charley Christen
sen, Sst., s. 34, 37; Birgit Løgstrup, Sst., s.
38 og Ester Boserup, Sst., s. 55-56; kun
Bent Aaby og Sofus Christiansen sætter
sig til modværge, men ikke, så vidt jeg for
står dem, på den måde, at de i og for sig
bestrider, at der kan have været en krise,
men på den måde, at de ikke mener, at jeg
har eftervist eksistensen af en eventuel
krise. Ellers er det svært at forstå, hvorfor
Sofus Christiansen i Hovedområdet 7,
1992, s. 9, ivrer for, at sagkyndige nu tager
fat og, som professoren udtrykker sig,
»hugge[r] problemstillingerne op og arbej
deir] videre med dem, og det vil vi [geogra
fer?] også gøre, vi vil gå ind og se på de
økologiske forhold omkring nogle af em
nerne og så få koblet nogle af de historiske
områder til«. Også Bent Aaby foreslår, at
man nu - efter at jeg med mit afskræk
kende eksempel har vist, hvorledes tin
gene ikke skal gøres - arbejder videre in
den for økohistorien med en »flok af stifin
dere med hver deres speciale«, således som
det ifølge Bent Aaby længe har været
praktiseret inden for arkæologien (Fortid
og Nutid 1992, s. 30).
Fortid og Nutid 1992, s. 34; Karl-Erik
Frandsen: »Thorkild Kjærgaards egen ar
gumentation [synes] at lide af en logisk
modsigelse« (Sst., s. 20). Eller med Birgit
Løgstrups ord: »Thorkild Kjærgaard leve
rer selv det afgørende argument mod klø
veren som forudsætning for udskiftning ...
tesen om landboreformernes relationer til
kultiveringsformerne holder ikke for en
nærmere prøvelse« (Sst., s. 39-40). - Før
ste officielle opponent, Ole Feldbæk, gør li
geledes dette til et hovedpunkt (Historisk
Tidsskrift 92, 1992, s. 111-113).
Karl-Erik Frandsen, Fortid og Nutid 1992,
s. 21.
Karl-Erik Frandsen, Sst., s. 22.
Birgit Løgstrup, Sst., s. 39.
Den danske Revolution, s. 141.
Steen Busck, Fortid og Nutid 1992, s. 54.
Jens Holmgaard, Fortid og Nutid 1992, s.
41-46.
Den danske Revolution, s. 121, 124; sml.
Thorkild Kjærgaard: Stenkul og jern - bø
geskove og kløver, Siden Saxo 3, 1992, s.
16-23.
Ingrid Henriksen, Fortid og Nutid 1992,
s. 48.
Ingrid Henriksen, Sst.
Den danske Revolution, s. 151-156.
Ester Boserup, Fortid og Nutid 1992, s. 55.
Hans Aage: Sustainable Transition, Paper
presented at the Arne Ryde Symposium on
the Transition Problem, University of
Lund, Rungstedgaard, 11-12 June 1992, s.

Den danske revolution - endnu en gang

25.

26.

27.
28.

9, 26-29 (under offentliggørelse), jf.
samme: Økonomierne i SNG og Østeuropa
- mellem Skylla og Karybdis, 1993. - Hans
Hauge ironiserer i sin anmeldelse i Kritik
99, 1992, s. 123-126, over mit defensorat
for de kollektive brugsformer som økolo
gisk mere ansvarlige end individualistiske
systemer med henvisning til, at jeg med
mit førstehåndskendskab til Østeuropa
burde vide bedre (Sst., s. 125). Jens Holm
gaard er inde på det samme {Fortid og Nu
tid 1992, s. 45). Sagen er næppe så klar,
som Hauge og Holmgaard synes at mene.
Der er tungtvejende grunde til at tro, at
den økologiske situation i den tidligere so
cialistiske verden trods uhørt voldsom lo
kal forurening generelt set var og stadig er
væsentlig bedre end i Vesteuropa og i
USA, ikke mindst inden for landbruget
(Hans Aage: Økonomierne i SNG og Østeu
ropa , jf. også mine egne iagttagelser om
det polske landbrug i Højskolebladet 116,
1991, s. 504-505).
Den danske Revolution, s. 200; Gail Bos
senga: La révolution française et les cor
porations: trois exemples lillois, Annales
E.S.C. 43, 1988, s. 405-426.
Tværtimod skal ressourceforbruget utvivl
somt reduceres, i hvert fald i den industri
aliserede verden. En reduktion af energi
forbruget i den vestlige verden med
50-80% inden for de næste 50 år turde
være et konservativt gæt. Dette vil fordre
radikale omstruktureringer i landbruget,
som formentlig vil blive tvunget til at op
give den nuværende højenergiproduktion
og gå tilbage til på en gang mere arbejds
kraftintensive og mindre effektive produk
tionsmetoder. Den deraf følgende produk
tionsnedgang vil effektivt løse det »tilsyne
ladende nærmest kroniske overudbuds
problem«, som Ingrid Henriksen udpeger
som et af det nuværende landbrugs største
problemer {Fortid og Nutid 1992, s. 50).
Den danske Revolution, s. 180-194.
Karl-Erik Frandsen, Fortid og Nu tid 1992,
s. 16 og 18; Birgit Løgstrup: »Sansen for
lokale variationer er ikke fremherskende i
disputatsen. Tværtimod« (Sst., s. 40);
Steen Busck, Sst., s. 52.

29. Den danske Revolution, s. 13.
30. Birgit Løgstrup, Fortid og Nutid 1992,
s. 40.
31. Steen Busck, Sst., s. 52. - Se også Tyge
Kroghs anmeldelse i Den jyske historiker
61, 1992, s. 138-141.
32. Den danske Revolution, s. 141-142.
33. En positiv karakteristik af min frem
gangsmåde giver Peter Michelsen i sin an
meldelse af Den danske Revolution i Folk
og Kultur 1992, s. 108-111, hvor han be
skriver min vekslen mellem ekstensiv og
intensiv kildebehandling således: »Ordet
overfladiskhed er der ... ikke nogen grund
til at bruge, tværtimod er det beundrings
værdigt, så sikkert også mange detaljer
synes at være opfattet i forbindelse med
det store overblik. Fremgangsmåden kan
måske betragtes som en parallel til arkæo
logernes maskinelle afdækning af store
flader, som ikke er til hindring for, at man
på udsøgte steder kan bruge finere meto
der« (s. 109).
34. Jens Holmgaard, Fortid og Nutid 1992, s.
41.
35. Steen Busck, Sst., s. 53.
36. Særlig har Ole Feldbæks udlægning af
Den danske Revolution forbavset mig. I
sine bestræbelser for at påvise, at min
analyse af det danske samfund mellem
1500 og 1800 er urigtig, når han frem til,
at jeg er advokat for det ældre synspunkt,
at landboreformerne blev gennemført fra
oven {Historisk Tidsskrift 92, 1992, s. 99108, 116). Det forekommer mig dog ellers,
at ingen mere radikalt end jeg - i øvrigt
med udgangspunkt i Ole Feldbæks skrif
ter - har argumenteret for, at landborefor
merne blev skabt helt andre steder end i
det politiske system. Den politiske kamp
lå, som jeg skriver i første sætning i kapit
let om »Magt«, »yderst i det kompleks af
non-lineære transformationer, som den
økologiske revolution udløste« {Den dan
ske Revolution, s. 179).
37. Jf.: Gårdmandslinien i dansk historie
skrivning, Fortid og Nutid 28, 1979, s.
178-191.
38. Se note 37.
39. Steen Busck, Fortid og Nutid 1992, s.
52-53.

29

En økohistorisk tolkning af dansk
senmiddelalder1
Nils Hybel
Fortid og Nutid maj 1993, hefte 1, s. 30-37.
I sin opposition ex auditorio ved Thorkild Kjærgaards disputats Den
danske revolution (1991) tager Nils Hybel fat på en anden problemkreds
end den øvrige diskussion om Kjærgaards teser. På grundlag af dansk
og navnlig engelsk forskning kritiserer han Kjærgaards anvendelse af
»den såkaldte senmiddelalderlige krise« som et fortilfælde af en økolo
gisk krise.

Nils Hybel, f. 1948, dr.phil. 1989 på afhandlingen Crisis or Change The Concept of Crisis in the Light of Agrarian Structural Reorganization in Late Medieval England. Ekstern lektor ved Institut for Historie,
Københavns Universitet, og ved Institut for Historie og Samfundsfag,
Roskilde Universitetscenter. Privat adresse: Kanslergade 6, l.th., 2100
København 0.

Interessen for samspillet mellem sam
fund og miljø har i det sidste par årtier
bredt sig fra natur- og samfundsviden
skaberne til en frontposition i den of
fentlige debat. I 1980’erne blev miljøde
batten et af de politiske spørgsmål som
stærkest optog befolkningen. Set i det
lys fristes man til at sige, at en økohi
storisk tolkning af Danmarkshistorien
har ladet vente på sig, men nu er den
kommet.
Thorkild Kjærgaard skriver sig med
sin bog om den langstrakte danske revo
lution 1500-1800 smukt ind i en histo
riografisk tradition.2 Aktualisering og
perspektivering af historien har altid
været et højt skattet mål med faget. En
økohistorisk udlægning af vor historie
får vel en klokke til at ringe i øret på de
fleste.
Det er bogens hovedantagelse at det
danske landbrugssamfund i begyndel
sen af 1700-tallet løb ind i en såkaldt
økologisk krise. Det hævdes desuden, at
landet også i første halvdel af det 14.
århundrede blev hærget af en sådan
krise, samt at ikke alene Danmark men
hele verdenssamfundet her mod udgan
gen af det 20. århundrede, igen er kom
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met i dyb modstrid med de ydre livsbe
tingelser.
Det lykkedes angiveligt ikke at over
vinde senmiddelalderens økologiske
krise. Her måtte naturen, med Den
sorte Død som hjælper, træde til og ud
fri »en fattig, nedslidt og overbefolket
verden«, hævder Kjærgaard (s. 18). Der
imod var det danske samfund, i hvert
fald på kort sigt, i stand til at overvinde
den følgende krise. Men de løsninger
som blev udviklet i 1600- og 1700-årene
menes i lige linie at ligge til grund for
nutidens alvorlige økologiske proble
mer. Der ligger altså en økologisk arv
bag den krise ikke alene Danmark men
hele verden hævdes at stå midt i. »Det
altafgørende spørgsmål her ved udgan
gen af det andet årtusind af den kristne
æra« er »om verdenssamfundet kan
bringes frelst gennem denne ondartede,
gensidigt forstærkede kombination af
det gamle samfunds og det ny samfunds
økologiske og sociale problemer« (s.
233-234).
Teorier, om det vi i dag kalder økolo
giske kriser eller økologisk ubalance, er
ikke nye i historieskrivningen. Den
slags teorier er lige så gamle som land-
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brugshistorien. Ja de er faktisk endnu
ældre, for så vidt som meget af deres
tankegods er hentet fra det 18. og 19.
århundredes politisk-økonomiske teo
rier. Thomas Malthus og David Ricardo
har været inspirationskilder, men hel
ler ikke i så henseende har Karl Marx
levet forgæves.
Studiet af senmiddelalderens agrar
historie har i årtier været domineret af
teoridannelser, som i hovedtrækkene er
identiske med Kjærgaards karakteri
stik af krisen i første halvdel af 1700tallet og hans beskrivelse af vejen til
krisen 1500-1750. Forestillingerne om,
at en kombinationen af befolknings
vækst og forringede levevilkår (s. 1822) førte til skovrydninger, sandflugt,
oversvømmelser, svigtende gødnings
kraft og kvægpest (s. 23-30), er ikke
ukendte. For en middelalderhistoriker
er det forbavsende at blive præsenteret
for en sådan teori om det 18. århun
drede, umiddelbart efter at man langt
om længe synes at have fået aflivet stort
set tilsvarende teorier om senmiddelal
derens landbrugsudvikling.
Om teorien er dækkende for forståel
sen af den danske landbrugsudvikling
fra det 16. til det 19. århundrede, vil jeg
lade det være op til andre at vurdere.
Men afhandlingens udgangspunkt - be
skrivelsen af at også senmiddelalderen
var præget af en økologisk krise - nød
vendiggør mine kommentarer, fordi
denne beskrivelse bliver fremlagt i en
disputats, med hvad deraf følger af for
mel autorisering.
For det første finder jeg den primære
dokumentation som fremlægges noget
mager. Det fremføres, at landskaberne
mellem Kalundborg og Ringsted af Saxo
beskrives som skovfattige, mens de 400
år senere af Arent Berntsen fremhæves
som en af Sjællands vigtigste skovegne.
I lyset af to eksempler fra Thy og Ska
gen fremføres det, at der er grund til at
tro, at sandflugten tog til i senmiddelal
deren. Endvidere fremlægges der indi

cier for, at hedearealerne formindske
des efter 1400 (s. 17-18).
De to eksempler på formodet tilta
gende sandflugt i det 13. århundrede er
næppe repræsentative for landet som
helhed. Derimod er indiciet for, at sko
vene blev trængt tilbage i middelalde
ren, sandsynligvis repræsentativt. I
hvert fald for Østdanmark, hvor de stør
ste rydninger synes at have fundet sted
i den ældre middelalder.3 Udvidelsen af
agerbruget på bekostning af skovene
kender vi til fra hele Vesteuropa. Pro
cessen kan blandt andet spores i den til
tagende eksport af tømmer fra den
skandinaviske halvø, Baltikum og
Nordtyskland til Vesteuropa. Også
Danmark synes at have været importør
af tømmer i senmiddelalderen.4 At he
dearealerne især i Jylland formindske
des efter 1400 må man også fæste lid til.
Men hverken tegnene på, at rydningen
at skovene tog til i højmiddelalderen, el
ler formodningerne om at bøgen bredte
sig, og at lyng og frilandsurtevegationen
formindskedes efter 1400, er i sig selv
dokumentation for en tiltagende økolo
gisk krise i senmiddelalderens Dan
mark.
At heden synes at svinde ind efter
1400, er formentlig tegn på, at den, efter
befolkningsnedgangen i sidste halvdel
af det 14. århundrede, ikke længere
blev brugt i samme omfang som i høj
middelalderen. Sagen er imidlertid den,
at en stigende anvendelse af heden i den
foregående periode ikke nødvendigvis
kan ses som et krisetegn - måske tvært
imod. Det vil vi vende tilbage til senere.
At skovene bliver trængt tilbage i lø
bet af middelalderen er ikke så under
ligt, da vi ved befolkningen steg og ager
bruget ekspanderede. Men det forhold
er heller ikke i sig selv bevis for økolo
gisk ubalance i senmiddelalderen.
Det må da også frem, at Helge Paludan, med sin fremstilling af den så
kaldte senmiddelalderlige krise i Gyl
dendals Danmarkshistorie, er Kjær-

31

Nils Hybel

gaards egentlige vidne til den senmid
delalderens økologiske krise, der bragte
vort folk ud i »en elendighed uden si
destykke i landets historie«. Den krise
som folket, som før nævnt, først blev ud
friet af, da naturen, med Den sorte Død
som hjælper, bragte befolkningstallet i
overensstemmelse med de naturlige
ressourcer (Kjærgaard, s. 18).
Rent bortset fra, at det ikke alene var
Den sorte Død, men også de efterføl
gende epidemier i løbet af anden halv
del af det 14. århundrede, der bragte be
folkningstallet ned,3 står det af Kjær
gaards fremstilling ikke klart, hvordan
naturen i øvrigt optrådte som befolknin
gens udfrier. Hvis man vil have belyst
dette centrale problem, må man vende
sig til hans kilde.
Helge Paludan formoder, at Valdemarstidens
befolkningsvækst
dels
havde bragt torpstiftelserne ud på helt
marginale jorder, »de sidste, man med
datidens landbrugsteknik kunne dyrke
med udbytte«, dels at gødningsmæng
den i almindelighed ikke var tilstræk
kelig. Resultatet var at udbyttet faldt år
for år - jordreserverne var brugt op.
Flere og flere må derfor have levet un
der utålelige vilkår, og følgelig erstatte
des fødselsoverskuddet af et underskud
i løbet af 1200-årene.6
De økologiske problemer, som ifølge
Kjærgaard afstedkom at naturen udfri
ede det overbefolkede Danmark, før de
store epidemier optrådte som naturens
hjælper, består med andre ord i to an
tagelser. På den ene side Paludans for
modning om, at middelalderens ager
dyrkere forsøgte sig med opdyrkning af
mere eller mindre uegnede jorder. På
den anden side ligeledes Paludans for
modning om at man udpinte de til ager
brug velegnede jorder på grund af
manglende gødskning og teknisk kun
nen.
Det skal understreges, at Helge Palu
dan af gode grunde ikke forsøger at un
derbygge disse formodninger. Der er
tale om rene hypoteser. Her burde
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Kjærgaard have været på vagt under
sin læsning. Der findes simpelthen ikke
danske forskningsresultater, som kan
belyse dem. Det danske kildemateriale
levner kun ringe muligheder for at ud
forske de enkelte elementer i tankegan
gen. Det vil næppe være muligt at på
vise, om man i Danmark forsøgte at op
dyrke marginaljorder, langt mindre om
gødskningen forfaldt, og vi har slet ikke
mulighed for at gøre os tilnærmelses
vise forestillinger om agerbrugets pro
duktivitetsudvikling i senmiddelalde
ren.
Til gengæld har kilderne skabt gro
bund for en temmelig omfattende ud
forskning af senmiddelalderens land
brugsstrukturer og befolkningsudvik
ling, som sammenstilles yderst sobert af
Paludan? På det foreliggende grundlag
må man nok medgive, at store dele af
landbefolkningen - især de såkaldte
gårdsæder - omkring 1300 sikkert har
været temmelig dårligt stillet. Men om
det førte til et befolkningsfald før 1350,
må man i dag så tvivl om, selv om der
har været tradition for at mene det.
Erik Ulsig, der tidligere anede et de
mografisk vendepunkt i tiden omkring
og efter hungerårene 1315-17,8 har for
nylig skabt alvorlig tvivl om den meget
smalle bevisførelse for, at befolknings
tallet i Danmark begyndte at falde før
1350. Ulsig er af den opfattelse, at Den
sorte Død og de efterfølgende epidemier
var af helt afgørende betydning for sen
middelalderens befolkningsnedgang.9
Det samlede resultat af det nordiske
ødegårdsprojekt, som blev publiceret i
1981,10 viser, at de senmiddelalderlige
ødelægninger i almindelighed må date
res i overensstemmelse med denne op
fattelse. Befolkningsfaldet udtrykker
sig i markant stigende ødelægninger fra
omkring 1400. Begge forhold er i god
overensstemmelse med moderne euro
pæisk forskning.11
Man kan naturligvis indvende, at
hverken den tvivl, der er sået om den
traditionelle opfattelse af befolknings-
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nedgang i første halvdel af det 14. år
hundrede, eller det forhold at man
næppe på grundlag af dansk kildema
teriale vil kunne prøve de økologiske te
ser Kjærgaard henviser til, i sig selv er
en afvisning af deres gyldighed. Sagen
er imidlertid den, at tanken om en sen
middelalderlig dansk økologisk overbe
folkningskrise bærer præg af påvirk
ning fra den internationale historie
forskning. Der er tale om påvirkning fra
forskningen i lande, hvor kildemateria
let og hele den aktuelle forskningssitua
tion giver fortrinlig baggrund for empi
risk kontrol.
Hvis man vil vurdere Kjærgaards
økohistoriske tolkning mere indgående,
er det derfor nyttigt at vende blikket ud
mod Europa. Det var i Tyskland og Eng
land de antagelser om senmiddelalde
ren Kjærgaard bygger på først så da
gens lys. Engelsk forskning blev imid
lertid dominerende, dels på grund af det
særdeles gode kildemateriale, dels på
grund af M.M. Postans karismatiske
forskerpersonlighed.
Det vil føre for vidt at redegøre ud
førligt for teoriernes udvikling. Så me
get kan dog siges, at opfattelsen af at
agerbrugets ekspansion i løbet af det
13. århundrede førte til en ubalance
mellem agerbrug og kvæghold, med fal
dende gødningsmængde og produktivi
tet til følge, første gang blev fremført i
anden halvdel af det 19. århundrede.12
På trods af at teorien blev ganske over
bevisende tilbagevist i flere empiriske
undersøgelser i 1920’erne i England,13
blev den taget op igen af Wilhelm Abel i
Tyskland i 1930’erne.14 Den anden teori
variant, Kjærgaard inddrager med Paludan, er Postans marginaljordstese.
Postan fremførte den i 1950,10 men se
nere nedtonede han klogt betydningen
af den. Han kombinerede nu marginal
jordstesen med den førstnævnte vari
ant. I Postans bidrag til The Cambridge
Economic History of Europe fra 1966
findes en fremstilling af landbrugets
udvikling i senmiddelalderens England,

som er i tæt overensstemmelse med Paludans udlægning af forholdene i dansk
landbrug.16
Marginaljordstesen har aldrig kunnet
bevises.17 Det rige engelske kildemate
riale og ikke mindst den omfattende en
gelske sporing af nedlagte landsbyer i
høj- og senmiddelalderen giver ikke an
ledning til at tro, at agerdyrkning
bredte sig ud over marginale jorder,
som måtte opgives i senmiddelalderen.
Så vidt nåede koloniseringen aldrig.
Selv da befolkningstallet nåede sit høj
depunkt lå store dele af England uop
dyrket hen.
Det betyder ikke, at de jorder som i
agerbrugsmæssig sammenhæng kan
betegnes som marginale ikke var befol
kede - tværtimod var de ofte tæt befol
kede. I hvert fald de marginale jorder
som lå tæt på de store agerdyrknings
områder og kommercielle centre i Østog Sydengland - f.eks. marskområderne
ved the Wash og hedeegne i the East
Anglia Breckland.
Nyere undersøgelser af disse jorder,
som Postan og andre betegnede som
marginale, tyder på, at de kunne bære
en endog meget tæt befolkning, som
oven i købet synes at have været for
holdsvis velstående. Sammenligninger
af skattelister fra omkring 1330 viser,
at skattegrundlaget i visse egne af de
marginale områder var højere end på de
bedste jorder i de tilgrænsende ager
dyrkningsområder.
Hemmeligheden
bag denne tilsyneladende velstand var
tilpasning til naturgrundlaget, speciali
sering og udvikling af både lokal og re
gional handel.
Middelaldermennesket forsøgte sig
ikke med agerbrug, når det slog sig ned
i sandede hedeegne eller i marsken.
Agerbruget blev naturligvis aldrig det
centrale livsgrundlag på disse lokalite
ter. Man koncentrerede sig om ani
malsk produktion, fuglefangst, fiskeri,
indsamling af rør og hø, tørvegravning
og håndværksmæssig fremstillingsvirk
somhed i tilknytning hertil. Man synes
33

Nils Hybel

at have opbygget en produktion, som
kunne finde afsætningsmuligheder ikke
alene i byerne, men også blandt bøn
derne på de gode agerjorder. Anvendel
sen af de såkaldte marginale jorder var
med til at stimulere arbejdsdelingen i
middelaldersamfundet. Man bør vare
sig for at slutte, at eksistensen af de jy
ske heder i middelalderen og formind
skelsen af dem efter 1400 i sig selv er
udtryk for økologiske og/eller økonomi
ske krisetilstande i senmiddelalderen.
Teorien om, at den voksende dispro
portionalitet mellem husdyrholdet og
agerbruget førte til faldende produktivi
tet er heller aldrig blevet bevist. Som
allerede nævnt blev tanken om et fal
dende foldudbytte tidligt tilbagevist af
blandt andre Beveridge. Og senere for
søg på at afstive påstanden om stigende
jordudpining i århundredet før og efter
1350 må siges at være mislykkedes. Det
samlede indtryk af mere end et halvt
århundredes udforskning af de mang
foldige engelske jordebøgers oplysnin
ger om udbytte og udsæd er, at foldud
byttet var forbavsende stabilt fra 1200tallet og helt indtil 1450, hvorefter der
kan spores en moderat stigning.
Det betyder ikke, at man ikke har ef
terretninger om meget lave husdyrhold
på lokaliteter, hvor agerbruget var in
tensivt. Det har man f.eks. fra jarlen af
Norfolks besiddelser, men her kompen
serede man med en lang række agrar
tekniske innovationer af en art som
også kendes fra kontinentet - Nederlan
dene og Frankrig - omkring 1300.
Det har i de sidste mere end hun
drede år været kendt, at man i det 13.
århundrede i store dele af England dyr
kede bælgplanter. I Norfolk var denne
afgrøde stærkt fremherskende både
som j ordforbedringsforanstaltning og
som foderemne. Man staldfodrede end
videre dyrene og spredte og nedpløjede
deres gødning systematisk. På de god
ser som lå tæt på Norwich, brugte man
byens affald som gødning, og på godser i
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nærheden af marsken indhegnede man
får på den braklagte jord. Man merg
lede og drænede, og man udvidede pløj
ningen til fem/seks gange årligt.
Resultatet af disse anstrengelser var,
at man kunne øge udbytte pr. acre ved
at øge tilsåningsmængden, og endvidere
også intensivere udnyttelsen af det
samlede agerareal ved at nedsætte
braklægningsfrekvensen til noget nær
et minimum. Og disse foranstaltninger
blev vel at mærke sat i værk uden at
foldudbyttet faldt. Kornudbyttet i for
hold til udsædsmængden var sammen
ligneligt med, hvad vi ved om foldudbyt
tet på de godser, der havde et større
husdyrhold - f.eks. Winchester-godserne, som har lagt jordebøger til de
største undersøgelser af foldudbyttets
udvikling.
Spørgsmålet er, om det overhovedet
er muligt at udpine almindelig god
agerjord ved korndyrkning. Eksperi
mentel forskning synes ikke at tale for
det. I hvert fald ikke den successive
dyrkning af hvede og byg, som påbe
gyndtes i 1844, og som stadigvæk finder
sted, på forsøgsstationen Rothamsted i
England. 150 år efter forsøgenes iværk
sættelse findes der fortsat parceller, der
aldrig har været gødsket, men som sta
digvæk giver 900-1200 kg. pr. ha om
året. Det er tankevækkende, at allerede
den første rapport fra forsøgene fra
1905 viste, at udbyttet ved kontinuerlig
dyrkning af hvede uden gødskning, ef
ter et mindre udbyttefald de første to
årtier efter forsøgenes igangsættelse,
stabiliserede sig. Forsøgene med byg vi
ste derimod et konstant udbyttefald,
hvad enten dyrkningen fandt sted kon
tinuerligt uden gødskning eller med til
førsel af kunstgødning. Kontrolforsøg
hvor bygmarken blev gødsket med na
turgødning, eller hvor dyrkningen uden
gødskning blev afbrudt af braklægnin
ger, viste i begge tilfælde en afgørende
modificering af udbyttefaldet.18 Denne
stabilitet er bekræftet af andre europæ-
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iske langtidsforsøg, blandt andet på
Askov forsøgsstation i Danmark.19
Der er intet der taler for, at England
eller det øvrige Nordvesteuropa løb ind
en almindelig økologisk krise i senmid
delalderen. Samfundslivet påvirkede
naturligvis naturen, som det gør det i
dag, og som det altid har gjort det. Den
ekspansive middelalderlige landbrugs
kultur omformede efter alt at dømme
den nordvesteuropæiske natur til kul
turlandskaber i en helt anden udstræk
ning end før. Under den proces forekom
både lokale udtømninger af naturlige
råstofressourcer og forurening af mil
jøet. Også den middelalderlige økonomi
provokerede en række naturforstyrrel
ser, uden at vi har grund til at hævde,
at disse i almindelighed rystede sam
fundsudviklingen. Meget tyder på at de
ligesom i dag var en spore til teknolo
gisk fornyelse, produktionsstrukturel
forandring og forøget vareudveksling.
Decimeringen af Nordvesteuropas
skove førte på den ene side, som før
nævnt, til stigende import af tømmer
fra Skandinavien, Baltikum, Preussen
og Pommern - en ikke uvæsentlig for
udsætning for at den internationale
grovvarehandel for alvor kom i gang i
slutningen af det 13. århundrede. På
den anden side stimulerede den uden
tvivl kulmineindustriens udvikling fra
nogenlunde samme tidspunkt. Mangel
på god agerjord i de mest intensivt op
dyrkede områder var nok en væsentlig
grund til, at de ovenfor omtalte land
brugsteknologiske ændringer blev sat i
værk.
Den sorte Død og de efterfølgende epi
demier synes at være slået ned i sam
fund med fortsat økonomisk vækst un
der stadig forandring. Hverken vor me
dicinske viden om byldepestens karak
ter eller det historiske kildemateriale
giver grundlag for, at man kan forbinde
pestepidemiernes optræden i Europa i
anden halvdel af 1300-tallet med økolo
giske problemer og forringede og ringe

levevilkår for befolkningen i tiden frem
mod 1348. Epidemierne ramte, så vidt
kildematerialet tillader os at skønne, på
tværs af sociale skel.
Hvis man vil forbinde epidemierne
med samfundsudviklingen, synes de
snarere at give anledning til en modsat
fortolkning. Udforskningen af epidemi
ernes kronologi og udbredelsesmønster
viser, at de bredte sig langs Europas
handelsveje - mest effektivt ad søhan
delsvejene. Den stigende internationali
sering af den europæiske økonomi i sen
middelalderen, som også Danmark
havde part i, må formodes at have været
en vigtig forudsætning for, at pestepide
mierne kunne brede sig i den udstræk
ning de gjorde. Handelens udvikling, og
ikke mindst fødevareproduktionens
inddragelse i handelssamkvemmet, er
vidnesbyrd om økonomisk vækst i Dan
mark og det øvrige Nordvesteuropa i
første halvdel af det 14. årh.
Kjærgaard fremlægger en generel hi
storieteori. Men han gør det uden teore
tisk refleksion eller henvisning til de
samfundsvidenskabelige og historieteo
retiske traditioner han læner sig tungt
op ad. Det er ikke blot et formelt, men
også et reelt problem. Studier af de eksi
sterende teorier om forholdet mellem
samfund og miljø i senmiddelalderen,
og lidt samfundsvidenskabelige sonde
ringer, ville nok have fået ham til at fra
vige sit noget ahistoriske og kumulative
begreb om økologiske kriser.
I så fald ville nok også det noget dy
stre fremtidssyn, bogen slutter med,
være blevet opgivet. Hans teori adskil
ler sig fra de nyere marxistisk oriente
rede samfundsvidenskabelige teorier,
som har knyttet økologiproblemerne
tæt sammen med, at mennesket i det
moderne samfund er begyndt at ud
nytte naturen på en helt anden måde
end tidligere.20 Her har Kjærgaard ret.
Økologiske problemer er bestemt ikke
fænomener, der historisk kun har ud
trykt sig i den industrielle æra.21 Men
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han er øjensynlig inspireret af denne
tradition, eller nok snarere af de spor
den har sat i den offentlige debat i
1980’erne, for så vidt han overhovedet
rejser spørgsmålet om den moderne ci
vilisations overlevelsesevne. Det syn på
fremtiden deler jeg ikke.
Der kan ikke herske tvivl om, at den
moderne kapitalistiske markedsøko
nomi, for slet ikke at tale om de såkaldt
socialistiske planøkonomier, har givet
og giver anledning til økologiske skader
af en dybde og et omfang, som historien
ikke tidligere har kendt magen til. Til
gengæld er markedsøkonomiens fakti
ske og potentielle muligheder for at
overvinde historisk betingede og selv
skabte skader af en helt anden kvalitet
end de muligheder, som det middelal
derlige landbrugssamfund bød på.22
Det er i overensstemmelse med tids
ånden at henlede opmærksomheden på
de økologiske problemer verden står i.
Det er der ikke noget galt i - tværtimod.
Det kan også meget vel være, at de pro
blemer vi i dag står i, for en dels ved
kommende kan anskues som den kumu
lative effekt af fortidens synder. Men
jeg må vende mig mod Kjærgaards for
søg på aktualisering af senmiddelalde
rens historie. Det er imidlertid også et
greb i egen barm, for så vidt det skift i
den internationale forskning, som vi
har set inden for det sidste årti, knap
nok har forplantet sig til dansk historie
skrivning. Når alt kommer til alt er
Kjærgaard kun bruger af dansk middel
alderforskning. Det er på tide, at histo
rievidenskaben får sagt fra over for bru
gen af senmiddelalderens historie som
ammunition for dommedagsprofeter.
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Mellem biografi og historie?
En kommentar til Claus Bjørns biografi om Christian Ditlev Frederik
Reventlow
Grethe Jensen
Fortid og Nutid maj 1993, hefte 1, s. 38-47.

Den historiske biografi er atter blevet en aktuel og omdiskuteret genre.
Det har derfor været naturligt at lade Claus Bjørns Reventlow-biografi
anmelde på grundlag af en mere generel genredebat. I sin præsentation
og anmeldelse placerer Grethe Jensen bogen i forhold både til den histo
riske biografi som genre og til tidligere biograferinger af Reventlow;
endelig diskuterer hun bogen i forhold til den historiske debat omkring
landboreformerne.
Grethe Jensen, f. 1955, Ph.d. 1990 på afhandlingen »Den unge Orla
Lehmann 1830-48«. Ekstern lektor ved Institut for Historie, Køben
havns Universitet. Stipendium 1989-1992 fra Statens humanistiske
Forskningsråd til studier i den historiske biografis teori- og metode
grundlag i Danmark.

»Den gode sag«1 er en traditionel krono
logisk biografi, hvor helten begynder
med at lade sig føde på den rette fami
lie- og standsmæssige baggrund og en
der med at dø mæt af dage og med for
fatterens udblik til efterslægt og betyd
ning for eftertidens Danmark. Under
vejs kan den anvendte biografiske me
tode kortest betegnes som peripatetisk
- hovedpersonen anskues fra så mange
forskellige vinkler som muligt: På den
højadelige familiebaggrund, som elev,
som bror, som familiestifter og pater fa
milias, som godsejer og forstvidenskabsmand, mellem dansk og tysk, som politi
ker og som embedsmand. Mest domine
rende står midterafsnittet, der har givet
bogen titel. Heri skildres Reventlows
»omvendelse« som 36-årig til forkæm
per for den sag, der herefter skulle blive
hans: Reformeringen af den danske
landbo- og landbrugslovgivning. Stær
kere personligt indtryk gør dog egentlig
de senere kapitler om Reventlows
trængsler i perioden som statsminister
1797-1813. Trods den ydre udmærkelse
af manden fra reformtiden blev det i lø
bet af denne periode klart for alle - se
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nest for ham selv -, at C.D.F. Reventlow
ikke ejede de samarbejdsevner, den
vilje til at uddelegere arbejdet eller den
koldblodighed, der er afgørende for en
politiker og ledende embedsmand. Og af
det fremlagte stof bliver det læseren
klart, at forkæmperen for »den gode
sag« mere og mere lod »sagen bære sig
frem«, som Bjørn udtrykker det, mens
Reventlow menneskeligt efterhånden
stivnede i en selvretfærdig dømmesyge.
Men den historiske biografis historie
rummer mere end én tradition. Den an
tikke biografi var en underafdeling ikke
af historien, men af etikken. Det kon
cept, der lå til grund for græsk biografi
skrivning, var menneskelivet set som
virkeliggørelse af en bestemt, fra men
neske til menneske forskellig telos, der
er såvel skæbne som en blanding af
gode og dårlige karakteregenskaber,
der først med døden fuldfører deres løb.
At skildre livet i biografisk form nød
vendiggjordes af, at karakteren ikke
kunne fremstilles som forud givet, men
først åbenbaredes i menneskets livsløb
via dets handlinger.2 Plutarch og hans
berømte sammenlignende dobbeltbio-
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grafier er det vel nok kendteste udtryk
for denne tradition. I en plutarkisk bio
grafi interesserer historien ikke, med
mindre den er med til at give indblik i
heltens moralske egenskaber. Biografi
skrives nemlig, som Plutarch direkte
fremhæver, for at vi kan lære af heltens
moralske eksempel.
Det centrale i denne tradition er
altså, at biografiens målsætning er at
afdække den individuelle karakter, som
den udfolder sig i historien, men i reali
teten uafhængigt af den. Helt op i vor
tid genkendes elementer af denne be
stræbelse også i de historiske biografier.
Blandt danske eksempler kan f.eks.
fremhæves Viggo Sjøqvist og Kristian
Hvidt. På baggrund af menneskesyn,
der dog betoner det arvebiologiske eller
det trækpsykologiske, udfolder helten
sin karakter i historien, og biografen
bruger en god del af sine kræfter på så
nøjagtigt som muligt at karakterisere
sin hovedperson. I forhold til denne be
stræbelse står det »private« i biografi
ens naturlige centrum, for kun her kan
karakteren tænkes at udfolde sig uaf
hængigt af roller og institutioner. Claus
Bjørn har ikke valgt denne indfaldsvin
kel i »Den gode sag«, selv om det private
stof indtager en betragtelig plads i bo
gen. Han har som udtalt andetsteds3 af
stået fra enhver form for karaktergiv
ning, har ikke kastet sig ud i psykologi
ske typologiseringer og har ikke villet
give »sandheden« om Reventlow. Følge
rigtigt har Bjørn derfor afstået fra ud
sagn om sin hovedpersons karakter el
ler træk, men i stedet ladet ham træde i
karakter for læseren, der får lov at følge
Reventlows liv og handlinger ret uhin
dret af forfatterens tolkninger.
Måske som et bevidst paradoks er
Claus Bjørn derimod i opbygningen af
sin biografi kommet en anden tradition
meget nær: Hagiografien, hvori Gud el
ler for så vidt enhver anden højere be
stemmelse blev trukket ind i den hidtil
rent individorienterede biografigenre.
Hagiografierne var bygget op over et

fast skema. Først blev helgennavnets
etymologi og de vigtigste kilder gen
nemgået. Omvendelsen skildres som
fortællingens ene nøglemoment. Heref
ter omtales prædikener og trængsler,
mirakler og udseende. Det andet nøgle
øjeblik er helgenens martyrium og død,
hvorefter følger omtale af posthume mi
rakler.4 Det er dristigt, men på en måde
også naturligt at afprøve denne form på
det virkelige historiske stof, eftersom
C.D.F. Reventlow, som Claus Bjørn
fremhæver, har fremstået med helgen
glans i de fleste tidligere historiske
fremstillinger og har optaget os langt
ned i tiden, fordi hans arbejde omkring
landboreformerne er blevet tillagt stor
betydning også for en sen eftertid. »Den
gode sag« bliver dog ikke en hyldest til
en helgen, men nok som Claus Bjørn af
runder med at sige: Skildringen af en
borgerlig idealtype, de fleste danskere
og danske historikere har kunnet iden
tificere sig med gennem de sidste 200
år. Om også Claus Bjørn ligger under
for denne identifikation er straks mere
dobbelttydigt, hvilket jeg skal vende til
bage til. På den anden side bliver fore
stillingen om en omvendelse styrende
for fremstillingen i den forstand, at »sa
gen« uden problematisering ses som le
demotiv i resten af Reventlows liv og
virke. Og det er vel i hvert fald en dis
kussion værd, hvor meningsfuld denne
tese om periodiseringen af Reventlows
livsforløb er. F.eks. kan man da pege på,
at Hans Jensen i sin Reventlow-bog fra
1938 snarere opererede med en religiøst
baseret borgerlig kontinuitet i hele livs
forløbet.0 Eller man kan henlede op
mærksomheden på Ole Feldbæks tolk
ning af, at »sagen« ændrede afgørende
karakter efter 17916 - en mulighed, som
Bjørns koncept i realiteten udelukker.
I poststrukturalisternes opgør med
biografigenren i 1980’erne7 pointeres
meget stærkt biografens rolle som den,
der har taget magten over et fortidigt
menneske og hans liv. Denne magt er
naturligvis uundgåelig; men der findes
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inden for genren stærkt divergerende
eksempler på, hvor vidt den drives. Og
tendensen i moderne biografi går - hel
digvis da - mod en stadig mere selvkri
tisk holdning hos biograferne over for
den autoritære rolle, de for ikke længe
siden gladelig påtog sig såvel i forhold
til deres hovedperson og hans karakter
som i den fortællerrolle, de anlagde over
for læseren i formidlingen af det biogra
ferede liv: Bedrevidende, dømmende og
lukkende tolkningsuniverset for læse
ren. Biografien som en »forældet - i bed
ste fald uskyldig genre«8 er ved at være
en saga blot, efter at biografen har lagt
karakterskemaerne og den naturgroede
- ikke-historiske - livsudviklingstanke
bort og samtidig er blevet bevidst om, at
han ikke er den alvidende genskaber af
et liv, men derimod skaberen af en
tekst, hvorigennem den historiske per
son helst skal blive levende og aktuel
for læseren.
Hertil føjer sig den nye bevidsthed
om, at der næppe findes nogen særlig

gruppe af »personlige dokumenter«
(breve, dagbøger, fotografier m.v.) fra
den biograferedes liv, som biografen
uden kritisk omtanke blot kan referere
og gøre en karakter ud af. Eftersom bio
grafien - og genidyrkelsen - har udgjort
en betragtelig bestanddel af den borger
lige vestlige kultur, har de fleste »store«
personligheder i de sidste mindst 200 år
levet selvbiografiske liv og tilrettelagt
såvel karriere og privatliv som deres ar
kiv med henblik på det eftermæle, de
helst ville have. C.D.F. Reventlow er i
øvrigt et fremragende eksempel herpå.
Han var en aktiv part i fremstillingen af
myten om den afgørende samtale med
kronprinsen i 1786, han tog aktiv del i
glorificeringen af Johan Ludvig Revent
low, og han ryddede grundigt ud i sit
arkiv. F.eks. kan Claus Bjørn ikke kon
statere, om onde tunger i samtiden
havde ret eller uret i deres kritik af Reventlows godsdrift. De relevante gods
regnskaber mangler ganske enkelt. Det
samme gør i øvrigt brevvekslingen mel-

»Det smukke og
venlige« (Claus Bjørn,
s. 10) Reventlowmuseum på Pederstrup
opbevarer dette lille
etui med papirlapper.
Heri har C.D.F.
Reventlow formentlig
ikke længe efter
chokket over det
engelske angreb i 1807
noteret sig de »gode«
mennesker, han har
mødt i sit liv. For at
komme til at høre til
denne kategori skulle
man vist helst dele
statsministerens
anskuelser i mange
ting, og Frederik 6. er
f.eks. ikke at finde.
(Fra Den gode sag,
s. 254).
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lem Johan Ludvig og C.D.F. Reventlow.
Til gengæld savner jeg, at Claus Bjørn
havde gjort klart rede for dette såvel fra
den personlige, biografiske som fra en
metodisk vinkel uhyre interessante for
hold i selve biografien. I den lille artikel
i Siden Saxo 4, 1992,9 fremhæver Claus
Bjørn både det manglende godsarkiv og
et brev fra 1809 til søsteren Louise Stol
berg, hvori Reventlow omtaler, at han
er ved at ordne sit private arkiv for at
gøre det mere »opbyggeligt« for efterti
den. Endelig konkluderer Bjørn også, at
den Reventlow, der i begyndelsen af
1800-tallet blev betragtet lidt medli
dende fra regeringskontorerne som
større af hjerte end af forstand, alligevel
»snød dem« - netop gennem tilrettelæg
gelsen af eftermælet. Hvorfor skal læ
serne af »Den gode sag« ikke delagtig
gøres i denne stille triumf?
Claus Bjørns Reventlow-biografi er et
godt eksempel på den antiautoritære
nyudvikling inden for biografigenren.
Og lad det være sagt straks: Bjørns Re
ventlow lever, dertil er han nuanceret
nok, og dertil er der løse ender nok. Han
lever, fordi han får lov at forblive lidt af
den gåde, ethvert menneske er for sin
nabo. Men alt har sin pris, og prisen for
den biografiske livlighed synes - i hvert
fald i dette tilfælde - at blive mangelen
på en klar historisk analyse, der kunne
bestå i et autoritativt bud på Revent
lows rolle i historien og en formuleret
stillingtagen mellem de mange histori
keres helteportrætter af Reventlow og
Thorkild Kjærgaards meget diverge
rende syn, der kun yderst indirekte be
røres i bogen - nemlig i en omtale af
Skrubbeltrangs vrede over den »efter
hans opfattelse ubillige karakteristik af
Reventlows person og virke«, der blev
fremsat i 1981 (s. 10). Kjærgaards end
nu mere knubbede Reventlow-portræt i
3. udgave af Dansk biografisk Leksikon
(1982) optræder ikke i bogens littera
turliste. I Dansk biografisk Leksikon
fældes afgjorte - og hastige - domme
over et menneske ud fra strukturhi

storikeren Kjærgaards opfattelse af, at
landboreformerne langtfra var så radi
kale, som ikke mindst C.D.F. Reventlow
havde held til at bilde en meget sen ef
tertid ind.
Når biografen så markant som i
Claus Bjørns tilfælde viger uden om at
ville fælde dom, er det klart, at der til en
vis grad er tale om et optisk bedrag.
Også hans biografi skaber med udvalget
af det mylder af små og store oplysnin
ger, der formidles, et billede af Revent
low, som hos læseren bevidst eller ube
vidst former sig til en dom: Sådan var
han! Men billedet er læserens. Det er
således meget vanskeligt at tage Claus
Bjørn i at gå imod sit eget program og se
ham dømme. En undtagelse, der vel
nærmest må ses som cadeau til Thor
kild Kjærgaards og Ole Feldbæks insi
sterende holdninger omkring landbore
formernes bevidste forglemmelse af
husmændene, fremkommer, hvor Bjørn
- i en billedtekst! - trods alt pålægger
Reventlow et medansvar for, at hus
mændene blev undtaget fra den beskyt
telseslinie, der var ledetråd over for
bønderne (s. 197).
Men en anden følge af Claus Bjørns
undvigemanøvrer kan altså også blive,
at man føler sig snydt for om ikke andet
nogle forfatterbetragtninger, man som
læser kunne gå i dialog med. Et oplagt
eksempel er, at Claus Bjørn oprindelig
havde tænkt sig en dobbeltbiografi af
brødrene Johan Ludvig og C.D.F. Re
ventlow. Denne plan måtte opgives på
grund af to frustrationer. For det første
manglede brevene som sagt, og for det
andet følte Claus Bjørn det umuligt at
komme i kontakt med det levende men
neske bag det idealbillede, allerede den
nære eftertid skabte af Johan Ludvig
Reventlow. Men alene på grundlag af
kronologien synes det muligt at gå læn
gere, end Bjørn gør, med gisningerne
om, at den yngre bror var en egentlig
historieskaber, mens den ældre efterlig
nende haltede efter den yngre og først
sent kom med. Det ser f.eks. ud til at
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gælde om 1784-kuppet, men også om
selve »den gode sag« og i de private
godsreformer. I spørgsmålet om de to
brødres relative betydning er Claus
Bjørn blevet temmelig ulden, hvilket
virker så meget mere skuffende, som
netop han med sin artikel om Johan
Ludvig Reventlow i Dansk biografisk
Leksikon, 1982, vakte forhåbninger om
at kunne løse knuden.
Men hvordan kommer man fra bio
grafi til historisk biografi? Eller hvor
dan med andre ord bringes tidens be
tydning for personen og personens for
den ind i fokus? Kjærgaards struktura
listiske biografiform er én mulighed.
Med lige ringe indlevelse i personens
motivverden som forståelse af tiden på
dens egne præmisser kombinerer Kjær
gaard sin ikke uefne vurdering af Re
ventlow som en dreven politiker, der
også meget vel forstod at iscenesætte sit
eftermæle. Synet på hans person er der
med blevet uløseligt knyttet til gård
mandslinien i dansk historieskrivning
og den overvurdering af landborefor
mernes radikalitet, der har præget
denne. Læser man nøje nok i Claus
Bjørns biografi, synes jeg, man på gan
ske mange punkter finder belæg for
Kjærgaards vurderinger. Det gælder
f.eks. brugen af Reventlows rejsedag
bog fra den store (ud)dannelsesrejse
1769-70 til at kunne fastslå, at land
brugsspørgsmål ikke oprindelig optog
den vordende statsmand. Når Revent
low følges fra Bernstorffs afskedigelse i
1780 til kuppet i 1784, bliver det klart,
at han frem for demonstrationer til for
del for sit politiske forbillede foretrak at
gøre nytte og stige i graderne - også un
der en Guldberg. Om man så med Kjær
gaard vil kalde det opportunisme, eller
om man kan købe Claus Bjørns forsig
tige forklaring: »Det var endnu ikke ti
den til et åbent opgør, men til yderligere
at styrke sin egen stilling« (s. 77), bliver
nok en smagssag. Bjørns redegørelse for
1784-kuppets planlægning gør det i
hvert fald klart, at C.D.F. Reventlow
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først meget sent blev inddraget og
næppe kan tillægges nogen ledende
rolle. Også Kjærgaards håndfaste ka
rakteristik af Reventlow som en
»krukke« (1981), der, som det var så på
faldende i tiden, i ord og følelser svær
mede for naturen, det naturlige og det
jævne bondeliv, mens han i virkelighe
den affandt sig godt nok med den politi
ske virak i den »unaturlige« by, bekræf
tes i hvert fald for mig under læsningen
af de brevcitater, Claus Bjørn har valgt
at bringe (især s. 71). Selv synes Bjørn
vistnok ikke at fæste sig ved denne selv
modsigelse mellem natursværmeri og
praksis. I det mindste kommer dyrkel
sen af den fremmedgjorte natur og af
bonden, som dog er et så markant træk
helt op i nutiden, ikke frem i den ellers
glimrende opsamling af de hovedtræk i
den fremvoksende borgerlige mentali
tet, som Reventlow så at sige personifi
cerede (s. 314-15). Endelig har Kjær
gaard (og Ole Feldbæk) pointeret Re
ventlows selviscenesættelse dels i tiden
som politisk aktiv, men ikke mindst i
tilrettelæggelsen af eftermælet. Og på
dette punkt kommer Claus Bjørn som
sagt også med en bekræftelse, selv om
den kun fremstår klart i artiklen i Si
den Saxo.
Strengt taget vil jeg dog nødig skulle
vælge mellem enten Kjærgaards eller
Claus Bjørns indfaldsvinkel til biografi
genren. Den strukturalistiske afvejning
af en menneskelig indsats på baggrund
af hundreder af års bedreviden fostrer
ofte - og i hvert fald i Kjærgaards til
fælde - en ringeagtende dom over per
sonligheder, hvis motiver for så vidt
ikke anfægtes, som de ikke tillægges re
levans for den historiske undersøgelse.
Strukturalisten vil hævde, at det er re
sultaterne, der tæller, også for spørgs
målet om en person fortjener en histo
risk biografi.10 Men det kan og bør
næppe være genrens eneste rettesnor.
Der er brug også for biografier af den
storslåede fiasko, den skæve vinkel og
den dybt uoriginale opportunisme, for
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ikke mindst dermed uddybes vor viden
om fortidens mentalitet.
Ved Claus Bjørns biografiform må
man derimod som historiker af og til un
dres over, hvilket formål vrimmelen af
oplysninger egentlig skal tjene, når
man ser bort fra det interessante billede
af spirende borgerlig mentalitet. Som
det er, ser det ud til, at i hvert fald »Den
gode sag« og måske biografigenren som
sådan ikke kan give os noget klart svar
på, hvilken betydning Reventlow havde
for landbrugssamfundets omformning i
slutningen af 1700-tallet og ej heller på,
hvilken betydning de statslige landbo
reformer havde for historien. Claus
Bjørn gør enkelte tilløb til at tage disse
temaer op, men ender ofte i udsagn, der
lyder lidt for meget som ekko af Revent
lows selvforståelse. Imod Kjærgaards og
Feldbæks relativering af rækkevidden
af stavnsbåndets ophævelse 20. juni
1788 fremfører Claus Bjørn f.eks., at
samtiden jo tillagde det stor betydning,
eftersom de konservative godsejermed
lemmer udtrådte af statsrådet i protest
(s. 134). Men at godsejerne proteste
rede, fordi de faktisk mistede en del af
deres lokale magt i 1788, er vel langtfra
ensbetydende med, at denne reform
havde afgørende betydning for land
brugssamfundets omformning? I det
hele taget holder Claus Bjørn godt liv i
forestillingen om ét samlet reformkom
pleks under Reventlows ledelse. Blot
tabte det under indtryk af modstander
nes dygtighed noget af pusten i
1790’erne. Ole Feldbæks argumenter
for, at landboreformerne efter en første
bondevenlig fase med C.D.F. Revent
lows fulde velsignelse gik over i en di
rekte godsejervenlig efter proprietærfejden i 1791, burde have været et spræng
farligt emne i »Den gode sag«.11 For har
Feldbæk ret, er det entydige udtryk
»den gode sag« jo ikke længere en adæ
kvat overskrift for hele Reventlows liv
efter 1786, og desuden ville det atter
rejse spørgsmålet om graden af Revent
lows opportunisme. Bjørn går ikke i kø

det på Feldbæks synspunkter. Blot hed
der det om udgangen på proprietærfej
den, at »Anslaget mod landborefor
merne var blevet afvist« - fordi Revent
low og Colbiørnsen stadig sad på deres
poster (s. 160). Videre hedder det, at
»Reventlow havde måttet bøje af i
1790-91, da uroen blandt bønderne og
modstanden blandt godsejerne satte
bom for reformernes hurtige og radikale
gennemførelse...« (s. 187). Og heri er vel
i hvert fald et indirekte svar til Feld
bæk. Landboreformerne var én helhed,
bevidst gennemtænkt og gennemført fra
oven - om end langsommere efter 1791
af hensyn til det politiske klima. Per
sonligt synes jeg nok, at Feldbæks ud
lægning er mest perspektivrig, også
fordi den fremhæver, at den vigtigste
reform foregik »fra neden« i form af den
frivillige overgang til selveje. Mit hoved
ærinde er dog at markere en vis fortry
delse over, at en stor Reventlow-biografi
åbenbart ikke har været det rette forum
at tage debatten om myte og realitet i
landboreformkomplekset op til en åben
diskussion.
Den socialpsykologiske biografi, hvor
den enkelte anskues som tidstype,
frembyder en anden mulighed for at
knytte historie og biografi sammen. Si
den Hans Jensens biografi af C.D.F. Re
ventlow fra 193812 har der ligget et gan
ske vist lidt for velsmurt program for at
se Reventlow som den første i rækken af
danske borgerlige mennesketyper, der
med udpræget kaldsbevidsthed, flid,
sparsommelig jævnhed og et lukket, intimiseret privat familieliv skabte proto
typen for den moderne dansker. Claus
Bjørn har for så vidt taget denne tråd op
- hvis oprindelige udspring er Max We
bers tese om sammenhængen mellem
kapitalismens ånd og den protestanti
ske etik - og kædet den sammen med
nye forskningstemaer omkring dansk
identitet. Afsluttende hedder det såle
des: »Reventlow hyldede de samme ide
aler, som størstedelen af befolkningen
har kunnet opfatte som deres, og hans
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familieliv kunne stå som et mønster for
den middelstand, der i henseende til
værdier og normer efterhånden kom til
at omfatte det meste af det danske sam
fund... Alt sammen var det træk, der pe
gede fremad mod den fremskridtsven
lige og kalkulerende borgerlige mentali
tet. Hans stadige arbejde, hans discipli
nerede og (forholdsvis) beskedne leve
vis, hans stærke understregning af
pligten til at tjene og hans synlige glæde
over at se frugterne af sit arbejde i det
store og det små - alt faldt smukt i tråd
med værdier, det borgerlige Danmark
har kunnet vedkende sig...« (s. 315). Det
er straks vanskeligere at finde ud af, om
også Claus Bjørn vedkender sig disse
værdier. På den ene side skulle man tro
det, når det sammesteds hedder, at det
ikke har været svært for eftertiden at
genkende noget positivt eftertragtelsesværdigt i Reventlow som menneske. På
den anden side er der mange ting i det
billede af Reventlow, Claus Bjørn har
skabt, der netop skurrer mod idealise
ringen af den borgerlige mentalitet. Må
ske har Claus Bjørn holdt på flere heste.
Den pæne borger, der, efter alle sole
mærker at dømme, er storforbrugeren
af historiske biografier, får ikke sin livs
stil udfordret direkte af denne bog.
Mens den læser, der også i en historisk
sammenhæng interesserer sig for dob
beltbunden i den borgerlige mentalitet,
heller ikke lades i stikken, selv om ved
kommende selv må slutte sig til, hvor
glansbilledet begynder at krakelere.
»Den gode sag« byder afgjort sin læser
på også de mindre heldige konsekven
ser af borgermentaliteten. Da den gør
det på lang historisk afstand, bliver bo
gen også et billede, hvori læseren, om
han vil, kan spejle sin egen eksistens og
lære nyt om dennes vilkår og historiske
baggrund. Og selv om Inga Floto i sidste
års heftige polemik i Weekendavisen om
historieskrivning hævdede, at det eksi
stentielle ligger uden for den historiske
biografis erkendelsesinteresse,13 vil jeg
dog påstå, at enhver god historisk bio
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grafi, forstået som formidling af dybere
historisk forståelse, så givet bør inde
holde netop dette element.
I denne sammenhæng er skildringen
af C.D.F. og Frederikke Charlotte Re
ventlows kærlige og børnerige ægteskab
af megen interesse. Undervejs i læsnin
gen har jeg ganske vist følt mig noget
brøstholden over, hvor ofte C.D.F. Re
ventlows tilstand og meninger skildres
via citater fra hustruens breve; men der
er på den anden side den rimelige be
grundelse herfor, at ægteparret bevidst
stræbte efter den absolutte ægteskabe
lige harmoni ved at blive ét i (hans)
tanke og ånd, og meget tyder på, at det
lykkedes langt over forventning. I skarp
modsætning til hans egen opvækst i et
hjem, hvor afstanden til forældrene var
meget stor, lagde ægteparret Reventlow
helt i tidens ånd stor vægt på den nære
kontakt - ikke mindst mellem moderen
og børnene. Hun fødte »natur«ligvis sine
børn uden større komplikationer (især
dog ifølge hans breve!) og ammede dem
lige så naturligt selv. Og siden hørte
hendes enorme omsorgstalent og hans
rolle som faderlig autoritet tilsynela
dende aldrig op. Og da Claus Bjørn ind
drager børnenes voksenliv, bliver det
påfaldende nok til en næsten ubrudt
række af mislykkede eksistenser. Flere
af børnene bliver i deres 20’ere ramt af
anfald af sindssyge. Pigerne var så nært
knyttet til hjemmet, at forelskelser og
ægteskab tilsyneladende slet ikke kom
på tale, og også de fleste af sønnerne
holdt sig meget nært til hjemmet - som
forpagtere af godsets større gårde. Af
C.D.F. Reventlows og hans søskendes
kolde, aristokratiske barndom opstod
der trods alt tre - måske fire - selv
stændige og helstøbte personligheder.
Det er til gengæld, som om der med
C.D.F. Reventlows og Charlotte Frederikkes intime borgerlige idyl skabes en
familieform, hvis pris børnene betaler i
form af mangel på og manglende behov
for en selvstændig identitetsdannelse.
Den eneste livsbekræftende undtagelse
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er yngste søn, der med held slog sig ud
af miljøet og opnåede en karriere som
diplomat. Og så brød han endda også
med forældrenes trods alt temmelig
spidsborgerlige opfattelse af, at en Re
ventlow måske nok kunne gifte sig fat
tigt; men standsmæssigt skulle det i
hvert fald være.
Claus Bjørn er med behandlingen af
Reventlow som en del af dansk identi
tetsskabelse inde på et spor, der giver
den historiske biografi ny relevans.
Hvor den radikale historikertradition i
bred forstand mest synes at have be
skæftiget sig med vor histories »store
personligheder« for at nå sandheden om
dem ved at afsløre eller nuancere my

terne, er det givetvis vigtigt også at få
undersøgt, hvor stor en betydning be
stemte biografiske myter har haft for
dannelsen af et afgørende træk i vor hi
storiske udvikling: Udviklingen af en
fælles dansk identitet. Myterne har må
ske ofte været mere historieskabende
end sandheden, og de fortjener derfor
deres egen historieskrivning.
»Den gode sag« bringer mange og vel
valgte illustrationer. Ud fra den særlige
biografiske vinkel kan man notere sig,
at Claus Bjørn er fuldt ud på det rene
med, at det malede portræt, når de re
præsentative sider træder i baggrun
den, må opfattes som en biografisk ka
rakteristik, der alt afhængig af male-

Via Fonden ad Usus Publicos protegerede C.D.F. Reventlow den unge Nicolai Wolff der i 1790
malede et stort billede af sin velgører med familie. Mederiet er siden gået til, men den bevarede
skitse er interessant ved, som Claus Bjørn skriver (bl.a. s. 173-175), at pege frem mod 1800-tallets
borgerlige familiescener. Det »naturlige« er kommet i højsædet med børn i bevægelse og leg. Men
mon ikke Frederikke Charlottes moderlige bryst er fremhævet noget stærkere, end 1800-talsborgeren
kunne have gouteret? Placeringen af den repræsentative C.D.F Reventlow i billedets - og familiens
- midte og samtidig alligevel i baggrunden er slående.
(Fra Den gode sag, mellem s. 48 og 49)
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rens formåen og den nutidige biografs
evne til at læse billedet udgør et vigtigt
budskab fra samtiden. Men jeg synes nu
nok, man hos Bjørn kan anholde en vis
overdreven autoritetstro i forhold til
disse portrætter. Der opstår i en række
af hans billedtekster (især familiebille
derne mellem s. 96 og 97) noget af det
lukkede, karakteriserende tolknings
univers, som hans tekst ellers er så dej
ligt fri for. Også det malede portræt er
jo dog kun ét af flere mulige perspekti
ver på den biograferede, et samspil mel
lem to personligheder, og ikke den ene
og objektive sandhed.
Claus Bjørn er som forfatter indirekt
hedens mester - hvilket er ment akku
rat så dobbelttydigt, som det lyder. I
selve biografien nærmer hans udnyt
telse af selvafslørende citater - f.eks.
omkring 1784-partiets aristokratiske
selvfølelse - sig det sublime. Man må
tage sig i det for ikke at skyde Bjørn den
naive godtroenhed i skoene, som littera
ter med lige så ringe ret i masser af år
tilskrev James Boswell i hans navnkun
dige biografi The Life of Samuel John
son (1791). At Bjørn kan tie stille er af
og til utroligt - og rigtigt, for des stær
kere står billedet hos læseren. På vej
gennem Reventlows liste fra 1807 over
de »gode« mennesker, han har kendt i
sit liv, bliver det dog til slut for meget
selv for Claus Bjørn, der tillader sig et
par udråbstegn for at sikre sig, at læ
serne nu også får bemærket selvretfær
digheden i denne aktivitet hos den ald
rende og temmelig mislykkede statsmi
nister. Claus Bjørn holder også stilen,
når han intetsteds i rene ord »afslører«
Reventlows mangel på humor og selvi
roni. Som læsere får vi jo dog det samme
indtryk alligevel, der endeligt, men at
ter indirekte, samler sig i omtalen af
den bogsamling, C.D.F. Reventlow
skænkede til et bibliotek for grevskabet
Christianssædes dannede mænd. Sam
lingen måtte »ifølge giverens bestem
melse ikke rumme nogen form for poli
tisk eller antireligiøs litteratur eller
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»morskabs og vittigheds skrifter, ingen
romaner, komedier eller tragedier«. Bi
blioteket blev ikke meget benyttet efter
Reventlows død.« (s. 299).
Men hvor man må rose biografen for
det indirekte, gælder noget tilsvarende
ikke om historikeren Claus Bjørn. Jeg
har tidligere berørt den skuffende, men
fra den biografiske vinkel måske nød
vendige mangel på konklusioner i for
hold til de debatter om landboreformer
nes betydning, der vitterlig er ført inden
for de senere år. Værre er det dog, at
introduktionskapitlet, der kunne have
opridset de divergerende synspunkter
og dermed sat selve biografiens indi
rekte formulerede synspunkter i relief,
er blevet så indforstået, at den læge læ
ser næppe har mulighed for at opdage,
hvor og hvordan Claus Bjørn faktisk
har valgt side imellem flere mulige tolk
ninger. Introduktionskapitlet glimrer
f.eks. ved ikke at inddrage Ole Feldbæks forskning og fremstillinger, som
igennem det seneste tiår har støttet så
meget op om Thorkild Kjærgaards syns
punkter, at billedet af Reventlow helt
oplagt nu er mindre entydigt helgenagtigt, end Bjørn skildrer det her såvel
som i afslutningen. Den tidligere om
talte kryptiske henvisning til Kjær
gaard er naturligvis interessant for de
indviede, men må virke aldeles mystifi
cerende for den større læserkreds, bio
grafien er lagt an på. Det samme gælder
den mildt sagt indirekte omtale af
»gårdmandslinien i dansk historieskriv
ning«, der jo har båret og hæget om Reventlow-myten. Om den (?) hedder det
kun i omtalen af Erik Arup, der i 1921 i
»Rids af Danmarks Historie« gav et
uforbeholdent positivt portræt af Re
ventlow, at han »langt fra at være en
omstyrter dybest set bekendte sig til et
af de mest fæstnede og kontinuerlige
træk i dansk historieskrivning i 1800og 1900-tallet.« Javel ja.
Set fra en biografikritisk vinkel har
»Den gode sag« altså virkelig meget
godt nyt at byde på, set fra en historisk
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vinkel bliver den derimod mere diskuta
bel. Også i de senere år er der mange,
der har villet argumentere for, at den
historiske videnskab og biografien som
en kunstnerisk betonet menneskeskild
ring er uforenelige størrelser. Min læs
ning af »Den gode sag« kunne synes at
underbygge denne ulyksalige konklu
sion. Men fremfor at laste genren vil jeg
afslutningsvis hævde, at det er den hi
storiske biograf, der i dette tilfælde er
gået uden om nogle knaster, som meget
vel kunne have været trukket skarpere
op i netop denne biografi.
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Den sydslesvigske hjemstavnsbevægelse
En kommentar til Johan Peter Noacks bog Det sydslesvigske
grænsespørgsmål 1945-1947, bd. 1—2, 1991
Nils Vollertsen
Fortid og Nutid maj 1993, hefte 1, s. 48-52.
I sin kommentar til Johan Peter Noacks disputats kritiserer Nils Vol
lertsen Noack for at anlægge en dansk synsvinkel på det politiske røre i
Sydslesvig. Noack ignorerer dermed det stærke element af sydslesvigsk
hjemstavnsfølelse, der indgik i dette røre.
Nils Vollertsen, f. 1956, lic.phil. i historie, har bl.a. skrevet SPD, Social
demokratiet og det danske mindretal (1983); under udgivelse: Det dan
ske mindretal i Sydslesvig i politiske og sociale hovedtræk 1945-1990 og
Det danske mindretals historie 1945-1948.

I en række år har jeg arbejdet med det
danske mindretals historie i perioden
fra 1945 til 1990. Mit arbejde bygger
bl.a. på 192 interviews med folk i det
danske mindretal, som jeg lavede i
årene 1985-1988. De er et vigtigt auten
tisk materiale til belysning af mindre
tallets historie og indgår som et centralt
led i mit arbejde, der hidtil har resul
teret i to bøger om det danske mindre
tals historie i årene 1945-1948, der ud
kommer i 1993 eller 1994.
Min fremstillingen af perioden
1945-48 tager sit politiske udgangs
punkt i den sydslesvigske løsrivelses- og
hjemstavnsbevægelse, som vokser ud af
det tyske kaos, kravene om tilslutning
til Danmark og de spændinger, det førte
til mellem det »gamle« danske mindre
tal fra før 1945 og den »ny-danske« be
vægelse efter 1945.
Denne store, danske bevægelse følges
op kulturelt ved opbygningen af for
eninger, skoler og til dels børnehaver,
og socialt af Sydslesvighjælpen, skole
bespisningen og et dansk sundhedsvæ
sen i Sydslesvig. Når jeg her bruger ud
trykket »den danske bevægelse«, er det
som en samlet betegnelse for såvel det
»gamle« mindretal som den »ny-danske«
bevægelse.
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Min fremstilling er et stykke totalhi
storie, som ud over disse hovedtræk
også kommer ind på en lang række an
dre faktorer af ideologi-, kultur- og men
talitetshistorisk karakter. Det er histo
rien set nedefra, og det er det danske
mindretals kollektive historiske be
vidsthed, der her tegnes. Min tilgang er
således sydslesvigsk. Jeg ser det danske
mindretal fra mindretallets side og un
dersøger, hvilken rolle det politiske,
kulturelle og sociale spillede i de første
efterkrigsår i mindretallet, og hvori det
har sin rod.
Det er på denne baggrund og ud fra
denne tilgangsvinkel jeg her kommen
terer Johan Peter Noacks resultater,
som er anskuet gennem danske briller.
Noack skelner mellem et dansk min
dretal fra før 1945 og et danskorienteret
røre. Han godtager ikke begrebet »hjem
stavnsbevægelse«, da han ser ønsket om
løsrivelse fra Tyskland og tilslutning til
Danmark som drivkraften bag den om
fattende »danskorienterede bevægelse«
(s. 211). Ifølge Noack er det »national
ideologi« (s. 212) at tale om en hjem
stavnsbevægelse.
Det er forkert. Der var tale om en syd
slesvigsk hjemstavnsbevægelse, som
også var en løsrivelsesbevægelse, så
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længe den voksede politisk. Det var en
slesvigsk særfølelse, som skabtes ud af
orienteringsløsheden efter det tyske
sammenbrud. Folk følte, at de som sles
vigere passede bedre til det danske end
til det tyske. Herudfra voksede en syd
slesvigsk hjemstavnsfølelse, som var
vendt mod et kaotisk og opløst Tysk
land. Hertil bidrog strømmen af flygt
ninge, der overbefolkede Sydslesvig og
gjorde et flertal af de hjemmehørende til
fremmede i deres egen hjemstavn.
Det er på denne baggrund, man må se
tilslutningen til løsrivelses- og hjem
stavnsbevægelsen blandt de ejerstedske
storbønder, der havde holdt sig borte fra
nazismen, og hvis leder i Ejdersted,
storbonden Waldemar Reeder, agite
rede for Danmark. Det er også baggrun
den for, at de danskorienterede social
demokrater i Sydslesvig først sluttede
sig til bevægelsen i juli 1946, da SPD’s
formand Kurt Schumacher smed dem
ud af SPD. Indtil da tog de del i genop
bygningen af SPD og fagforeningerne
lokalt og på amtsplan. Det gjorde de ud
fra en demokratisk forpligtelse over for
det Tyskland, de selv var udgået fra før
1933. Som Noack rigtigt bemærker, var
det den hårde SPD-linie, der »tvang
dem længere ind i den danske bevæ
gelse, end de ellers ville være gået« (s.
225).
Den danskorienterede del af hjem
stavnsbevægelsen, hvis hovedcentre lå i
Flensborg og Slesvig og to mindre i
Rendsborg og Egernførde, betonede, at
det danske lå i hjemstavnen. De var po
litisk og kulturelt knyttet til det dan
ske. Det kom bl.a. til udtryk i, at man i
Angel sagde, at vi er danske, og talte om
»unse School«, vores skole. Man ville til
Danmark som danskere.
For den husum-ejderstedske del af
hjemstavnsbevægelsen derimod gjaldt
det om at udviske det danske mest mu
ligt og i stedet sætte tilknytningen til
hjemstavnen. I Ejdersted kom det sles
vigske således til udtryk i, at man var
»bi de Dänen«, hos danskerne, og sendte

sine børn i »de Dänenschool«, dansker
nes skole. Det bærende var en ejderstedsk hjemstavnsfølelse. Ejderstederne ville altså til Danmark som ejderstedere, ikke som danskere.
Det samme gjaldt for friserne, hvis
hjemstavnsbevidsthed knyttede dem til
ejderstederne, som de indgik et nært po
litisk samarbejde med.
En arbejder i Husum, socialist og en
tid kommunist, formulerede det sådan:
»Hjemstavnen er det, der er i os, det vi
føler os knyttet til: Landskabet, histo
rien, det plattyske. Det er vigtigt at
skabe sig en hjemstavnsfølelse: At vi i
Sydslesvig er en anden slags mennesker
end holstenerne.«
Når Noack således skriver, at der »al
lerede før medlemseksplosionen i 1946
gik et stærkt danskorienteret røre igen
nem store dele af den sydslesvigske be
folkning« (s. 218), så gør han løsrivelsesog hjemstavnsbevægelsen, som han kal
der en »danskorienteret bevægelse« (s.
218) og en »dansk bevægelse« (s. 225),
mere dansk, end den var. Den udsprang
netop ikke af noget dansk. Kun den
danskorienterede del af hjemstavnsbe
vægelsen på østkysten havde et dansk
politisk og kulturelt islæt.
Noacks danske briller, der giver et så
nøjagtigt billede af danske politikeres
stilling til det sydslesvigske grænse
spørgsmål, får ham således til at fejlbe
dømme hjemstavnsbevægelsens dybde
og egendynamik.
Jeg er derimod enig med Noack, når
han skriver: »Adskillige af dem, der
kunne have bidraget til en nystrukture
ring på tysk grundlag, gik ind i den
danskorienterede bevægelse enten fordi
de følte sig personligt overbeviste eller
fordi de lod sig overvælde og ingen an
den udvej så, når så mange af deres til
hængere var i skred. Det gjaldt navnlig
en række socialdemokratiske ledere. De
manglede derfor i lokalsamfundene som
indirekte tyske orienteringspunkter.
Det er let at forstå, at det kom til at
betyde mest i de befolkningslag, som det
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tyske samfund havde haft mindst at til
byde. De var nok tyske af kultur, men
følte næppe, at de havde meget at takke
for« (s.228).
Man må heller ikke glemme, at leder
skikkelserne betød meget i de år. Folk
samlede sig om storbonden Waldemar
Reeder i Ejdersted, for hvad Reeder
sagde, var rigtigt. I Slesvig samlede so
cialdemokraterne og socialisterne sig
om Hermann Clausen, hvis ord havde
vægt blandt arbejderne.
De mange »ny-danske« meldte sig ind
i Den Slesvigske Forening, fra septem
ber 1946: Sydslesvigsk Forening (SSF).
Det organisatoriske opbygnings arbejde
kom ikke, som Noack anfører side 167,
først i gang i Flensborg, men fandt sted
parallelt i Flensborg og Slesvig. I Sles
vig var man oven i købet hurtigere og
smidigere til at optage nye medlemmer
end i Flensborg, hvor det »gamle« dan
ske mindretal stod væsentligt stærkere.
Det sad på alle tillidsposter i byen.
Noacks vurdering af Hans Ronald
Jørgensen, fra 1946 SSF’s amtssekre
tær i Slesvig amt, som en, der bidrog
væsentligt til at forme den nye, sydsles
vigske danskheds geografi, rammer
plet. Jeg kan dog ikke se, at han skulle
have ændret mening om den »gamle«
Flensborgledelse efter at være flyttet
fra Flensborg til Slesvig i foråret 1946.
Hans Ronald Jørgensen var midt i
1930’erne kritisk over for Flensborgledelsen. Det var han også i efteråret
1945. Han fik dog mere plads til sin kri
tik efter flytningen til Slesvig, hvor han
samarbejdede med borgmester Her
mann Clausen og viceborgmester Svend
Johannsen i den danskorienterede del
af hjemstavnsbevægelsen. Han udbyg
gede i Slesvigårene sin kritik af den
»gamle« Flensborgledelse på grundlag
af sin egen og bevægelsens opposition
mod denne.
Husum var, som Noack anfører side
171, et stille amt, hvor SSF først i 1947
oprettede et amtssekretariat. Man
havde fra SSF’s side svært ved at nå
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igennem på landet, hvor modstanden
fra de store, tyske bønder var for stor.
Der manglede også organisatorisk erfa
ring blandt de få »gamle« danske i Hu
sum, som ikke magtede at trække læs
set. Tættere kan jeg ikke komme en for
klaring, heller ikke på grundlag af mine
interviewundersøgelser. Jeg kan kun
pege på, at mindretallet i dag stadig har
svært ved at finde fodfæste i Husum
amt. Det danske har her altid stået
svagt
og
hjemstavnsbevidstheden
stærkt. I Husum har man ikke som i
Flensborg, Slesvig og Ejdersted og
blandt friserne haft ledere, som kunne
samle bevægelsen om sig, lige med und
tagelse af storbonden Moritz Sattler.
Noack undrer sig over, at det danske
mindretal i det sydlige Angel styrke
mæssigt ligger væsentligt over det
nordlige (jvf. side 181). Her må jeg igen
gribe til mine interviews. I det østlige
Flensborg amt, som er lig med det nord
lige Angel, var der ud over Lyksborg in
gen danske traditioner at bygge på. Her
måtte man starte helt fra grunden på
det organisatoriske arbejde. Arbejdet
kom tilmed senere i gang end i Slesvig
amt. I Flensborg amt skete det desuden,
så vidt jeg kan se, i tilknytning til
Flensborgledelsen, der gik forsigtigt og
ikke så direkte frem som Hans Ronald
Jørgensen. I det sydlige Angel var der
derimod en vis dansk tradition at bygge
på, og i Brebøl tog grossisten Sophus
Gottschalk initiativet til en del Slesvig
ske Foreninger, kraftigt understøttet af
Hans Ronald Jørgensen i Slesvig.
I Slesvig amt var tillige en række af
de toneangivende bønder med i SSF,
mens formanden for Kreisbauernverband Schleswig, Bunzen i Langsted,
»ikke var imod«, men holdt sig udenfor.
Formanden for Landesbauernverband
Schleswig-Holstein, Peter Jensen fra
Oksager i det nordlige Angel, tøvede,
men sluttede sig heller ikke til bevægel
sen, som han var imod. Han var Angels
ukronede konge, og hvad han sagde og
gjorde, havde gyldighed i hele Angel.
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Noack undrer sig ligeledes side 181
over, at tilslutningen til bevægelsen i
Ejdersted lå langt over den i Husum.
Det ligger i, at bønderne fulgte storbon
den Waldemar Reeder over i løsrivelsesog hjemstavnsbevægelsen, hvor han var
den ubestridte leder. Land- og digear
bejderne fulgte ham også. De havde ofte
et par køer, og deres handelsforbindel
ser gik, som bøndernes, til kvægmarke
det i Husum. Der var altså ingen grund
læggende mentalitetsforskel mellem
bønder og land- og digearbejdere i Ej
dersted. I Husum derimod har man al
drig haft ledere, der kunne samle bevæ
gelsen, der altid har været socialt delt,
ligesom Husum selv er en stærkt delt
by.
Noack skriver side 189, at »bevægel
sen havde langt flere sympatisører end
medlemstallet røber«. Det er forkert.
Den 1. juli 1946, da SSF’s medlemstal lå
på 46.849, var omkring 15.000 optagel
sesformularer til behandling i Den Sles
vigske Forenings lokalforeninger, ca.
15.000 var sat på venteliste og ca.
10.000 var blevet afvist. Frem til 1948
kom det sidste tal op på ca. 15.000. Det
betød for Flensborgs vedkommende, at
hovedparten af dem, der havde holdt sig
fra nazismen, optoges i SSF.
Noack understreger de praktiske og
politiske vanskeligheder, oprettelsen af
nye danske skoler mødte fra tysk og bri
tisk side. Han ser med god ret skeptisk
på skoledirektør Bernhard Hansens på
stand om, at Skoleforeningen ikke selv
tog initiativ til nye skoler (side 191).
Mine resultater viser således, at det tit
var lokale skoleledere, f.eks. lederen af
den danske skole i Tønning, der kontak
tede forældrekredse i Ejdersted med det
resultat, at de ønskede en skole opret
tet. I Slesvig spillede skoleleder Svend
Johannsen en vigtig rolle i oprettelsen
af nye skoler, i Slesvig amt vist også
stedvis via Hans Ronald Jørgensen.
Det er rigtigt, som Noack påpeger, at
de fleste nye, danske skoler kom til
Flensborg og Sydtønder amter, hvor der

i forvejen fandtes danske skoler. Det
nye var danske skoler i Slesvig amt,
mens der i tiden indtil 1947 ingen
grundlagdes hverken i Husum, Rends
borg eller Egernførde amter. Det ligger
dog ikke i mangel på skoleønsker. De
godkendtes bare ikke af de britiske og
tyske myndigheder.
En lille anke til tabel 8, side 192.
Noack skriver, at Vesby skole fejlagtigt
står anført under Sydtønder amt i Sko
leforeningens skoleopgørelse for maj
1945 til august 1947. Her tager Noack
fejl. Vesby ligger i Sydtønder amt, og
skolen her blev i 1948 flyttet til Medelby. Veseby derimod ligger i Flensborg
amt.
Centralt i Noacks fremstilling står
spørgsmålet om »drivkraften i den
dansk-orienterede bevægelse« (side
211). Han spørger, om foreningerne,
skolerne og det sociale arbejde var årsa
gen til bevægelsens stærke fremvækst.
Samtidig underordner han det, der sker
i Sydslesvig, under den danske, tyske og
britiske politik. Noack mener, at bri
terne suverænt bestemte, hvornår de
ville tillade et politisk parti, hvilke dan
ske skoler, de ville godkende, og hvor
når Sydsles vighjælpen skulle stoppes.
Han nedtoner derved løsrivelses- og
hjemstavnsbevægelsens styrke til ikke
at være større, end hvad danske, tyske
og britiske politikere tillod. Med de bril
ler på overser han dog, at bevægelsen i
de første efterkrigsår var så stærk, at
politikerne var nødt til at tage stilling
til den og imod den for ikke at belaste et
fremtidigt forhold mellem Danmark og
Tyskland unødigt.
Noack synes heller ikke at se den pa
rallel, der er i den politiske holdning til
grænsespørgsmålet i Danmark og Syd
slesvig. I regeringen og mellem regerin
gen og oppositionen i Danmark var der
ikke enighed om at kræve Sydslesvig
genforenet med Danmark. Det var der
heller ikke i den »gamle« danske Flensborgledelse eller mellem Flensborgledelsen og de »ny-danske« hjemstavnsle51
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dere, jvf. side 354-356 og 496. Derfor
stillede hverken den danske regering el
ler Flensborgledelsen krav om grænse
flytning.
I den »gamle« Flensborgledelse var
der således i efteråret 1946 ikke enig
hed om at tage imod et dansk, sonde
rende tilbud om en genforening af
Flensborg og det omgivende landom
råde, da skoledirektør Bernhard Han
sen og arbejdernes mand i Flensborg,
Samuel Münchow, var imod. Desuden
var hjemstavnsbevægelsens ledere, cen
treret om den danskorienterede Her
mann Clausen, allerede i foråret 1946
klare over, at en sydslesvigsk genfor
ening med Danmark var urealistisk. De
opgav derfor grænserevisionskravet.
Kun det danskorienterede, flensborgske
socialdemokrati, Sozialdemokratische
Partei Flensburg (SPF), holdt fast i kra
vet indtil 1947. Skulle der skabes græn
sepolitisk enighed mellem »gammel«- og
»ny-danske« ledere, skulle det ske på
hjemstavnsbevægelsens
betingelser.
Den »gamle« Flensborgledelse kunne el
lers risikere at blive politisk isoleret i
den danske bevægelse, hvor Flensborg-
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lederne gjorde alt for at fastholde deres
stærke indflydelse politisk og kulturelt.
Det er på denne baggrund, man skal
se den grænsepolitiske strid blandt le
derne i den danske bevægelse, som kom
for dagen i 1947. Den viser, hvor svært
de »gamle« danske ledere havde ved at
opgive deres grænseflytningskrav. De
måtte bøje sig for de grænsepolitiske re
aliteter, der byggede på Oktobernotens
krav fra 1946: Sydslesvig skilt admini
strativt fra Holsten, flygtningene fjer
net og dansk politisk og kulturelt lige
berettiget.
En dansk vinkel er den bedste tilgang
til det danske, politiske spil om Sydsles
vig, hvor Noack har lagt nye alen til de
første efterkrigsårs danske politiske hi
storie. En sydslesvigsk tilgangsvinkel
giver derimod den bedste forståelse af
den danske bevægelse efter krigen. Kun
med dette udgangspunkt kan man for
klare, hvorfor de danske politikere og
den danske bevægelse havde så svært
ved at finde hinanden og kun nærmede
sig hinanden, fordi bevægelsens ledere
gjorde bevægelsen mere dansk, end den
ret beset var.

Lokalhistorie, landshistorie og
jubilæumsskrifter
Bente Dahl Hansen og Hans Pedersen: De stred sig frem.
Socialdemokratiet og Ballerup 1892-1992. Bind 1. Socialdemokratiet i
Ballerup, 1992. 160 s.
Henning Grelle
Fortid og Nutid maj 1993, hefte 1, s. 53-56.
Henning Grelle tager udgangspunkt i et jubilæumsskrift om en lokal
socialdemokratisk vælgerforening for at anstille nogle almene betragt
ninger over, hvordan man kan sammenkæde »lokalhistorie« og »rigs
historie«.
Henning Grelle, f. 1949, cand.phil. i historie, leder af Arbejderbevægel
sens Bibliotek og Arkiv.

I disse år udkommer en lang række
jubilæumsskrifter fra fagforeninger,
fagforbund og socialdemokratiske væl
gerforeninger. Det socialdemokratiske
parti, der i 1996 fylder 125 år, fik sit
gennembrud på landsplan i 1890’erne,
og det blev understøttet af et udstrakt
net af faglige og politiske foreningsdan
nelser ud over det ganske land. I 1892
kom socialismen til den københavnske
omegnskommune Ballerup, der den
gang kun var en mindre landsby, men i
dag har udviklet sig til en storbyforstad.
Ved et jubilæum er det god tradition
at udgive et skrift, og foreninger som
den her omtalte i Ballerup, der ikke fik
skrevet skrift ved 25-års- eller 50-årsjubilæet, må selvfølgelig bestræbe sig for
at få det gjort ved 100-årsjubilæet. Det
er godt for Ballerup, der får sin første
byhistorie, og det er godt for arbejderbe
vægelsen at huske sine rødder og bear
bejde den historiske udvikling, man
selv har været en del af. Arbejderhisto
rien og byhistorien går hånd i hånd i
Ballerup helt frem til i dag. Det kunne
man godt have ønsket sig nogle flere
steder på landkortet.
Kvaliteten i mange jubilæumsskrifter
må naturligvis være svingende. Det er

dyrt og tidskrævende at få fremstillet et
grundigt og læseligt skrift, og mange
må nøjes med en lille tryksag, selv om
ambitionerne var større. I det forelig
gende skrift fra Ballerup er ambitions
niveauet sat højt, og med støtte fra
fonde, virksomheder og foreninger er
det lykkedes at udgive et rigtigt skrift,
der oven i købet skal udkomme i to bind.
Når bd. 2 foreligger, vil det være første
gang, at den socialdemokratiske arbej
derbevægelse udkommer lokalt i to
bind. Det har ingen andre foreninger
mig bekendt hidtil kunnet præstere.
Det er imponerende, at det har været
muligt, og det virker formentlig impo
nerende på mange at se en historie fylde
hele to bind. Inden der siges til lykke, er
det dog rimeligt at spørge, om denne
luksus nu også er berettiget eller hen
sigtsmæssig. En historie i to bind er na
turligvis udgiverens og forfatternes valg
og ansvar, men tobindsværker har altid
gjort indtryk på undertegnede, der (må
ske fejlagtigt) har det med at regne så
danne for standard- eller hovedværker,
der påkalder sig ekstra interesse rent
indholdsmæssigt. Hvis andre har det på
samme måde, kan man gå ud fra, at
dette skrift vil blive studeret flittigt af
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andre lokalhistorikere og af landshisto
rikere, som ynder at se centrale beslut
ninger og udviklingstræk demonstreret
i lokalsamfundet.
Forfatternes metodiske grundlag kan
man læse om på s. 154 i et såkaldt efter
ord, som med rette burde være et forord.
Efterord (hvem har opfundet den ræd
somme ide?), der reelt er forfatternes
forord, bør naturligvis stå forrest, især i
betragtning af, at der er tale om et to
bindsværk. Men nok om det. »Forordet«
er ganske glimrende og fortæller præ
cist, hvad forfatterne vil, og hvordan de
har opbygget bogen. Dog havde det væ
ret nyttigt for læserne, om forfatterne
havde givet en orientering om kildema
terialet, især om de yderst spinkle kil
der, der eksisterer til byens og arbejder
nes historie i de første 15-20 år.
Forfatterne har metodisk gjort det til
syneladende rigtige at se foreningens
historie som en del af lokalsamfundets
historie i vekselvirkning med den natio
nale, landspolitiske og samfundsmæs
sige udvikling, der igen har været under
påvirkning af vores internationale om
verden. Efterhånden er det vel kun de
få, der kan være uenige i denne rigtige
og flotte målsætning. Det er derfor ikke
legitimiteten eller det principielle i
denne, der skal diskuteres i det føl
gende, men derimod selve den praktiske
udførelse og de resultater, der opnås
derved. Undertegnede har altid betrag
tet denne målsætning som lidt af et sty
ringsinstrument, om end der ikke er
tale om noget metodisk værktøj. Men
den har sikret, at man ikke i overdreven
grad fordybede sig i lokale detaljer eller
blev grebet af store landspolitiske ud
redninger. Samspillet kan altid vægtes
forskelligt, dog må lokalstoffet være sty
rende, når der er tale om lokalhistorie.
I det foreliggende bind 1, som slutter
med ophøret af den nazistiske besæt
telse af Danmark, synes landshistorien
stedvis at tage overhånd på bekostning
af lokalhistorien, der for hyppigt afbry
des af nye begivenheder i landshisto
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rien. Ja, flere steder i bogen nærmest
ærgrer man sig over, at et lokalhistorisk
problem med sprængstof i afbrydes af
sekundær landshistorie. Det kunne
være helt i sin orden, hvis lokalstoffet
skreg efter større og mere sammenhæn
gende forklaringer. Det gør det kun del
vis og i visse perioder, hvorefter meget
landspolitisk stof som følge heraf bliver
fyld.
I øvrigt er det beklageligt, at det
landspolitiske er landspolitisk med tryk
på land. Det havde været spændende,
om forfatterne i stedet havde introdu
ceret en omegnspolitisk ramme. I en by
som Ballerup, med en beliggenhed nær
hovedstaden, havde det været mere
nærliggende at se på udviklingen i de
øvrige forstæder omkring København. I
disse var der store ligheder med Balle
rup, men også forskelle. F.eks. havde
Lyngby-Taarbæk en betydelig industri i
1890’erne. Måske er det meget at for
lange af forfatterne i dette første bind.
På den anden side er det min opfattelse,
at det bliver nødvendigt for dem i bd. 2,
når Ballerups bymæssige ekspansion
skal sættes i større sammenhæng.
Men tilbage til dette bd. 1 og nogle
eksempler til belysning af den nævnte
problematik.
På s. 38-39 rejser protokolfører Tüchsen en sag i sognerådet i 1894. Hans an
klage går ud på, at sognerådsmedlem
merne kunne afgøre et valg, fordi de
selv først afgav stemme, efter selve
valghandlingen var afsluttet. De havde
derfor mulighed for at se, hvordan stem
merne fordelte sig. Vi får at vide, at sa
gen blev afvist, men forfatterne forspil
der muligheden for at uddybe dette ka
rakteristiske eksempel på en valg
handling i datidens samfund. De haster
i stedet videre til en generel beskrivelse
af foreningslivet i Ballerup.
På s. 42-43 har Ballerup-foreningens
faneindvielse i 1899 sneget sig ind mel
lem et afsnit om sognerådets magtha
vere og et langt afsnit om konsejlpræsident Estrups afgang i 1894. Afsnittet
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har ingen umiddelbar forbindelse til lo
kale begivenheder og burde i det mind
ste være kortere. På s. 46 hører vi om
Septemberforliget af 1899, men om
dette forlig mellem arbejdsmarkedets
parter har nogen betydning i det land
brugsdominerede Ballerup, er tvivsomt.
Vi hører ikke, om det har affødt nogen
debat. På s. 49 hører vi om den første
valgte socialdemokrat i sognerådet. Vi
får at vide, at endelig gav »anstrengel
serne resultat«. Men hvad var handels
mand Oluf Pedersens valgprogram?
Hvordan var valgkampen? Hvordan var
de borgerliges reaktion? Det gives der
ingen svar på. Det skyldes måske mang
lende kildemateriale, men hvorfor så
ikke skrive det? I stedet gås der over til
et afsnit om indførelsen af gadebelys
ning i Ballerup - et i øvrigt interessant
afsnit, hvor kilderne formentlig er ri
gere.
Imidlertid er der også en lang række
gode eksempler på et rigtigt samspil
mellem lokalhistorie og landshistorie.
Dog skuffes man enkelte steder på en
ny måde. I afsnittet om socialreformen
af 1933 introduceres først reformens
indhold, hvorefter man i samme afsnit
ser på, hvordan reformen slog ned i Bal
lerup. Det hele tegner fint, indtil forfat
terne skal give en vurdering af, hvordan
socialdemokraterne i kommunen, der
netop i 1933 havde opnået flertal, ad
ministrerede loven i praksis. I stedet for
at gå åbent til opgaven og give en række
eksempler, henviser man til, at stude
rende mange år senere (hvor og hvor
når?) har påvist, at man ikke formåede
at efterleve loven p.g.a. krise og arbejds
løshed. Her svigter man de landspoli
tisk interesserede, der tørster efter nyt
om, hvordan en vigtig lov virkede lokalt,
og man svigter lokalhistorikerne, der
har brug for at se, hvad man kan få ud
af den kommunale administrations ef
terladenskaber. Der kan næppe ligge
bomber skjult her over 60 år efter. Det
er almindelig kendt, at Socialreformen
var et ubetinget fremskridt, selv om

flere venstrekommuner gjorde alt for at
sabotere loven, og selv om socialdemo
kratiske kommuner havde svært ved at
følge loven til punkt og prikke. I Bal
lerup var det med garanti bedre at bo
som socialt trængende efter 1933 end
før. Og såfremt problemerne fortsat var
store, havde det været væsentligt at få
at vide, hvad de gik ud på.
»De stred sig frem« er titlen på bd. 1,
men nogen større strid mellem klas
serne har der tilsyneladende ikke væ
ret. Der er ingen saftige historier om
modsætningsforholdene, som må have
været der, men det er formentlig mang
lende kildemateriale, der gør udslaget.
Socialdemokraterne får gradvis større
og større indflydelse i samfundet, men
det sker, fordi der bliver flere og flere
arbejdere. Det er naturligvis en forud
sætning, men teksten skæmmes lidt af
disse fortagsomme og kyndige (for-)
mænd, der ufejlbarligt bragte bevægel
sen fremad. Hvad de sagde og gjorde, og
hvilke dyster de tog med venstremændene i sognerådet, må vi gætte os til.
Kun de udmærkede uddrag af den fhv.
borgmester og minister Ove Hansens
erindringer bringer os på sådanne ba
ner.
Bogen om Socialdemokratiet og Bal
lerup bør studeres af mange. Den er til
talende i sproget og rigt illustreret, og
både byen og socialdemokraterne kan
være stolte. Spørgsmålet er imidlertid,
om bogen formår at fange brede kredse i
byen og især ungdommen i byens skole
væsen. Jeg tvivler, men tror det havde
været muligt, om man mere samlende
havde behandlet byens udvikling på
den ene side og dens politiske udvikling
på den anden. Den her valgte kronologi
ske fremstillingsform med den hyppige
vekselvirkning mellem landsudvikling
og lokaludvikling gør det ikke nemt at
fastholde læserne. Som undervisnings
materiale mangler bogen eksemplari
ske beskrivelser af forløb, som elever
kan arbejde videre med. Ganske vist er
der ikke tale om en undervisningsbog,
55

Henning Grelle

men skal lokalhistorien have en funk
tion, bør den satse også på anvendelse i
skolevæsenet.
For alle de andre inklusive underteg
nede er der stof i denne bog til endnu en
diskussion af spørgsmålet »lokalhisto

rien og landshistorien«. Jeg synes, for
fatterne har gjort det rigtige, men vægt
ningen synes jeg er lidt skæv, og spørgs
målet er så, om det er en diskussion
værd?

Kommentar

Forstadsvækst og kvarterdannelse
Kvarterdannelse og forstæder i 400 år
Peter Dragsbo

Omkring 1980 blev »stationsbyerne« op
daget på næsten samme tid af etnolo
ger, arkitekter og historikere og i de føl
gende år gjort til genstand for en om
fattende tværfaglig udforskning, der
placerede de nye byer på landkortet som
et historisk bymiljø med selvstændig
karakter og bevaringsværdi. Det
samme er - efter ansatser i 1970’erne nu ved at ske med »forstæderne«, dvs.
de store kvarterer, skabt af byvæksten
især i dette århundrede. Lokalhistori
ske arkiver og museer har været igang
sættere, og siden 1990 har disse disku
teret perspektiver og muligheder i for
stadsundersøgelser i en faglig samarbejdskreds, ligesom forstæder og kvar
terdannelse var emner på SLA’s
byhistoriske seminar i efteråret 1992.
I et relevant og velskrevet indlæg i
Fortid og Nutid 1992, hefte 4, gav en af
forstadsforskningens pionerer, Poul
Sverrild, en oversigt over de køben
havnske forstadskvarterers udvikling
og deres strukturelle forandring i nye
ste tid, ligesom han diskuterede mulig
heden for at definere forstadsbegrebet
mere fagligt. Poul Sverrild forkastede
med rette de enten rent statistiske eller
rent funktionelle definitioner, til fordel
for et mere dynamisk begreb, bundet til
industrialiseringen som historisk epoke
og med karakteren af rent boligområde
som et centralt begreb. Herudfra frem
satte han bl.a. den tankevækkende tese,
at egentlige »forstæder« vil forsvinde i
et postindustrielt samfund, hvor det
gamle forhold mellem bycenter og bype
riferi ændres til en mere diffus og over
ordnet struktur.

I det følgende vil jeg stille spørgsmå
let om, hvorvidt »forstaden« overhove
det kan defineres som et tidsbundet, by
historisk fagbegreb på linie med veldefinerede(?) størrelser som købstaden,
fæstningsbyen, fabrikssamfundet, de
nye byer osv.
Den almindelige brug af ordet »for
stad« rækker langt tilbage. Brændende
forstæder betegnede indledningen til
såvel svenskernes belejring af Køben
havn 1659 som tyrkernes belejringer af
Wien 1529 og 1683. Londons vækst med
nye, privat planlagte boligkvarterer,
som startede i de første årtier af 1700tallet, anses af mange byhistorikere
som starten på den moderne forstad
(suburb)' Også København havde,
trods
demarkationsbestemmelsernes
hårde begrænsninger, flere forskellige
forstadsdannelser inden 1857 (frigivel
sesåret for bebyggelsen uden for vol
dene). Blandt de mest markante var
rækken af især oplandsbetjenende han
dels- og gæstgivergårde på Vesterbro,2
samt de voksende klynger af småhuse i
Sundbyerne. I begge tilfælde var der
imidlertid tale om en fysisk forlængelse
af kvarterfunktioner bag voldene, hen
holdsvis Vestergadekvarteret og Chri
stianshavns baggader. I de danske køb
stæder, hvor grænserne ikke var så fa
ste, er der fra midten af 1700-tallet og
frem talrige eksempler på udvidelse af
byport/accisegrænsen på grund af nye
købmandsgårde ud langs indfartsvejene.3
Ved midten af 1800-årene skete den
almindeligste udvidelse af byområdet i
de nordeuropæiske byer dog ved frem57
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væksten af »vilde« proletarforstæder.
Det gælder f.eks. Kristiania,4 en række
svenske byer5 samt herhjemme især de
større østjyske og fynske købstæder.
Baggrunden var en vækst i arbejderbe
folkningen, som indvarslede industria
liseringen, men samtidig viste denne
forstadsdannelse, at der endnu gjaldt de
socialøkologiske regler fra den førindu
strielle »koncentriske« købstad, hvor pe
riferien var lavstatusområde.
Under industrialismen ændredes
kvarterdannelsen i de danske byer i ret
ning af dels en større segregation af
grupper og funktioner (hvilket f.eks.
endnu ikke var sket i det første Vesterog Nørrebro), dels en mere »radiær«
struktur, hvor højstatusområderne i sti
gende grad defineredes ud fra den ro
mantiske landskabsopfattelse og en
voksende anti-by-ideologi, knyttet til
villaideen. De væsentligste nye bymil
jøer i denne periode blev villakvarteret,
det borgerlige etagehuskvarter og arbej
derkvarteret - som rendyrkedes i de ny
byggede bydele, men som sandelig også
virkede tilbage på de ældre kvarterer.6
Nyheden var altså ikke primært, at der
byggedes forstæder, men at der opstod
rene boligkvarterer.
Byvæksten i 1900-tallet er i stort om
fang sket som en videreførelse af den
tidlige industrialismes kvarterdannel
sestendenser. Kun sker der en forskyd
ning mellem kvartertyperne, hvoraf de
vigtigste er dels demokratiseringen af
haveboligen, som muliggør en stadig
større syntese mellem villakvarteret og
arbejderkvarteret, dels det stadigt sti
gende kollektive og offentlige engage
ment i boligbyggeriet, som gør etage
byggeriet til arbejderkvarterets miljøe
lement par excellence. I efterkrigstiden
medfører den offentlige planlægning en
delig, at den »naturlige« kvarterdan
nelse formaliseres (»den autoritære
by«), men også sløres og opbrydes.7
Af ovenstående håber jeg, det frem
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går, at jeg primært ser »forstæder« som
en kombination af byvæksten og byernes
sociale og fysiske kvarterdannelse.
Kvarterdannelsen kan så resultere i en
række
karakteristiske
miljøtyper,
hvoraf de ikke-planlagte haveby- eller
parcelkvarterer er en af de mest spæn
dende og mindst udforskede. De findes i
alle danske byer, og deres baggrund er
højst varierende - snart privatudstykkede,
snart
foreningsorganiserede,
snart filantropiske.
Med hensyn til »forstaden« som be
greb kan man snarere - især ud fra Poul
Sverrilds udviklingsoversigt - få den
kætterske tanke, at først nu, hvor de kø
benhavnske kvarterer fra det 20. år
hundrede i omegnskommunerne er ved
at få en mere »selvbærende« struktur
med eget liv, er de ved at blive de »for
stæder«, som Ebenezer Howard drømte
om, men aldrig fik realiseret, fordi »ha
vebyen« overalt i Europa blot blev en
nygestaltning af den eksisterende kvar
terdannelse.

Noter
1. Jf. Robert L. Fishman: American Suburbs/
English Suburbs - a Transatlantic Comparison, Journal of Urban History, 13:3, 1987.
2. Vesterbro - en forstadsbebyggelse i Køben
havn, Miljøministeriet - Fredningsstyrel
sen 1986.
3. Hugo Matthiesen: Gamle Købmandsgårde,
1951.
4. Eilert Sundt: Om Piperviken og Ruseløkbakken, 1858.
5. Gregor Paulsson: Svensk Stad I-II, 1950.
6. Jf. f.eks. Peter Dragsbo: Mennesker og huse
i Aabenraa - et etnologisk studie af kvar
terudvikling i en nordslesvigsk købstad
1850-1920, 1978; Henrik Fangel: Wandel
der Sozialstruktur und Viertelbildung i Ha
dersleben 1880-1914, Schleswig-Holsteins
Weg in die Moderne, 1988; Bodil Olesen: Et
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Oversigt

Fra topografi og begivenheder til erhvervsliv og
sociale forhold - Danske byhistorier 1967-1992
Ole Degn
Fortid og Nutid maj 1993, hefte 1, s. 59-72.
SLA’s forskningsseminar i 1992 havde »Byhistorie« som tema. Ole Degn
bidrog på seminaret med en oversigt over, hvordan man gennem de
seneste 25 år har grebet det an at skrive byhistorier. Indlægget ligger
til grund for denne artikel. Ole Degn viser, at der er en rig høst af
stofmættede fremstillinger, men problemorientering og syntese har ofte
haft svært ved at trænge gennem detailrigdommen. Som et supplement
til artiklen bringes nogle større anmeldelser af byhistoriske værker i
anmeldelsessektionen.
Ole Degn, f. 1937, dr.phil., arkivar ved Landsarkivet for Nørrejylland.
Har bl.a. skrevet Livet i Ribe i samtidiges optegnelser (1971); Rig og
fattig i Ribe. Økoizomiske og sociale forhold i Ribe-samfundet 15601660, 1-2 (1981); Håndværkets Kulturhistorie 2. Håndværket i frem
gang. Perioden 1550-1700 (sammen med Inger Dübeck) (1983).

Byhistorier og lokalhistorie
Byhistorie har ligesom lokalhistorie
ganske mange former. Det har været
diskuteret meget, hvilken der er den
rigtige. Jeg mener dog, at man her må
se på byhistorien som på musikken: Der
er mange former til hver deres formål,
og det er meningsløst at diskutere, hvad
der er den rigtige - når bortses fra, at
der skal være tale om kvalitet. På et lo
kalhistorisk seminar sammenlignede
jeg engang lokalhistorien med musik
kens former, som klassisk musik, jazz,
folkemusik, rock, dansemusik, popmu
sik osv., der hver har deres publikum,
ligesom byhistorie kan skrives for for
skellige befolkningsgrupper, alders
grupper, lokale grupper, uddannelses
niveauer osv. På samme måde som i
musikken kan der endda være arbejder
lavet til bestemte lejligheder, som
eksempelvis jubilæer.1
En norsk lokalhistoriker fandt det i
forlængelse af denne tankegang natur

ligt at tænke på den strengt videnska
belige afhandling som et kammermusi
kalsk værk, der kombinerer komplice
rede strukturer med en gennemsigtig
klarhed, men som måske ikke er umid
delbart tilgængelig for et stort publi
kum.2 I et andet hjørne fandt han de
små bidrag i årbøgerne, ikke mindst af
traditionsstof, som kan sammenlignes
med pilefløjtemelodier, uprætentiøse og
uhyre enkle i formen, men umiskende
ligt ægte og med et rigt indhold for den,
som musikken taler til. Og efter samme
tankegang mente han, at den bind
stærke bygde- eller byhistorie måtte
svare til det store, flersatsede orkester
værk, med brus af mange stemmer sam
tidig eller i rækkefølge eller i skiftende
kombinationer, med flere temaer som
introduceres og udvikles, stilles op imod
hinanden og afløser hinanden, med kon
fliktfyldte passager, dramatik og uro,
skiftende med roligere partier, og allige
vel: Til trods for denne mangfoldighed
har værket sit klare helhedspræg og er
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gennemstrømmet af en grundlæggende
idé, en overordnet, samlende tanke, som
giver værket dets karakter.
Det er her de flersatsede orkestervær
ker, vi skal beskæftige os med, symfoni
erne, byhistorierne; ikke de mange del
arbejder og bidrag eller brikker til by
historier, hvor problemerne ikke er så
store, når blot der er tale om velunderbygget kvalitet og relevante emner.3
Som genre er byhistorien, værket om
en bys historie, gammel i Danmark,
med de ældste eksempler vel i Christen
Erichsens Viborg-historie fra 1727, Pe
der Terpagers Ribe-historie fra 1736, og
Jens Aagaards Odense-historie fra
1737. Gennem tiden ser vi en betydelig
udvikling, og efterhånden har de fleste
danske byer fået en større byhistorie,
flere endda adskillige.4

Byhistorier fra de sidste 25 år
Udvalget her er byhistorierne fra perio
den 1967-1992.5 De er fundet gennem
Dansk Bogfortegnelse, de byhistoriske
bibliografier, som Dansk Komite for By
historie har udgivet siden 1971, og
NEFA Nordens Nordisk bibliografi for
folkelivsforskere.6 Mindre har ikke kun
net gøre det, for det er svært at holde
bibliografier ajour og fuldstændige.
Ved gennemgangen fandt jeg fra pe
rioden ud fra titler og undertitler frem
til 45 værker, der tilsyneladende var by
historier af den eftersøgte type. Men det
gik for en del, som det gik med de ti små
negerbørn: Flere faldt fra undervejs.
Fem viste sig nærmest at være billed
værker og altså ikke egentlige byhisto
rier. En var en avisartikelsamling. To
var af mindre omfang og i indhold og
udformning næsten brochureagtige.
Fire falder i form og indhold udenfor,
som oversigtsværker eller nærmest cau
serende. Og to siger selv i forordet, at de
ikke er byens historie. Tilbage bliver 31,
der står som egentlige byhistorier, flere
ganske omfangsrige, enkelte mindre,
60

alle dækkende et større tidsrum,
mindst henimod et århundrede, idet
flere dækker hele tidsforløbet fra isti
den eller oldtiden og frem til vores tid.
Man kunne på baggrund af den øko
nomiske udvikling og den markante re
gionalisering i Danmark formode, at 25
års produktion af byhistorier ville af
sløre visse geografiske forskelle. Men
det er ikke tilfældet. Værkerne er jævnt
fordelt ud over landet.

Byhistoriernes form
Af de 31 byhistorier, vi skal se på, var
18 i ét bind, seks var i to bind, tre i tre
bind, to i fire bind, én i seks bind og én i
ti bind, i alt altså 63 bind.
Hele 20 af de 31 værker er »hele« by
historier, omfattende perioden fra de
ældste tider til nu (Bogense, Kalund
borg, København (fire værker), Køge,
Lemvig, Nibe, Nyborg, Nykøbing Fal
ster, Odense, Ringkøbing, o Rødby,
Rønne, Skive, Sæby, Åbenrå, Ålborg og
Århus). De øvrige er dele af byhistorier,
enten begyndelser eller slutninger, eller
dele af arbejder, der er undervejs.
Omfanget i sidetal varierer fra et par
hundrede sider til godt 2.000 sider og
godt 4.000 sider, om henholdsvis Skive,
København og Odense, idet sidstnævnte
er den største byhistorie, der nogen
sinde er kommet på dansk.
I en vis sammenhæng med omfanget
ser man et meget vekslende antal for
fattere for de enkelte byhistorier. Hele
16 af værkerne har dog blot en enkelt
forfatter. Naturligt nok er det de større
værker, der er skrevet af de største for
fattergrupper, men dog ikke de største
af værkerne. Københavns historie har
vel seks forfattere, Odenses historie 17,
men de mindre værker om Rønne og
Nørresundby har hver hele 27 forfat
tere.
Da en redaktionskomité i Korsør i be
gyndelsen af 1970’erne forberedte en
byhistorie - der ikke er medtaget hér -
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til 550-årsjubilæet, fandt man, at bogen
skulle være forholdsvis let tilgængelig
og rumme mange kontante oplysninger
og illustrationer og mente dermed at
have udelukket, at manuskriptudarbej
delsen kunne overlades en enkelt per
son. Man fik opstillet en oversigt over
de emner og begivenheder, der ifølge re
daktionens opfattelse burde omtales,
henvendte sig til en række personer og fik dermed en forfatterkreds på henimod hundrede!
Byhistoriernes sprog og stil varierer
naturligvis betydeligt, fra det detalje
rede, strengt saglige til forsøg på en
mere levende, engageret fremstilling.
En mere eller mindre diskret brug af
noter og levendegørelse med mange bil
leder kan være iøjnefaldende forsøg på
at fange læserne. Bagvedliggende over
vejelser over sprog og formuleringer
fremgår ellers sjældent af bøgerne selv,
som når det i forordet til Michael Hertz’
Holbæk-historie hedder, at kulturud
valget efter forskellige drøftelser med
forfatteren traf aftale med denne om, at
han skulle udarbejde en populær, men
videnskabeligt forsvarlig fremstilling af
byens historie. Noget tilsvarende ser
man i forordet til Preben Hahn-Thomsens Nyborg-historie, fra 1977, hvor det
hedder, at borgmester og byråd som den
ene af to betingelser for opgaven stil
lede, at bogen skulle være »byhistorien i
hvermands hånd«. Den skulle kunne
læses uden specielle forkundskaber,
men vel være fuldt vederhæftig i histo
risk henseende.'
Af andre ydre formtræk hæfter man
sig ved noteapparat, kilde- og litteratur
lister, registre og illustrering.
De fleste af værkerne, nemlig to ud af
tre, rummer noter og henvisninger, og
det er da også beklageligt, når man i et
større værk som det om København8
ikke finder en eneste henvisning, såle
des at man selv kan gå videre. Af vær
kerne med noteapparater kan man el
lers se, at sådanne ikke behøver at
»skæmme« et værk eller få det til at se

støvet og lærd ud. Værker, der måske af
nævnte hensyn ikke er blevet forsynet
med små notetal, har fint løst problemet
med slutnoter ved i disse at anføre side
tal og linjenummer (Odense) eller side
tal og angivelse af et eller et par hen
visningsord fra teksten (Åbenrå og Ha
derslev). Et par byhistorier er dog ikke
veget tilbage fra en ret iøjnefaldende
brug af noter. Værkerne om Holbæk og
Nykøbing Falster har således i den
brede ydre margen ofte længere noter
til teksten. Andre har mere generelt for
mulerede kildehenvisninger efter hvert
kapitel (som Nørresundby).
Litteraturlister mangler helt ved 16
af byhistorierne, således at man er hen
vist til selv at uddrage disse oplysninger
af noterne, og fortegnelser over kilder
finder man blot ved syv værker. Enkelte
af byhistorierne har ganske impone
rende kilde- og litteraturlister (Frede
rikshavn, Frederikssund, Odense, Ål
borg). Et par rummer længere, kom
menterede litteraturlister (København
1988, Århus).
Registre burde være en selvfølge i en
byhistorie, men er det ikke, hvorfor
flere af værkerne bliver mindre anven
delige. Vel har 19 af de 31 byhistorier
personregistre, men kun godt en halv
snes har også stedregistre og sagregi
stre. Person- og stedregistre ses ofte
kombineret. Som noget særligt har to
byhistorier med en særlig søfartsbag
grund og vel også særlig søfartsinteres
serede forfattere tillige et register over
skibsnavne (Rønne, Kalundborg).
Det er stadig almindeligt, at biblio
grafier sidst efter hver titel med et »ill.«
anfører, om et værk er illustreret, også
selv om illustrationer efterhånden er så
almindelige, at det er de færreste bøger,
der ikke har det. Således også her. By
historier er taknemmelige at illustrere,
med de mængder af billeder, der ligger i
offentlige samlinger eller kan fremskaf
fes ganske enkelt ved nyoptagelser af
offentlige og private ejendomme og mu
seumsgenstande i byen.
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Af de 31 byhistorier er der da heller
ingen, der ikke rummer illustrationer.
En række er endda ganske rigt illustre
ret, med billeder svarende til billedprocenter af det samlede sidetal på både 10
og 20 og i en række tilfælde også med
farvebilleder ind imellem (Køge, Ålborg,
København).
Selv om der af pædagogiske og ople
velsesmæssige grunde burde være en
nær sammenhæng mellem tekst og bil
leder i en bog, er dette dog ikke altid
tilfældet, når det gælder byhistorierne.
Forholdet berøres i en redegørelse for
den store Odense-historie af Jørgen
Thomsen, der var billedredaktør på
værket.9 Han henviser til, at nogle an
meldere klagede over, at der ikke var
tilstrækkelig sammenhæng mellem tek
sten og visse billeder. Han forklarer selv
delvis forholdet med, at billeder nu og
da var benyttet til at råde bod på em
nemæssige begrænsninger i manu
skripterne, og at tekst og billedmateri
ale ofte måtte formodes at blive stude
ret hver for sig af læserne. Han finder
det dog i øvrigt rigtigt, at billederne pla
ceres, så de støtter og supplerer teksten.
Vi bør bestræbe os på at illustrere
teksten og ikke blot bogen.

Byhistoriernes indhold
Vi skal senere forsøge at se lidt nær
mere på, hvad byhistorie egentlig er.
Men først skal vi beskæftige os med de
behandlede værkers indhold. Det kan
være utroligt varierende fra værk til
værk, og man tør måske se en vis ud
vikling blot i de 25 år, der her er under
søgt. Set over længere tidsrum kan man
naturligvis iagttage en betydelig udvik
ling. Forfatterne til de førnævnte ældste
værker havde især fået øje på institutio
ner som bystyret og kirken og skolen
samt bygningsværker og monumenter
og medlemmer af overklassen; i forrige
århundrede ser man så en voksende in
teresse for en bredere befolkning, er
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hvervslivet og økonomiske forhold; og i
de seneste årtier synes man at kunne se
en yderligere forskydning af interessen
hen imod befolkningsforhold og er
hvervslivet, økonomiske og sociale
strukturer, trafikforhold og hverdagsli
vet.
I næppe så få tilfælde er byhistorier
nes indhold bestemt af gamle traditio
ner og det materiale, forfatterne har
haft til rådighed eller har fundet under
arbejdet eller har haft tid til at bear
bejde. Ofte er indholdet sikkert valgt
mere eller mindre ubevidst. Men der fo
rekommer også tilfælde, hvor forfattere
eksplicit i et forord har gjort rede for de
res opfattelse af, hvad bogen skulle
rumme.
Her spiller naturligvis tid og ressour
cer i øvrigt en væsentlig rolle. Emnerne,
der kan medtages i en byhistorie, er tal
løse, og kildematerialet er i almindelig
hed enormt. Georg Nørregaard havde
tydeligt det for øje, da han som pensio
neret professor kastede sig ud i arbejdet
med at skrive historien om hovedbyen
på sin fødeø Falster, Nykøbing Falster.
»Kilderne flyder for denne periodes ved
kommende [dvs. 1830-1970] så rigeligt,
at selv et helt menneskeliv ikke kan ud
tømme dem, endsige en pensionists
korte åremål. Kun udvalgte oplysninger
kan medtages«.10
Med samme fornemmelse stod også
den unge historiker bag Haderslev-historien fra 1975, Henrik Fangel, der i
forordet skrev: »Begrænsningens svære
kunst er vanskelig, og skal man be
skrive en så omfattende organisme som
en by med de uendeligt mange facetter
af det liv, som har udfoldet sig her gen
nem et helt århundrede, der tillige er
præget af stærke nationale modsætnin
ger, føles denne kunst næsten umulig.
Det kan tillige føles vanskeligt at få det
undertiden genstridige kildemateriale
til at føje sig under ens pen og få den
sammenhæng frem, der anes bag kil
derne«.11
Og noget lignende ser man fremhæ-
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vet i forordet af de yngre historikere bag
sidste bind af Åbenrå bys historie, Hen
rik Becker-Christensen og Jørgen
Witte: »Selv om en historiker anvendte
hele sit liv, ville han dog ikke kunne be
skrive alle sider af en bys historie. Over
for denne mangfoldighed af samfunds
aktiviteter slår hverken historikerens
tid, arbejdsindsats eller siderne i en
trykt bog til«.12
Man ser da også for flere af byhistori
erne forsøg på begrænsninger i oplæg
get. Steen Eiler Rasmussens Køben
havn, fra 1969, beskæftiger sig med by
ens ydre fremtræden og udviklingen i
denne, byplan, kvarterer, bygninger.
Sv. Aage Bay sigtede med sin Horsenshistorie mod en skildring af byens styre
og dens økonomiske og kulturelle for
hold på baggrund af den almene histo
rie; han konstaterede også hér, at nogen
måske kunne finde, at noget var for
småt til en omtale, men undskyldte sig
med, at der var tale om en lille provins
by, hvor de små ting havde betydning og
gav bidrag til oplysning om miljøet.13
En programerklæring udtaler Georg
Nørregård også i forordet til den før
nævnte
Nykøbing
Falster-historie:
»Magtpåliggende er det at fremdrage de
fælles træk i livsførelsen frem for de
indviduelle. Statistiske og offentlige for
anstaltninger får derved en fremtræ
dende plads i skildringen, og de person
lige forhold må i vid udstrækning over
lades til personalhistorien«.14 Men det
kan selvfølgelig være svært at over
holde en sådan programerklæring. I
bind 1 finder man kapitler som Margrete Simbiria, Christoffer 2., Oluf Holgersen Ulfstand, Sofie af Mecklenburg,
Magdalena Sibylla, Gerhard Faye. Det
kan naturligvis være, fordi der med
dette bind er tale om tiden før 1830,
men bind 2 rummer dog også et kapitel
med titlen Rasmus Claussen.
Opdeler man byhistoriernes stof i en
række hovedpunkter og gennemgår ind
holdsfortegnelserne, støttet af tekst
erne, får man følgende billede for 18 hér

udvalgte byhistorier,
bind:15

omfattende 25

Emne

Antal
værker
med
emnet

Laveste/
højeste
procent
andel

Topografi
Befolkning
Erhvervsliv
Sociale
og økon. forhold
Administration
Embedsmænd
Politik
Sundhedsforhold
Trafik
Begivenheder
Kultur
Institutioner
Personhistorie
Andet

18
12
18

2/32
1/11
6/63

17
17
9
13
7
7
15
15
14
3
6

2/54
1/23
1/22
1/19
2/ 6
3/11
1/16
1/21
2/13
4/17
4/20

En sådan opgørelse må nødvendigvis
rumme en del usikkerhed. Grænserne
mellem de forskellige emneområder er
ofte flydende, og et emnes placering kan
også være bestemt af den synsvinkel,
det er behandlet under. Alligevel giver
opgørelsen et vist indtryk af det stof,
der behandles i periodens byhistorier.
Ser man på de specificerede tal, der lig
ger bag opgørelsen, er det endda også
muligt at se en vis udvikling i perioden.
Det springer i øjnene, at topografi, er
hvervsliv, økonomiske og sociale forhold
og administration dominerer, med begi
venheder, kultur og institutioner lidt
længere nede. Byhistorier med vægt på
topografi, embedsmænd og begivenhe
der står som repræsentanter for en
ældre tradition og ses da også især i den
første del af perioden (Roskilde, Ring
købing, Lemvig, Nykøbing Falster). Al
lerede Bent Hansens Frederikshavn-historie fra 1968 og Henrik Fangels Haderslev-historie fra 1975 lagde stor
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vægt på henholdsvis erhvervslivet og de
sociale forhold, og disse områder skulle
blive fremtrædende i 1980’erne, vel ikke
mindst med de store værker om Oden
ses og Ålborgs historie, men også med
andre (Ribe, Køge, Hadsund, Åbenrå).
Undervejs ser man også nye områder få
en bemærkelsesværdig plads, som
sundhedsforhold og trafik.

Byhistoriernes struktur
En gennemgang af de seneste 25 års by
historier viser allerede i indholdsforteg
nelserne meget betydelige forskelle fra
værk til værk. Som vi skal se, ligger der
allerede i det forhåndenværende kilde
materiales enorme omfang store proble
mer. Men når det gælder realiseringen
af en byhistorie, findes der også store
problemer i dispositionen, i fastlæggel
sen af fremstillingens struktur. Det vid
ner mange af 25-årets byhistorier om.
Vigtig for en byhistories struktur er
ikke blot stofvalget og disponeringen af
stoffet, men også den nødvendige perio
disering. Jørgen Thomsen berører em
net i sin redegørelse for Odense-historiens tilblivelse og bemærker, at periode
mæssige afgrænsninger altid vil vække
diskussion, og at han ikke er helt uenig
med dem, der har anført, at værkets
samlede plan til en vis grad er blevet
skæv.16 Her vil jeg dog mene, at man må
være forstående. Der er mange, lige
gode muligheder for periodeinddelinger.
Sv. Cedergreen Bech har i sin Københavns-historie valgt de forskellige pe
rioders fremherskende arkitekturform,
renæssance, barok, klassicisme. I de øv
rige ser vi som gentagne årstal 1536 (re
formationen), 1660, 1789, 1814, 1870,
1914, 1945, alle kendte årstal. Så er det
mere originalt, når Sv. Aage Bay perio
diserer sin Horsens-historie 1536-1611,
1611-1660, 1660-1697, 1697-1727,
1727-1750, 1750-1768, 1769-1790 osv.
Vil man ud over dette, var der også den
mulighed at benytte en form fra det se
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neste årti, århundrederne,17 der er me
kaniske og derfor næppe kan diskute
res. De viser os blot tidens gang og af
dækker den.
Endnu en mulighed er der dog. Jeg
har undret mig over, at man med én
undtagelse blot ser én hovedstruktur i
25-årets byhistorier: Den kronologiske.
Jeg havde forestillet mig, at der også
ville være nogle eksempler på den em
nedelte, efter det såkaldte elevator
princip, hvor man kører et emne ned
gennem tiden, starter et nyt og kører
det ned osv. Vi hører da også i Jørgen
Thomsens redegørelse for Odense-historien, at man ved udarbejdelsen af pla
nen for værket i 1976 straks lagde sig
fast på en kronologisk fremstilling, frem
for den anden tænkelige mulighed, en
samling temabøger.18
Men - der er altså også en tredje mu
lighed, som vi ser realiseret i et enkelt
tilfælde, Harry Christensens Ni tvær
snit af Nibes historie, fra 1977. Frem
gangsmåden er nærliggende: På en en
kel måde viser man situationen på for
skellige tidspunkter og kan så trække
udviklingslinjer imellem. Ved den gli
dende skildring bliver billedet ofte flim
rende og uklart. Man kan ikke sidde og
se på en blomst og se den vokse. Til
fjernsynet tager man billeder af blom
sten med visse mellemrum og viser så
resultatet i en samlet serie. Teknikken
er en lignende med tværsnittene.
Og nu det emnemæssige, temaerne.
»Man kan ikke få alt med i en byhisto
rie, men må vælge mellem mange spæn
dende ting og begivenheder for at holde
de givne rammer«, skriver Henrik
Becker-Christensen og Jørgen Witte
ganske realistisk i deres forord til sidste
bind af Åbenrå bys historie.19 Ind imel
lem får man dog det indtryk, at adskil
lige forfattere af byhistorier i hvert fald
har bestræbt sig på at få alt med.
I flere tilfælde har forfatterne dog
gjort sig nøje overvejelser over disposi
tionen. Sv. Cedergreen Bech skriver så
ledes i forordet til sin Københavns hi-
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storie gennem 800 år: »Derfor er bogen
så langt kilderne har tilladt det, fra be
gyndelsen disponeret i en række udvik
lingskapitler afbrudt af øjebliksbilleder,
hvor menesker og huse, livsopfattelse
og arkitektur får lov at fæstne sig hos
læseren. Bogens hovedafsnit er samlet
under overskrifter, der antyder perio
dens fremherskende arkitekturform,
mens de enkelte kapitler samler sig om
begivenheder og tilstande«.20
Andre af byhistoriernes forfattere har
blot boltret sig i stoffet og i flere tilfælde
som resultat frembragt bøger, der mere
ligner et bind af en amtshistorisk årbog
eller en række velmenende kollegers og
venners bidrag til et festskrift til en kær
kollega. Mens udgiverne af Kolding i
det tyvende århundrede indtil kommu
nesammenlægningen i 1970 nøgternt på
hvert binds titelblad skriver »Nærvæ
rende bind indeholder fire afhandlinger
...« osv., kommer andre byhistorier med
indholdsfortegnelser og dispositioner,
der tydeligt viser problemerne med at få
fremstillingen til at hænge sammen og
stå som en fornuftig helhed. Baggrun
den for problemerne er skiftende syns
vinkler og en manglende helhedsopfat
telse, måske ind imellem noget så en
kelt som excerpter og arkivalietekster,
der blot skal med, et eller andet sted i
fremstillingen.
En medvirkende baggrund til det
uensartede præg ved mange byhistorier
er sandsynligvis også, at der er tale om
flere forfattere. Der er i humanistisk
forskning herhjemme ingen tradition
for at tvinge forfattere til at skrive på
bestemte måder. Derfor må forfatterne
til bind 2 i Ålborg-historien, Lars TvedeJensen og Gert Poulsen, i forordet til de
res bog konstatere, at »På grund af at de
to perioder [dvs. 1534-1619 og 161916801 er blevet skrevet af to forfattere,
fremtræder behandlingen af de to tids
afsnit forskelligt«.21
Et lignende udtryk finder man i for
ordet til Nørresundby-historien, 440 si
der skrevet af 27 forfattere: »Det kan

måske indvendes, at en bog, der er skre
vet af flere forfattere, ikke bliver så ens
artet i fremstillingen som ønskeligt«,
men redaktionsudvalgets formand fin
der dog en formildende omstændighed:
»På den anden side kan det måske virke
forfriskende at møde forskelligartede
fremstillingsmåder«.22
I den førnævnte redegørelse for
Odense-historien illustrerer Jørgen
Thomsen også problemet. Han gengiver
en emneliste, der var redaktionens vig
tigste retningslinje for de enkelte forfat
tere, »Ydre rammer, befolkningsforhold,
erhvervsudvikling, arbejdsmarkedet...«
osv.23 Redaktionen forsøgte til en vis
grad at få forfatterne til at følge denne
linje. Men Jørgen Thomsen må også
indrømme, at både manglende kildema
teriale og for vores egen tids vedkom
mende også overvældende kildemateri
ale samt mangel på tidligere undersø
gelser førte til afvigelser fra emnelisten.
Han føjer hertil hensynet til overholdel
sen af en tidsplan. Og vi kan føje til:
Forfatternes forskellige samfundsopfat
telser, synsvinkler, forskningstraditio
ner. Det illustreres netop i det ydre
klart af delingen af behandlingen af pe
rioden 1700-1789 i to bind, bestemt af
ekspertise og forskningsinteresser, hvor
en økonomisk historiker og en kirkehi
storiker supplerer hinanden. I dette til
fælde blev billedet med det fælles ar
bejde helt. I andre tilfælde kan der fore
komme mangler i behandlingen af en
periodes emner. Ikke alle linjer kan
trækkes ubrudt ned gennem tiden fra
bind til bind.
Med den tradition, vi er opdraget i,
må vi også hér konstatere, at følger hel
heden ikke en linje, vi er enige i, må
man foretrække, at enhver kan skrive,
som man finder rigtigst.
Problemet med dispositionen og syns
vinklerne og med at få det hele med kan
man ud fra 25-årets byhistorier vise ad
skillige klare eksempler på. Som Carl
Lindberg Nielsens Ringkøbing-historie
fra 1969. Tiden op til 1660 behandles
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under ét, tiden derefter, bortset fra »de
sidste hundrede Aar«, i en række afsnit,
hvor der først redegøres for Bystyret og
Borgerlige Næringsveje og dernæst
bringes et afsnit om »Store Navne fra
Ringkjøbings Historie«, før vi får afsnit
om Sociale Forhold, Forskellige Træk af
Byens Historie, Krige og Krigskarle,
Raadhus, Kirken og Skolevæsen. Der er
ikke gjort meget ud af helheder: Lavene
behandles i et »Tillæg« efter Haandværk og Industri, og afsnittene under de
»Forskellige Træk« er tydeligvis stof,
der har skullet med, men står uformid
let: Stormfloder, Hekseprocesser, Gader
og Gadeliv, Kongebesøg og En Eventy
rer. Efter afsnittet om de sidste 100 år
følger et »Tillæg« med Oversigt over Fa
milien Husted, så et afsnit om Historie
skrivningen om Ringkjøbing og til sidst
Embedslister. Meget stof er ikke brugt i
en sammenhængende fremstilling, men
blot gengivet uformidlet.
Lignende eksempler skal anføres
kort:
I J. Søndergaard Jacobsens Lemvighistorie fra 1969 er ligeledes disponeret
med et samlet afsnit op til ca. 1600,
hvorefter følger afsnit om Kirken, Præstegaard og Præster, Klokkere, Kor
degne og Organister, Aandsliv og Kul
tur, Byens Styre, Næringsveje, Ilde
brande og Brandvæsen, Sundhedsfor
hold, Kommunale Værker og Forbin
delse med Omverdenen. Kan man end
stille spørgsmålstegn ved denne dispo
sition, så er de følgende afsnit rent ma
terialeoverskud, som det ellers ikke har
været muligt at placere: Byen under
Krig og Besættelse, Nogle Retssager fra
o. 1700, Kongebesøg, Gamle Lemvig
slægter og Kendte Mænd fra By og Egn.
Afsnitstitlerne under retssags-kapitlet
understreger dette: Det forsvundne
Sølvbæger, Et Optrin i Kirken, Det
stjaalne Lærred og Benyttelsen af Kir
kestolene - med titler som almanakhi
storier.
Til sit bind i Odense-historien, om pe
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rioden 1660-1700, bind 3, har Aage Fasmer Blomberg udnyttet et overordentlig
omfattende kildemateriale, således som
det også fremgår af hans fortegnelse
over utrykte kilder. Det omfattende stof
synes at have voldt visse problemer.
Indholdsfortegnelsen i bindet fylder fire
tætskrevne sider, og strukturen er en
sådan, at det vil være meget tidkræ
vende at placere stoffet på emner. Un
der sidste kapitel, By og borger, ser man
følgende afsnitsoverskrifter: Udlændin
ges syn på Odense. Rejselivets besvær
ligheder. Strenge vintre og fugtige
somre. Samlingsstedet for byens bor
gere. Odense ved sommertid. Huse,
gårde og deres indretning. Portrætter
og portrætmalere. Bøger og bogsamlin
ger. Boghandel og bogauktion. Musik og
musikere. Familiesammenkomster og
andre fornøjelser. Forurening - hygi
ejne - vandforsyning. Læger og badskæ
rere. Brandvæsen og ildebrande. Det
virker, som om der er tale om stof, det
ikke har været muligt at placere andet
steds. Man kan ikke se sammenhæn
gen, man savner en synsvinkel.
I virkeligheden ser man i sådanne by
historier eksempler på, at byhistorien
mere eller mindre går i stykker, falder
fra hinanden. I de to første er der ind
lagt små, selvstændige kirkehistorier og
skolehistorier, og tilsvarende kan der i
byhistorier forekomme selvstændige in
stitutionshistorier, bygningshistorier,
administrationshistorier, embedsstater
osv. Man bør være opmærksom på, at
materiale og data fra disse »historier« i
stedet integreres i byhistorien - når
man nu skriver by historie.
Andre dispositioner er tilsyneladende
ikke så rodede, men viser sig ved nær
mere analyse at kunne betragtes som
sådanne. Jeg peger her på et bind i den
store Københavns-historie. Denne byhi
storie er skrevet meget underholdende,
uden noter og kildehenvisninger og ud
fra et princip, hvor man samler mange
emner ind under mere maleriske til-
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standsbeskrivelser eller begivenheds
forløb. Det kan vises med det første af
snit i bind 3, der er skrevet af Sv. Ceder
green Bech og omhandler perioden
1728-1830. Kapiteloverskriften er Byen
genopbygges, og gangen kan let følges i
afsnitsoverskrifter og margentekster.
Med udgangspunkt i en folketælling op
taget efter den store brand i 1728 sprin
ges rundt mellem kvarterer og perso
ner, omkring blandt folk, de hjælpeløse,
derefter behandles planlægningen af
genopbygningen, hvilket giver anled
ning til omtale af bygningskommissio
nen, en biografi af C. D. Reventlow og
skildring af byggeriet, hvor bindings
værk tillades. Som en udløber behand
les uro på arbejdspladsen, lokum, pak
huse, kongens byggeri, så »... commerciens tilstand og opkomst«, Købmænd
og kræmmere, Byens styre, Byens folk,
hvorunder skildres aviser og ugeblade
og underholdning. Lidt senere følger så
ind og ud ad portene, hvorfra der associ
eres til arbejdskørsel, persontransport,
skildringer af vejene ud af byen, »en
rejse til Skælskør« og »Den unge Luxdorph«. Skal læserne have et overblik og
få en opfattelse af udvikling og sam
menhænge, må de selv skaffe sig det.
Man ser dog også noget andet i 25årets byhistorier, sammenhængende
dispositioner med få, afgrænsede syns
vinkler. Som et eksempel på en sådan
enkel, klar disposition, kan peges på
Hans Chr. Johansens bind 4 i Odensehistorien. Han skildrer først scenen,
området, den lille storby, dernæst be
folkningen og derefter dens erhvervsliv,
erhverv efter erhverv. Resultatet af er
hvervsudøvelsen behandles under Ind
komst og formueforhold, og i de afslut
tende kapitler gennemgås Bystyret, So
cialforvaltningen, Sundhedsforhold og
sundhedsvæsen, Lov og orden og Anden
offentlig virksomhed.24 Det forenkler
naturligvis dispositionen, at kirke,
skole og kulturforhold er behandlet i et
parallet bind, men disse forhold ville

også kunne sættes ind under et afsnit
om de sociale forhold.
Vi skal lidt senere vende tilbage til
problemstillingen.

Byhistoriernes kildegrundlag
Ved en nærmere undersøgelse af 25årets byhistorier fremgår det, at blot
godt en halv snes har benyttet utrykt
kildemateriale, mens enkelte andre har
udnyttet trykte kilder. Der er tale om et
tydeligt skel mellem to typer byhistorie,
selv om manglende brug af utrykte kil
der ikke udelukker, at der kan fremstå
en helhed med nye synspunkter, blot
bygget på trykte fremstillinger og kil
der. Det manglende grundlag i skrift
lige kilder kan dog betyde, at man får en
anden type byhistorie. Else-Marie Boyhus er inde på forholdet i forordet til
Maribo - historisk set, fra 1976. Hun
finder, at titlen antyder, at der ikke er
tale om en Maribos historie, men om »en
beskrivelse af steder og fænomener, der
i dag fortæller noget om områdets kul
turhistorie. Inspirationen er således
hele tiden hentet i noget konkret og nu
tidigt. Med denne topografiske synsvin
kel må bogen nødvendigvis adskille sig
fra bøger, der tager udgangspunkt i do
kumenter og andre skriftlige kilder«.25
Hun har dog selvfølgelig også i stor ud
strækning brugt skriftligt materiale,
men valget af de undersøgte og med
tagne emner er inspireret af de synlige
rammer om dagens hverdag. Skellet bør
derfor ikke overdrives, man bør forsøge
at samarbejde synsvinklerne.
Selv om kun de færreste af byhistori
erne som tidligere nævnt rummer kilde
fortegnelser, er det dog alligevel for fler
tallets vedkommende muligt ud fra no
terne at danne sig et indtryk af det be
nyttede kildemateriale. Det er blot mere
besværligt.
En opgørelse på grundlag af den godt
halve snes byhistorier, der har benyttet
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utrykte arkivalier, viser det glædelige,
at rådstuearkiver og byarkiver har væ
ret flittigt benyttet - også selv om man,
som i Ålborg-historien, kan have en
rigshistorisk tilgangsvinkel, der place
rer Rigsarkivet forrest i kildefortegnel
sen og de lokale arkivalier på en mere
ydmyg plads, endog efter Det Kongelige
Bibliotek og Landsarkivet for Sjælland.
Mest benyttet i byarkiverne er rådstue
protokoller, byrådets forhandlingspro
tokoller, indgåede sager, grundtakster,
kæmnerregnskaber, ligningslister og
skatte-, havne- og fattigregnskaber.
Også andre lokalarkiver har været be
nyttet, herunder byfogedarkivernes
tingbøger, skøde- og pantebøger og skif
teprotokoller og spredt materiale i
landstingsarkiver, brandtaksationer og
amtsarkiver, toldarkiver, bispe-, provste-, præste- og kirkeinspektionsarkiver
og privatarkiver, herunder lavs- og an
dre organisations- og foreningsarkiver.
Af Rigsarkivets materiale er især ud
nyttet Danske Kancellis korrespon
dance i Registre og Tegneiser samt for
skellige regnskaber, fra lenene, Øre
sundstolden, toldvæsenet og militæret.
En rolle spiller også materiale fra lokal
historiske arkiver, herunder foreningsog organisationsarkiver, erhvervsarki
ver og arbejdererindringer.
Meget af det benyttede materiale er
regnskaber, i et vist omfang i rækker,
hvilket for en del må ses som et nyt
træk for perioden, med den voksende in
teresse for økonomisk og social historie.
Forfatterne til bind 2 af Ålborg-histo
rien peger i deres forord netop på de
regnskabsrækker, der i mange rådstue
arkiver begynder i 1600-årene. Det må
ses som et vigtigt træk, også med hen
blik på videre arbejde, at man for alvor
har fået øje for dette materiale, så me
get mere, som det i den nedarvede ord
ning af rådstuearkiverne kan være
svært at få øje på det i dets fulde om
fang.
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Byhistorien som form
Har man beskæftiget sig med de sidste
25 års byhistorier, deres indhold og
struktur, kan man godt blive ganske fi
losofisk og spørge: »Hvad er egentlig by
historie, hvad er byhistoriens emne?«
Man får i den forvirrende mangfoldig
hed lyst til at koge emnet ned til nogle
ganske enkle begreber, således at det
hele bliver overskueligt, og således at
det bliver muligt at få en forståelse af
mere overskuelige dispositioner for by
historier. Hér kan man vel konstatere,
at der må være tale om 1) genstande,
herunder personer og ting, som bygnin
ger og anlæg, bohave og redskaber; og 2)
begivenheder og bevægelse = udvikling,
i person- og familielivet, i erhvervslivet,
i det sociale liv, ved indre udvikling og
ved ydre påvirkninger, som regeringers
politik, krigsbegivenheder, ildebrande
osv.
Disse elementer kan samles i en tre
leddet struktur, der behandler
1) det fysiske rum og befolkningen,
2) erhvervslivet og fritiden, som er be
folkningens aktiviteter i det fysiske
rum, og
3) de økonomiske og sociale forhold,
som fremstår af aktiviteterne i er
hvervslivet og fritiden, dels i form af
strukturer, dels i form af bevægelse.

Grafisk kan denne struktur udtrykkes
som figuren viser.
Nærmere overvejelser over indholdet
i byhistorien viser, at det meste stof kan
samles under denne struktur. Dette ses
allerede i flere af 25-årets byhistorier og
forudsætter, at man ser på stof og pro
blemstillinger på nye måder. En havn
står således ikke som en selvstændig in
stitution et sted i en byhistorisk frem
stilling, men skildres som en del af by
ens topografi, som hjemstedet for byens
handelsflåde og for dens søværts im
port- og eksporthandel og som en del af
byens økonomi, med havne- og bropen-
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geindtæger og anlægs- og vedligeholdel
sesudgifter.
En skole behandles under byens topo
grafi og under uddannelsessystemet og
dens lærere placeres blandt embedsmændene som en del af byens erhvervs
struktur. En retssag skildres ikke som
en retssag andre steder end eventuelt
under en beskrivelse af bytinget og rets
systemet, ellers udnyttes dens stof til
belysning af økonomiske og sociale for
hold. En ildebrand skildres ikke som så
dan under en samling brande eller an
dre ulykker, men som baggrund for æn
dringer i byplanen, i beskrivelse af pro
blemerne som følge af manglende
brandforsikring eller som et element,
der sammen med stormfloder, storme,
krigsbegivenheder, prisbevægelser osv.
påvirkede den økonomiske udvikling.

Organiseringen og finansieringen
af byhistorierne
Byhistorier kan være omfangsrige vær
ker, som kræver betydelige ressourcer,
både i arbejdskraft og økonomiske mid
ler. Det er smukt formuleret af Poul Carit Andersen i forordet til dennes bog
om Skagen fra 1980; han peger på den
omfangsrige litteratur og det store kil
demateriale, der må udnyttes for at be

lyse Skagen i alminelighed, og konsta
terer, at »En bog, hvor alt dette var
samlet, er en ønskedrøm, som forhå
bentlig en dag vil blive udgivet, men det
er et stort og kostbart projekt, for der er
et sjældent stort materiale at øse af«.26
De sidste 25 års byhistorier fortæller
selv kun i ringe omfang, hvordan de er
blevet til.
Når det gælder arbejdskraften, ser
man umiddelbart, hvordan flere værker
er enkeltmandsværker eller resultater
af en forfattergruppes virksomhed,
mens andre har haft én eller flere perso
ner som initiativgruppe eller redaktion.
Når det gælder de økonomiske mid
ler, bemærkes blot ud fra udtalelser i
forord, at Bogenses firebinds historie for
en del er bekostet af Rotary, Odenses
monumentale tibinds historie af kom
munen, idet de fleste af forfatterne
uden særligt vederlag har kunnet ud
nytte deres forskningstid ved andre in
stitutioner. Om Korsørs byhistorie fra
1975 oplyser borgmesteren i forordet, at
økonomiudvalgets overvejelser over op
lagsstørrelse og økonomi for en byhisto
rie til 550-årsjubilæet resulterede i en
enig vedtagelse om et relativt stort op
lag og en rimelig salgspris, således at
alle interesserede havde mulighed for at
få bogen som ejendom.
Jubilæer synes i øvrigt at have været
en vigtig igangsættende faktor. Ikke
færre end elleve af byhistorierne er ble
vet til i forbindelse med byjubilæer,
nemlig dem fra København (800 år
1967), Nyborg (800 år 1971), Korsør
(550 år 1975), Skive (650 år 1976),
Rønne (650 år 1977), Nibe (250 år 1977),
Holbæk (700 år 1986), Køge (700 år
1988), Odense (1.000 år 1988), Bogense
(700 år 1988) og Ålborg (650 år 1992).27
Sidstnævnte rummer et bind, der igen
var resultat af et firmajubilæum, A/S C.
W. Obels 200-årsjubilæum i 1987, og et
tilsvarende juilæum var baggrund for
endnu en byhistorie, Hadsund-historien, bekostet af Hadsund Sparekasse i
anledning et dens 100-årsjubilæum i
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1985. Som igangsætter har også kom
munalreformen kunnet virke. Da Nør
resundby i 1970 blev sammenlagt med
Ålborg, fandt man tiden inde til at få
videreført byhistorien op til 1970 fra det
gamle slutår 1850.
Det viser, at jubilæer kan være ikke
blot festlige, men også nyttige.
Når det gælder oplysninger om orga
niseringen og finansieringen i øvrigt,
står man helt på bar bund. Her kunne
jeg foreslå som en vigtig opgave for
Sammenslutningen af Lokalhistoriske
Arkiver med henblik på lettelse af frem
tidige arbejder at få foretaget en under
søgelse, mens en sådan endnu kan fore
tages, før alt er glemt. Det kunne være
nyttigt at få klarlagt omstændigheder
omkring tilvejebringelse af økonomiske
midler, ved kommune, fonde og salg, og
omkring organisering af salget, re
klame, personlige henvendelser, sub
skription. Oplysninger om oplagsstør
relse, salgspriser og salg og fornem
melse af byhistoriernes modtagelse i be
folkningen kunne belyse mulighederne
for at sætte ind ved fremtidige opgaver.
At lave gode byhistorier er som nævnt
en ressourcekrævende og kostbar op
gave, og endnu meget ligger og venter.
Der bør gøres en indsats for at få flere
byer behandlet i gode byhistorier som
de bedste, der er kommet i de seneste 25
år.
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Anmeldelser

Byhistorier
Erik Johansen, Bodil Møller Knudsen,
Jan Kock: Fra Aalborgs fødsel til Gre
vens Fejde 1534. Aalborgs Historie 1.
Aalborg Kommune 1992. 503 s., 210 kr.
I 1992 har Aalborg fejret 650-året for byens
ældste kendte købstadsprivilegium med et
fembinds værk, hvoraf bind 4 som det første
udkom i 1987. Det foreliggende bind 1 om old
tid og middelalder afslutter udgivelsen - en
passende rækkefølge, for det er jo da den vig
tigste periode (synes middelalderhistorike
ren), og så er der faktisk sket en del siden sid
ste ombæring af byhistorierne. Middelalderar
kæologien har holdt sit indtog og drastisk for
øget vor viden om middelalderen.
En kombineret arkæologisk og arkivalsk un
dersøgelse af ti byers topografiske udvikling
indtil 1560 blev foretaget, da Det Humanisti
ske Forskningsråds projekt »Middelalderbyen«
gik i gang i 1977. Da resultaterne skulle of
fentliggøres, lagde man flot ud med Ingrid
Nielsens undersøgelse om Ribe, en by med en
lang historie og med et overleveret arkivma
teriale af imponerende omfang. Projektets
flagskib fik hurtigt følge af bøgerne om Køge,
Næstved, Odense og Viborg. Så gik udgivel
serne tilsyneladende i stå, men nu er værket
om Aalborg søsat som en del af dette bind af
Aalborg bys historie.
To andre af de udvalgte byer kunne fejre by
jubilæum samtidig med eller kort efter projek
tets afslutning, og dette problem blev grebet
forskelligt an. I Odense bys historie behandler
bindet om middelalderen stort set kun domkir
kens og kapitlets historie, og projektets bind
fungerer derfor som et nødvendigt supplement
til dette afsnit af byens historie. I Køge Bys
historie blev resultaterne af undersøgelsen
flettet ind beskrivelsen af byens historie. I Aal
borg har man altså valgt at udgive forsknings
rapporten i dens helhed og ydermere under
strege den arkæologiske synsvinkel ved at lade
to af de tre forfattere være arkæologer og den
tredje historiker med middelalderarkæologi
som bifag. Man er altså ikke alene blevet ved
jorden, men er gået ned i den og følger derved,
som det fremgår af afsnittet om Aalborgs tid
ligere byhistorier (s. 144-48), en særlig aalborgensisk tradition, men nu med et meget ud
videt materiale, så vikingetid og middelalder

kan behandles udførligt. Faren er naturligvis,
at byens historie ender som en serie graverap
porter og fundbeskrivelser med detaljerede
tegninger, kort og fotografier uden en fælles
historie. Men da mange arkæologer ikke har
været bange for at løfte hovedet fra gravefeltet
og museumsmagasinet og fremkomme med
synteser, der giver forskellige bud på fortidens
samfund, er det med en vis forventning om få
en syntese om Aalborg bys materielle og im
materielle udvikling indtil 1534, at man åbner
bindet, ikke mindst i betragtning af, at bogen
må formodes at være rettet til en bred kreds af
læsere, læge som lærde. Desværre bliver disse
forventninger skuffede.
Første afsnit om tiden indtil 1100 er skrevet
af Erik Johansen, der gennemgår de forskel
lige bebyggelser i byens omegn, ikke mindst
det spændende Lindholm Høje. Allerede her
viser problemet sig. Masser af fundbeskrivel
ser illustreret med tegninger, rekonstruktio
ner og gode fotografier tager ganske pusten fra
teksten og læseren. Overblikket forsvinder
helt i de mange detaljer, og man klamrer sig til
de sammenfatninger, der findes efter de en
kelte afsnit, for ikke at fare vild i sandflugt,
gravpladser, enkeltfund, skiftende typer af
landsbyer og kulturhistoriske anekdoter (bl.a.
en fornøjelig vignet af danselærerinden og
amatørarkæologen frk. Zangenberg, der gra
vede i Lindholm Høje i 1896). Ydermere er af
snittet opbygget tematisk med bebyggelser,
grave og løsfund som de tre hovedtemaer, hvil
ket bl.a. indebærer, at vi fire gange skal rundt
om Lindholm Høje: første gang gennemgås de
to landsbyer, anden gang gravene, tredje gang
fundene og fjerde gang runerne. At både brød
tekst og billedtekst gentager sig selv, og at der
uafbrudt henvises til andetsteds i teksten, gør
ikke læsningen nemmere. På de sidste 4/^
side, der også rummer et skema og kort, dra
ges der så nogle spændende konklusioner om
områdets betydning i vikingetid og omvæltnin
gen ved kongemagtens indtrængen og anlæg
gelse af Aalborg by. Her ligger historien gemt,
og den burde have fået en udførligere plads på
bekostning af de mange fundrapporter, der
skulle være et hjælpemiddel til at nå formålet:
historien.
Andet hovedafsnit er skrevet af Bodil Møller
Knudsen og Jan Kock. Her har Projekt »Mid
delalderbyen« slået til, og vi får skam præsen
teret alt, hvad Aalborgs undergrund har afslø
ret om byens fysiske udvikling - men hvor bli
ver historien om menneskene af? Den 26-si-
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ders oversigt, der under overskriften »Aalborg
i middelalderen« indleder dette hovedafsnit,
viser sig reelt at være en sammenfatning af de
efterfølgende afsnit, der i forvejen har hver de
res sammenfatning. Undertiden er den samme
ordlyd brugt, således s. 109, hvor den ældste
kendte form af bynavnet forklares (Alabu: bor
gen ved vandrenderne) og et spørgsmål stilles:
Hvilken borg og hvilke vandrender? - der del
vis besvares med en kort gennemgang af byens
åer og borganlæg. Disse oplysninger og dette
spørgsmål gentages ord til andet på s. 165, her
udvidet med flere siders detaljerede beskri
velse af åerne, deres løb, mulige og beviste æn
dringer samt alt, hvad der kan siges om borg
anlæggene, og minsandten om vi ikke får ordet
forklaret en gang til på s. 188 i sammenfat
ningen af afsnittet om »Havn og fæstning«.
Ganske betegnende for forfatternes vægt
ning af, hvad der er væsentligt, beskriver af
snittene fra s. 134 til s. 313 Kilder og littera
tur, Landskabet, Havn og befæstning, Gader,
torve og broer, Bebyggelsens karakter og
Gejstlige institutioner. Først et stykke ind i
det næste afsnit (om verdslige institutioner)
dukker menneskene op på s. 326 som »bor
gere« (hvad kun et mindretal var, men det får
vi først at vide på s. 398), og de får tildelt i alt
lidt over hundrede sider under overskrifter
som Næringsliv og samfærdsel, Besiddelses
forhold samt Hverdag og fest. Som disse titler
antyder, er det ikke en sammenhængende hi
storie om mennesker og deres samfund i Aal
borg, men løst og fast om indbyggernes materi
elle liv alt efter hvilken type fund, der disku
teres. Faktisk er der flere oplysninger om men
neskene i billedteksterne end i brødteksten, og
nok læser mange billedteksterne før (eller i
stedet for) brødteksten, men er dette ikke at
overdrive (eller i hvert fald opmuntre en kede
lig vane)?
Det kan være svært at forbinde præsenta
tion og diskussion af fund og deres betydning
med det bredere samfund, men forfatterne
ignorerer også tit de muligheder, der dukker
op. Indledningen er nævnt. Et andet eksempel
findes på s. 265, hvor fund af nogle skeletter
præsenteres med bl.a. gennemsnitshøjden for
mændene (1,77 m.) og for kvinderne (1,64 m.).
Om denne forskel på 13 cm skyldes dårligere
livsvilkår for kvinder, kunne man så passende
diskutere ikke alene på baggrund af de 17 ske
letter i Aalborg, men på baggrund af det øvrige
skeletmateriale fra Norden og ikke mindst Be
rit Sellevolds analyser af forskellene på
mænds og kvinders legemshøjde i jernalder,
vikingetid og middelalder.
Både billed- og brødtekst præges undertiden
af en mangel på kendskab til eller forståelse
for middelalderens immaterielle sider. Nu er
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socialhistorie jo ikke danske middelalderhisto
rikeres stærke side, men på baggrund af de
sidste 10-15 års tværfaglige middelalderforsk
ning kunne man have håbet på en lidt større
forståelse for middelalderens samfund. Det er
ikke overraskende det religiøse liv, det især
kniber med, men også beskrivelsen af det mere
jordnære dagligliv byder på overraskelser, der
vist ikke er tilsigtede. På s. 275 omtales et på
bud fra 1447 om at lade bygge en god bygning
ved Vor Frue kloster, så nonnerne kunne være
lukket godt inde, fordi »klosterjomfruerne ikke
levede så isoleret i den såkaldte »klausur«,
som andre mente, det var rimeligt.« Det er en
vildledende sætning. »Klausur« betyder at leve
i et indelukke (som i et kloster) afsondret (eller
isoleret om man vil) fra omverdenen. Som or
det nu står, kunne man forledes til at tro, at
»klausur« betyder selve klostret. Om franci
skanerne hedder det, at de »er ... kendte for at
deltage også i verdslige aktiviteter og for ikke
at leve så isoleret, som det var almindeligt i
visse andre klostersamfund« (s. 288). Sagen er
den, at tiggerordenernes formål var at missio
nere, prædike og yde sjælesorg, særlig i by
erne, hvor behovet var størst, hvorimod de øv
rige ordners formål var at gøre det muligt for
en mand og (sjældnere) en kvinde at vende
denne verden ryggen og koncentrere sig om sin
egen sjæls frelse. En billedtekst s. 170 viser en
soldat med våben og »en rosenkrans, som var
god at have, hvis og når der skulle bedes«.
»Hvis« er overflødigt - folk var troende på den
tid, og dette ytrede sig blandt andet i, at de bad
- og rosenkransen havde en helt speciel funk
tion, nemlig ved fremsigelsen af det antal Fa
dervor (de store perler) og Ave Maria’er (de
små perler), man følte var nødvendigt i en spe
ciel situation, eller som man var blevet idømt
af skriftefaderen som bod. Til andre bønner
brugtes ikke rosenkrans. Halter det visse ste
der med forståelsen af det religiøse liv i mid
delalderen, kan man til gengæld glæde sig
over, at der er blevet plads til korte, men kær
komne glimt af nonneklostrenes medlemmer
og liv og af franciskanerordenens opbygning i
Danmark med velanbragte notitser om Aal
borgs betydning.
I afsnittet om de verdslige institutioner duk
ker, som sagt, menneskene mere op, om end i
spredt fægtning. Således støder vi flere steder
på Hans Bartholomæussen eller Hans Tolder
(under omtale dels af lensmænd, dels af told),
og hans dramatiske endeligt nævnes i en bi
sætning. Her er igen en i alle ordets betydnin
ger god historie, der spildes. Det samme gæl
der sagen mod Strange Torstensson, anklaget
for skattesnyd i 1457, og striden mellem borg
mestre og borgerskab fra 1488 angående først
nævntes regnskab for byskatten. De er slet

ikke nævnt (fordi brevene ikke er blevet ind
fanget under Projekt Middelalderbyens ind
samling af topografiske oplysninger?).
Hvad angår gilder og lav, så har Aalborg en
enestående kilde i de lavsregler, medlemsli
ster og regnskabsnotitser for Guds Legems
Lav, som også bliver nævnt med en omhygge
lig opremsning af kildemateriale og ejendoms
forhold og derefter forladt med en bemærkning
om, at oplysningerne om lavet »udgør en af de
rigeste kilder til det sociale livs historie i Aal
borgs senmiddelalder. Emnet berettiger til en
bog i sig selv, men i denne sammenhæng skal
gildets forhold blot omtales kortfattet« (s. 333).
Kunne vi dog ikke have fået bare et kapitel om
»det sociale livs historie«? Især da der ifølge
noter og litteraturliste ikke er lavet et nyere
studie af lavet (Aksel E. Christensens stadig
værdifulde guldmedaljeafhandling fra 1931 er
ikke nævnt). Hvad angår håndværkere, under
streges det flere steder, at håndværkerkvarterer var almindelige i europæiske byer. Det
var de ikke i middelalderen, så Aalborg er gan
ske typisk både for danske og udenlandske
byer. Præsentationen af håndværkere er ba
seret på fund, så det bliver til spredte, om end
spændende glimt af håndværkernes arbejde,
men deres organisation spises af med én sæt
ning om, at håndværkerne organiserede sig i
lav. Til gengæld får man at vide, at håndvær
kernes »indplacering i senmiddelalderens
stænderdelte samfundssystem blev med orga
niseringen i et relativt velfungerende lavssy
stem så fast cementeret, at den kom til at virke
ind i århundrederne efter middelalderens slut
ning«. Bortset fra det høje lixtal er dette en
sætning, der kræver, at læseren er fortrolig
med den omfattende forskning i middelalde
rens og de efterfølgende århundreders »sam
fundssystemer« (styg sociologislang), og er hun
det, vil hun da undre sig højlig over, at hånd
værkerne forblev fast cementeret i et stænder
samfund, mens de øvrige indbyggere i Aalborg
og resten af kongeriget fulgte med over i det
rangssamfund, der afløste stændersamfundet.
Her er igen en forspildt chance for at sætte
fund ind i en samfundsmæssig sammenhæng.
Det kunne nemt være gjort ved en ordentlig
gennemgang af håndværkslavene og deres ud
vikling og betydning både for lavshåndvær
kere og andre håndværkere i senmiddelalde
ren. Derved havde man måske også undgået
den uheldige betegnelse »en slags fagforening«
for lavene (s. 383), som ikke oplyser, men kun
giver forkerte og anakronistiske associationer.
Et mindre kritikpunkt er, at teksterne
skæmmes af en manglende koordination. S.
336 siges det, at folk var mere eller oftere be
rusede i middelalderen, fordi der stort set kun
var øl at drikke. S. 363 får vi så at vide (i en

billedtekst) at det daglige øl næppe var stær
kere end hvidtøl og derfor ikke berusende. På
s. 362 præsenteres hansestæderne som et
»kraftigt handelsforbund«, men det sker, efter
at hansestæderne er nævnt uden kommenta
rer på de foregående sider.
Som forskningsrapport har bogen et stort
formelt problem (beklageligvis ikke særegent
for denne bog), nemlig brugen af slutnoter. Lit
teraturhenvisninger er anbragt i slutnoter,
men her er blot anført et efternavn, et årstal og
et sidetal. Læseren skal slå op to steder, for
medmindre hun har en fænomenal hukom
melse, der rummer de sidste 60 års artikler og
bøger om dansk middelalder, siger »Riismøller
(1940) 187f« hende ikke noget. En så kort hen
visning skal bruges inde i teksten (i parentes),
så læseren kan gå direkte til bibliografien, el
lers må der angives en titel i noten, der hjæl
per hukommelsen. Det er særlig grelt i første
afsnit, hvis noter kun består af disse ultra
korte henvisninger. Det andet hovedafsnit in
deholder både henvisende og forklarende no
ter, så for de sidstes vedkommende får man da
noget for ulejligheden første gang, man slår op.
Disse noter havde imidlertid stået endnu kla
rere, hvis henvisninger til litteratur havde væ
ret anført i teksten. Bibliografien (15 sider) er
den sædvanlige øvelse i at forvirre læseren ved
at afgive det minimale antal oplysninger uden
at være direkte vildledende. Ingen kursiverin
ger og anførselstegn til at skille titler på artik
ler fra titler på bøger og tidsskrifter, ej heller
sidetal til at oplyse, om en henvisning er en
notits på et par sider eller en mere omfangsrig
artikel. Hvornår lærer danskere at citere or
dentligt? Derimod er både fundfortegnelsen
(14 sider) og billedfortegnelsen (3 sider) gan
ske udførlige.
Illustrationsmaterialet er helt i top. Her er
både farve og skarpe sort-hvide billeder, kort
med diverse signaturer, så man må fryde sig
(jeg holder meget af kort), tegninger, forstør
relser af gamle stik, kort sagt, alt hvad hjertet
kan begære. Prisen er selvfølgelig en meget
tung bog i alle ordets betydninger. Hvad vi re
elt har her, er en smukt præsenteret gennem
gang af arkæologiske kilder til Aalborgs histo
rie i middelalderen og en række studier af by
ens fysiske udvikling, en forskningsrapport
med alle de dyder og mangler, denne genre
har. Så må vi som middelalderforskere takke
byrådet for at have bekostet denne flotte rap
port og håbe på, at en eller flere af forfatterne
vil kvittere med at skrive selve historien - den,
der handler om bysamfundet i Aalborg.
Grethe Jacobsen
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Gert Poulsen og Per Bo Christensen:
Aalborg fra politisk skandale mod øko
nomisk katastrofe fra 1680 til 1814. Aal
borgs Historie 3. Aalborg kommune
1990, 398 s. Billedredaktion: Viggo Pe
tersen.
Per Bo Christensen og Jens Topholm:
Aalborg under stilstand og fremgang fra
1814 til 1970. Aalborgs Historie 5. Aal
borg kommune 1990, 596 s. Billedre
daktion: Viggo Petersen.
Aalborg fejrede i 1992 650-året for sine ældste
kendte købstadsprivilegier og har som så
mange andre byer markeret jubilæet med ud
givelse af en stor ny byhistorie. Disse jubilæ
umsværker er omgærdet af megen prestige, og
der er i de fleste tilfælde ikke sparet på ret
meget i den ydre fremtræden. Papiret er af fin
og kraftig kvalitet, der er mange farvebilleder,
og bøgerne er smukt indbundet. Dette gælder
også Aalborgs nye byhistorie, der sammenlagt
fylder ca. 20 cm., når de fem bind står ved si
den af hinanden (vægten nærmer sig også de
20 kg.). Værket er hermed omfangsmæssigt en
af de største danske byhistorier, kun overgået
af Københavns og Odense bys historier.
Der er normalt knyttet betydelige offentlige
tilskud til udgivelsen af disse byhistorier. Som
regel betyder det også, at forfatterne er blevet
rimelig betalt for det store arbejde, det er at
skrive en sådan byhistorie. Således også i Aal
borg, hvor det var tobaksfirmaet C. W. Obels
200 års jubilæum i 1987, der var udgangs
punktet. Firmaet ønskede at udgive en bog om
Aalborgs industrielle udvikling 1735-1940.
Det førte til et samarbejde med Aalborg by, der
i 1984 tog initiativ til at få skrevet en ny by
historie. I samarbejdet indgik Aalborg Univer
sitetscenter, Aalborg Historiske Museum og
Lokalhistorisk Arkiv for Aalborg kommune,
der stillede forfatterne med den nødvendige
faglige ekspertise.
Penge og dygtige forfattere er imidlertid
ikke tilstrækkeligt. Der må også tid til (det har
også noget med penge at gøre!). Forudsætnin
gen for de store sammenfattende byhistorier er
nemlig grundige undersøgelser, som man ikke
altid kan regne med foreligger inden for alle
områder af byens historie, især ikke inden for
de økonomiske og sociale forhold, som har
stået i centrum for den byhistoriske forskning
igennem den sidste generation. Og sådanne
undersøgelser er meget tidkrævende. I Aal
borg har forfatterne til byhistorien haft flrefem år eller mere til arbejdet, og de har til dels
været frikøbt i kortere eller længere perioder.
Lederen af det lokalhistoriske arkiv, Hen
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ning Bender, fik opgaven at skrive historien
om Aalborgs industrielle udvikling fra 1735 til
1940, der udkom som byhistoriens bind 4 i
1987, mens bind 2 om Aalborg under krise og
højkonjunktur fra 1534 til 1680 er skrevet af
Lars Tvede-Jensen og Gert Poulsen og udkom i
1988. I 1990 udkom så de to her omtalte bind,
og endelig afsluttedes værket i 1991 med bind
1 om Aalborg i middelalderen indtil 1534,
skrevet af Erik Johansen og Jan Kock. Dette
bind indgår samtidig i projekt Middelalderby
som projektets rapport om Aalborg.
Denne noget indviklede tilblivelseshistorie
for det store værk præger i høj grad det fær
dige resultat, der har en tendens til at falde fra
hinanden i en række selvstændige dele uden
den indre sammenhæng, som trods alt har
præget bysamfundet og dets udvikling. Det
medfører også en række gentagelser især fra
bind 4 til de to her omtalte bind 3 og 5, idet
man naturligvis ikke kan skildre byens udvik
ling i perioden ca. 1750 til 1970 uden at
komme ind på den industrielle udvikling, som
er bind 4’s emne.
Bind 3 og 5 dækker perioden fra 1680 til
1990. Heraf har Gert Poulsen skrevet om pe
rioden 1680-1750, der omfatter i alt ca. 150
sider, Per Bo Christensen har skrevet om tiden
1750-1890, der fylder i alt 365 sider med ca.
190 i bind 2 om tiden 1750-1814 og 175 sider i
bind 5 om perioden 1814-1890, mens Jens
Topholm har skrevet i alt 327 sider i bind 5 om
perioden 1890-1970. De to sidstnævnte er hi
storikere med tilknytning til lokalhistorisk ar
kiv, mens Gert Poulsen var historiker på uni
versitetet. Han døde pludseligt, kort tid efter
at bind 3 var udkommet.
I begge binds forord siges det, at grund
strukturen i de enkelte afsnit er ens. Der er
tale om sociale-økonomiske, politisk-administrative samt åndelige-kulturelle forhold. Bag
denne struktur ligger den grundopfattelse, at
de økonomiske forhold og fysiske rammer er
grundlaget for dagliglivet og de politiske og ån
delige vilkår. Fra forfatternes side tages der
imidlertid en række forbehold, som svækker
dette grundlag. I begge forord siges det - lige
som undskyldende - at fremstillingen er præ
get af, at der er to forfattere, der ikke har vægtet hovedemnerne ens. I forordet til bind 4 er
kendes det tillige, at det bevarede kildemateri
ale er så omfattende, »at det ikke kan lade sig
gøre for den enkelte forfatter at bearbejde den
samlede mængde kilder inden for de rammer,
dette værk er blevet udarbejdet under.« Man
skal da heller ikke have læst ret meget i bø
gerne, før det står klart, at værkets grund
struktur eller den grundopfattelse, hvorudfra
værket er skrevet, ikke træder lige klart frem
hos alle forfattere, ligesom det mange steder
netop synes at være det kildemateriale, som er

med til at belyse de økonomiske og sociale for
hold, som er ubearbejdet.
Gert Poulsen starter sin gennemgang af pe
rioden 1680-1750 med den politiske udvikling.
Det gør han formodentlig for gennem nogle
skandaler, som rystede Aalborg omkring 1680
og igen 30-40 år senere, at kunne præsentere
det dominerende lag i byen og samtidig give
læseren et vist indblik i byens økonomi. Det
var store uregelmæssigheder omkring borgme
ster og magistrats forvaltning af byens midler,
som førte til undersøgelser og også et borgme
sterselvmord! Sagen har naturligvis afsat et
vældigt kildemateriale, 50.000 sider fortælles
det! Det bliver til ca. 20 sider i bogen og følges
af endnu 15 sider om en sag fra 1728-29! Mens
det således er »sagerne« der optager afsnittet
om den politiske udvikling, er det udviklingen
over lang sigt, der skildres i afsnittet »Befolk
ning, økonomi og sociale forhold 1681-1750«.
Først skildres befolkningsudviklingen på
grundlag af optællinger i kirkebøgerne, og her
efter følger en gennemgang af økonomiske og
sociale vilkår for handel og købmandsstand,
for håndværkerne og for de fattige i de ca. 70
år, der er tale om. Det lykkes Gert Poulsen på
ca. 80 sider at få klargjort for læseren de æn
dringer, der sker: Sildefiskeriet, der går til
bage; handelen med korn på Norge; de skel,
der opstår inden for købmandsstanden, hvor
nogle bliver jordejere i stor stil, mens andre
bliver »krambodshandlere«; og håndværkerne,
der bliver for mange i forhold til den tilbage
gang i befolkningstallet, som kan konstateres
ved midten af 1700-årene.
Gert Poulsens del afsluttes med et afsnit om
den åndelige udvikling i Aalborg på i alt 25
sider, hvor trolddom får 10, ægteskab, utro
skab og seksualitet 8, skolen 1(!) og pietismen
5 sider, en vægtning, som ikke umiddelbart sy
nes rimelig.
Per Bo Christensen starter sit afsnit om ti
den 1750-1814 med et afsnit om »sociale og
økonomiske udviklingstræk« og herefter følger
afsnit om håndværkerne, om de handlende og
de fattige. Dette hovedafsnit følges af mindre
afsnit om politik og magt og ånd og kultur.
Skildringen af perioden 1750-1814 er væsent
lig mere afbalanceret end Per Bo Christensens
afsnit om perioden 1814 til 1890 i bind 5, hvor
den økonomiske udvikling har en langt mindre
fremtrædende placering. Håndværkets udvik
ling i 1800-årene behandles således på otte si
der, mens prostitutionen får seks sider, og Aal
borg stiftsbibliotek syv sider. Sundhed, syg
dom og miljø får i alt 40 sider. Generelt må det
nok siges, at Per Bo Christensens afsnit af
bind 5 er det afsnit, hvor vægtningen af de en
kelte emner er blevet mest skæv.
Jens Topholms skildring af perioden 18901970 er nok det mest vellykkede af de fire store

hovedafsnit i disse to bind. Det er meget klart
og velafbalanceret i sin opbygning. En omtale
af de fysiske rammer, kombineret med en gen
nemgang af befolkningsudviklingen, følges af
et afsnit om økonomiske forhold, med over
sigtsmæssige gennemgange af de forskellige
erhvervsgrenes udvikling (også industriens!).
Herefter bevæger vi os over på det politiske
plan, og der sluttes af med levevilkår, kultur
og fritid.
Problemet for Jens Topholm har uden tvivl
været at få skildringen af de mange sider af
udviklingen over så langt et tidsrum, hvor
byen for alvor vokser og ændrer sig, presset
ind på de ca. 320 sider, han har haft til rådig
hed. Det betyder, at udsagnene mange steder
bliver meget generelle, og at der slet ikke er
plads til at gå ned i detaljen eller omtale en
keltsager, således som det trods alt er muligt
for forfatterne til de tidligere afsnit. Alligevel
lykkes det for Jens Topholm at få liv bragt ind i
skildringen, især af de politiske forhold, hvor
talrige citater fra aviserne viser de grundige
kildestudier, som ligger bag skildringen. En
anden fordeling af sideantallet de tre forfat
tere imellem havde nok været rimelig. Især
kunne Per Bo Christensens afsnit være stram
met op til fordel for mere plads til skildringen
af udviklingen i dette århundrede.
De tre forfattere behandler i deres afsnit en
række fælles temaer. Det er ikke i alle tilfælde
sket på en sådan måde, at man kan følge et
tema fra afsnit til afsnit. Befolkningsudviklin
gen skildres i Gert Poulsens periode, hvor der
ikke haves folketællinger, ved hjælp af et dia
gram side 52-53 med en række kurver og søj
ler, der viser befolkningsudviklingen år for år
1681-1750 på grundlag af kirkebøgerne. I Per
Bo Christensens afsnit om tiden 1750-1814
bliver det til et søjlediagram (s. 170), der viser
befolkningsvæksten i perioderne mellem folke
tællingerne fra 1769 og frem. Det følges af et
tilsvarende diagram for perioden 1814-1890 i
bind 5 side 49, og Jens Topholm tager tråden
op side 199 med perioden 1890-1950. Antallet
af håndværkere er det derimod ikke muligt at
følge fra periode til periode, fordi der mangler
præcise oplysninger herom i nogle af afsnit
tene, selv om det havde været muligt at frem
skaffe tallene. Det samme gælder handelen og
skibsfarten, hvor der i et afsnit gives tal for
eksport af bestemte varer (s.79), i et andet af
snit tal for udgåede skibe og deres tonnage (s.
202) samt tal for antal skibe hjemmehørende i
Aalborg (s. 198), mens perioden 1906-1950 il
lustreres med søjlediagram og kurver, der vi
ser import og eksport samt omsætning over
havnen (s. 270). Selvom det kan være svært at
etablere sammenlignelige tal, kunne det på
dette vigtige felt vel nok ved en fælles indsats
være lykkedes. Her som på mange andre om-
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råder, hvor det kniber med sammenhængen
mellem afsnittene og vægtningen af stoffet,
burde værkets redaktion have grebet ind og
sørget for en bedre koordinering.
En samlet vurdering af de to bøgers dispo
nering og af den sidemæssige vægtning af de
enkelte afsnit og emner viser en meget tradi
tionel kildemæssig tilgangsvinkel. Byens og
andre myndigheders - dvs. administrationens
- arkiver er de absolut vigtigste kildegrupper.
Det fremgår klart, når man læser den lange
fortegnelse over det anvendte kildemateriale,
hvor byens arkiv eller de forskellige afdelinger
heraf er helt dominerende. For bind 5 gælder
dog, at en lang række arkivfonds, især for
eningsarkiver, i det lokalhistoriske arkiv er
udnyttet. Aviserne er som nævnt en vigtig
kilde for skildringen af de politiske forhold.
Herudover spiller også den trykte litteratur en
vigtig rolle, mens erindringer er benyttet i be
grænset omfang.
Denne kildebrug, som vel er typisk for ud
dannede historikere, er med til at give en
skævhed i fremstillingen, der viser sig ved
nogle »tynde« afsnit netop for de områder, som
det er vanskeligt at belyse alene ved hjælp af
administrative arkiver. Det gælder dagligliv
og levevilkår, herunder boligforhold, som kun
er sporadisk berørt i de to bind. En sammen
ligning med f.eks. Køge bys historie, der blev
udgivet 1986-88, også i anledning af et køb
stadsjubilæum, viser de mangler Aalborgs hi
storie har i så henseende.
For begge de to bind gælder, at de gengiver
en lang række kort over Aalborg, både fra
trykte og utrykte kilder, men de bruges i de
fleste tilfælde som en ren illustration, uden
megen sammenhæng med teksten eller uden
megen forklarende tekst, der kan hjælpe læ
seren til en forståelse af kortet og de informa
tioner, det giver om byens fysiske udvikling. I
Gert Poulsens del mangler helt en nærmere
omtale af de fysiske rammer for borgernes liv.
Der bringes ganske vist et kort over Aalborg
1722, men det står ganske uformidlet. Heller
ikke i Per Bo Christensens afsnit om tiden
1750-1814 er der meget at hente af den slags.
Kun halvanden side (side 177-179) fortæller
lidt om kvarterudvikling og byens fysiske
vækst, men det sker uden at der er noget kort
til rådighed. Bedre bliver det i bind 5, hvor Per
Bo Christensen på ca. 25 sider gør rede for by
ens fysiske udvikling i 1800-årene. Her gen
gives to bykort, der delvis er bragt i sammen
hæng med teksten. Jens Topholm har tre by
kort til at illustrere byudviklingen 1890-1970,
som får ca. 70 sider, men problemet er her, at
Aalborg i dette århundrede bliver så stor, at
det er vanskeligt at gengive hele byen på en
enkelt bogside eller et opslag, samtidig med at
det er muligt at se detaljerne. I en række til
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fælde er udsnit af kort brugt til at markere
beliggenhed af forskellige institutioner (bl.a.
bind 2 s. 268, 308, 347), men man kunne nok
have ønsket sig, at der var arbejdet væsentligt
mere bevidst med kortmaterialet. F.eks. kunne
den røde farve, som er brugt mange steder i
bøgerne, være anvendt til markering af ældre
forhold på udsnit af nutidskort eller som ind
tegninger af nutidige forhold på ældre kort,
f.eks. hvorledes jernbanen eller det store Ve
sterbrogennembrud blev placeret i bybilledet.
Det kunne have sat de forskellige kort i rela
tion til hinanden, og det ville have været med
til at give læseren en meget klarere fornem
melse af ældre forhold, og af hvorledes byens
vækst er foregået. Byen i dag er det læseren
kender og kan forholde sig til, og derfor er den
god at bruge som hjælp til at illustrere ældre
forhold.
Bøgerne er meget flot illustrerede, og der er
tale om et stort og meget varieret billedmateri
ale. Der er brugt gamle og nye fotografier, kort
og planer, gamle stik, malerier og mange mu
seumsgenstande. Det fornemmes klart, at bil
ledredaktøren, Viggo Petersen, er museumsin
spektør. Det giver sig bl.a. det udslag, at alle
illustrationer i bind 3 - bortset fra samtidige
tryk, arkivalier, planer, tegninger og stik - er
gengivelser af samtidige genstande fra museer
og kirker, mens der i dette afsnit kun er ni
fotografier af bygninger. Det gør billedsiden i
bogen meget varieret, og der er gennemgående
en god sammenhæng mellem billeder og tekst.
Også for bind 5 gælder, at det ikke er bille
derne af huse og gader som dominerer. Det er
interiører, gruppebilleder og billeder af begi
venheder, som præger bogen sammen med an
noncer, satiriske tegninger o. lign.
Hver bog er udstyret med et kombineret per
son-, stednavne- og sagregister. Sammen med
den detaljerede indholdsfortegnelse giver det
mulighed for at finde frem til omtale af vidt
forskellige sider af byens liv, hvis det er en
kelte emner eller detaljer man søger oplysning
om.
Den sammenhængende, store fremstilling af
en bys historie er en helt speciel genre inden
for historieskrivningen. Dens ydre form, dens
indhold og de grundsynspunkter, som præger
den, ændrer sig fra generation til generation.
Den kan være skrevet af en eller flere forfat
tere på grundlag af grundige kildestudier, men
uanset hvor mange forfattere den har, skal en
række krav om sammenhæng og helhed være
opfyldt. Den skal kunne læses i sammenhæng,
men skal samtidig kunne fungere som opslags
værk, hvor kun et bestemt emne skal studeres.
Den skal nutildags helst være rigt illustreret
med et varieret billedmateriale, der er integre
ret i den tekstlige sammenhæng, og kort og
planer over byen eller dele af den har en vigtig

funktion i forbindelse med gennemgangen af
byens fysiske udvikling. Den skal give den lo
kale borger en sammenhængende forståelse af
byens helt specielle historiske udvikling, som
dog samtidig skal kunne sættes i relation til
andre byers udvikling.
De to her omtalte bind af Aalborgs historie
lever op til disse krav, trods de mangler, der
her er påvist, trods nogle afsnits ujævnhed og
trods nogen brist i sammenhængen fra afsnit
til afsnit. De føjer sig smukt ind i den lange
række af store, samlede byhistorier, som har
set dagens lys inden for de sidste årtier. Histo
rikerne fra universitet og lokalhistorisk arkiv
har sammen med billedredaktør og grafisk til
rettelægger vist, at de kan deres håndværk, og
har skabt en læseværdig fremstilling af deres
bys historie i en flot ydre form.
Henrik Fangel

Roskilde bys historie - tiden indtil 1536,
red. Frank A. Birkebæk m.fl. Historisk
Samfund for Roskilde Amt, Roskilde
Museums Forlag 1992. 429 s., 395 kr.
Roskildes historie er ikke forsømt i litteratu
ren, men det er alligevel hen ved et halvt år
hundrede siden, at Arthur Fangs tobindsværk
så dagens lys. Der er gjort meget arbejde i mel
lemtiden, ikke mindst har arkæologien udvi
det vort kendskab til byens historie meget.
Roskilde var også blandt de byer, der udvalg
tes til behandling i det humanistiske forsk
ningsråds Projekt Middelalderbyen, og selv om
det planlagte bind om Roskilde ikke har ma
terialiseret sig, har selve arbejdet med byen
bragt megen ny erkendelse. Der er derfor god
grund til nu at lave en ny syntese af Roskildes
historie.
Det foreliggende første bind om tiden indtil
reformationen er skrevet af fem forfattere: Ar
kæologen Tom Christensen behandler oldti
den, med særlig vægt på Lejre, hvor han selv
har gravet flittigt i de senere år, historikeren
Frank Birkebæk behandler Roskildes grund
læggelse og dens første århundrede som by,
middelalderarkæologen Michael Andersen
skriver om perioden 1080-1300, historikeren
og kunsthistorikeren Anette Kruse om det fjor
tende århundrede, og Vivian Etting, også hi
storiker og kunsthistoriker, tager sig af tiden
1400-1536.
Teksten er som helhed velskrevet og burde
ikke volde det publikum, som bogen sigter
imod, urimeligt besvær. Ikke mindst Michael
Andersens afsnit er en fornøjelse at læse, me
dens Vivian Etting kunne have ofret lidt mere
omhu på sproget. Hun har bl.a. problemer med
de præpositioner, der styrer akkusativ (s. 343:

... straffen for de [recte dem], der havde ekse
kveret ...). At skrive sådan er da vistnok ikke
godt dansk, endnu.
Roskilde var i middelalderen først og frem
mest gejstlighedens by. Domkirken og de an
dre kirkelige institutioner spiller derfor uund
gåelig en stor rolle i fremstillingen. Somme ti
der kan man under læsningen næsten
glemme, at der også var andre indbyggere i
byen, men disse andre har naturligvis ikke
nær så flittigt som de gejstlige efterladt sig kil
demateriale, hverken skriftligt eller arkæolo
gisk, så det kan man ikke laste forfatterne.
Det kan nok heller ikke undgås, at et afsnit
som det om det fjortende århundrede mere får
karakter af samfundsbeskrivelse end af frem
stilling af en historisk udvikling.
Alle afsnit inddrager al den nyeste viden om
Roskildes historie og giver således læseren en
helt ajourført fremstilling. Egentlige nytolk
ninger, eller forsøg herpå, har den nye viden
dog kun medført i Frank Birkebæks afsnit.
Han har problemerne omkring byens grund
læggelse og Harald Blåtands og Svend Tveskægs kirkebyggerier og gravlæggelser at
tumle med og prøver at eksportere Svend Tveskæg til Lund. Spørgsmålet er vel, om man
skal gøre sig så megen ulejlighed for Adam af
Bremens skyld. Hans historie om, at Harald
efter sin død i Jumne blev begravet i Roskilde,
er i virkeligheden ganske usandsynlig. Hvor
dan skal Svend Tveskæg, der jo må have været
herre i Roskilde, egentlig have fået Haralds lig
udleveret til begravelse i Danmark? - og har
han haft nogen interesse i det? - Svend Estridsen havde, som Axel Bolvig i en endnu nyere
bog {Kirkekunstens storhedstid, Gyldendal
1992) er inde på, en interesse i at påstå, at
Harald lå begravet i Roskilde. Birkebæk fore
slår modsat, at når man forsøgte at gøre Ha
rald til helgen, var det, fordi han havde grund
lagt kirken i Roskilde, men han eroderer dette
argument for Haralds rolle i Roskilde ved
straks efter at betvivle, at der overhovedet
gjordes noget forsøg på at sanctificere Harald.
Det er vel mere troværdigt, at Svend selv
kunne ligge begravet i Roskilde, men historien
i Encomium Emmæ Reginæ om, hvorledes han
først begravedes i England og derefter bragtes
til Danmark og begravedes i en trefoldighedskirke, er heller ikke meget overbevisende. Den
bør ikke give anledning til store kildekritiske
krumspring eller frustration hos arkæolo
gerne, der hverken kan finde Haralds eller
Svends kirke.
Knud den Stores forhold til Roskilde er
spændende, og Birkebæk har en spændende
tolkning af det. Han opfatter Roskilde som
centrum for en antiengelsk reaktion mod
Knud. Desværre må kilderne vrides og stræk
kes meget for at bringes til at støtte denne ud
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lægning. Birkebæk blander først begivenhe
derne i 1014-15, da Knud var hjemme i Dan
mark for at samle støtte til sin erobring af
England, og hvor han ifølge Encomium Emmæ
skal være blevet afvist i sit krav på magten i
Danmark af sin broder Harald, sammen med
begivenhederne i 1019-20, da Knud forment
lig var hjemme i Danmark for at overtage mag
ten efter Haralds død. Fra dette andet besøg
stammer det brev, som Knud skrev til sine en
gelske undersåtter, ikke fra det første. Det for
tæller os intet om forholdet mellem Knud og
Harald, men nok noget om Knuds frygt for at
der skulle blive iværksat nye vikingetogter
mod England fra Danmark, som senest C.A.
Christensen har påpeget.
Også de mønter, der blev slået i Roskilde,
udlægger Birkebæk som et vidnesbyrd om en
dansk reaktion mod Knud og den engelske ind
flydelse. Nu var denne type ikke begrænset til
Roskilde; samme mønttype sloges i Lund, som
netop skal have udgjort Knuds modvægt mod
Roskilde, og andre danske møntsteder. Som
forskningssituationen er, må det være meget
betænkeligt at bruge Knuds mønter som ud
gangspunkt for noget. Så sent som i 1988 slog
Brita Malmer fast, at udforskningen af dem
kun lige er begyndt, og mere specifikt betegne
des teorien om de »særdanske« mønters værdi
som kilder til den politiske situation som uri
melig i den seneste fremstilling af Danmarks
historie i vikingetiden, Peter Sawyers bind i
Gyldendal og Politikens Danmarkshistorie (s.
317-18).
Enkelte detaljer giver anledning til bemærk
ninger. S. 102 afbildes angivelig en Svend Tveskæg-mønt. Faktisk afbildes aversen af to
mønter, ingen revers. Da der kun kendes ét
aversstempel, men flere reversstempler, er det
helt umotiveret - og sikkert kun en fejl. På s.
298 afbildes Gyncelin Gyncekesens segl med to
korslagte fuglekløer. De betegnes som ørne
kløer, men da Gyncekeslægten som væbnere
optrådte som Mule af Falkendal, mon kløerne
så ikke snarere er ment som falkekløer?
På s. 349 optræder en bemærkelsesværdig
oplysning. Vivian Etting refererer fra skoma
gersvendenes lavsskrå, at straffen for at give
en lavsbroder en lussing eller gøre ham til hor
karl var en halv tønde øl og en mark voks. Det
er dog bemærkelsesværdig forskellige forseel
ser at behandle i samme paragraf! - Og hvor
dan bærer en skomagersvend sig egentlig ad
med at gøre en anden til horkarl? - Til hanrej,
måske, selv om svendene da vistnok alminde
ligvis var ugifte, men til horkarl? - Et opslag i
lavsskråen overflødiggør alle spekulationer:
Hoo som kynhesther syn gilb rodher eller hordragher, bøde... At »hordraghe« betyder at
trække i håret - og det er nok ligesom en kind
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hest forekommet i mange klammerier. Andre
gildeskråer fastsætter også straf for det, jvf.
Nyrop, Danmarks Gilde- og Lavsskraaer fra
Middelalderen, 11:589.
Hverken de anførte kritiske bemærkninger
eller de spørgsmålstegn, som Frank Birke
bæks teser rejser, hindrer, at Roskilde hermed
har fået første halvdel af en spændende og me
get læseværdig ny byhistorie. Den er tilmed
illustreret med et stort antal fotos, både i sort
hvid og i farver, og forsynet med små indskud
af specialister, for eksempel om geologi eller
om heraldik, og med et udmærket register og
en bogliste. Den vil både nære og tilfredsstille
interessen for Roskilde bys historie, og man
kan kun glæde sig til næste bind.
Niels Lund

Kalundborgs historie, bd. 4. Tore Ny
berg og Thomas Riis (red.). Kalundborg
kommune 1992. 517 s., 250 kr.
Denne bog danner afslutningen på Kalund
borg byhistorie - et projekt, som har strakt sig
over ca. 15 år, og som hidtil har resulteret i et
bind om byens historie indtil 1830, et bind om
perioden 1830 - 1980 og en bygningsregistrant
(udkommet hhv. 1985, 1987 og 1983). Bind 4
har nærmest karakter af en opsamlingsrunde,
idet bogen indeholder både specialartikler om
særlige bygninger og institutioner (navnlig de
gejstlige) og bilag og noter til bind 1 og 2 samt
diverse registre.
Specialartiklerne er meget forskellige m.h.t.
målgruppe og skrivestil, men gennemgående
hævder de sig fint. Ikke mindst Hugo Johann
sens og Marie-Louise Jørgensens bidrag har
appel langt uden for lokalhistoriske kredse.
Johannsens 50 sider lange afhandling om Vor
Frue kirke (kirken med de fem tårne) er præ
get af mange forskningsdiskussioner og af en
meget selvstændig stillingtagen til de gængse
opfattelser. F.eks. anfægter han Mogens Clemmensens datering (ca. 1170); han mener, at
forskellige stiltræk snarere peger hen imod be
gyndelsen af 1200-tallet, og sandsynligheden
taler da for, at kirken er bygget efter Esbern
Snares død i 1204 som et minde over byens
grundlægger. Johannsen tager også afstand
fra Vilhelm Lorenzens teori om, at Vor Frue er
inspireret af Apostelkirken i Konstantinopel en teori, som bl.a. Thomas Riis tilslutter sig i
bind 1 - og han har ikke meget mere sympati
for Mogens Bencards teori om, at russiske
stavkirker danner forbillede. I denne forbin
delse gør Johannsen opmærksom på, at der
med den moderne arkitekturvidenskabs syste
matiske registrering af data om alverdens kir

ker er skabt et overblik, som middelalderens
kirkebyggere aldrig har været i besiddelse af,
og at dette indebærer en stor risiko for at etab
lere fejlagtige sammenhænge. Ligeledes angri
ber han den mere eller mindre udtalte fore
stilling om passiv tilegnelse fra bygherrens el
ler bygmesterens side. Denne holdning, der si
destiller middelalderens bygherrer med 1800tallets historicisme, fratager dem selvstændig
skabende kraft og dybere hensigt med værket,
pointerer han. Johannsens egen tolkning, der
sætter den religiøse symbolik i centrum, ind
drager imidlertid også en række hjemlige og
udenlandske inspirationskilder og paralleller.
Først og fremmest ser Johannsen Vor Frue
som et symbol på det himmelske Jerusalem den evige salighed, som gudstjenesten giver en
forsmag på. Han bemærker, at kirkens grund
plan svarer til et krucifiks, og han vover endda
den dristige påstand, at de fire korsarmskapel
ler repræsenterer evangelisternes frelsebringende budskab, der når ud til alle verdenshjør
ner. Tilsvarende må kirkens fæstningsagtige
præg ikke tages bogstaveligt som nogle for
skere har gjort - men derimod opfattes som et
symbol på himmelborgen.
Ved kommunesammenlægningen i 1970 er
antallet af kirker i Kalundborg kommune ble
vet forøget med fem. I stedet for at gennemgå
disse kirker én for én har Johannsen valgt at
disponere stoffet tematisk og kronologisk, og
han har samtidig bestræbt sig på at give en
bred beskrivelse af den middelalderlige lands
bykirkes skiftende funktion og brug. De på
gældende kirker er ret forskellige og har hver
især meget spændende stiltræk, og Johannsen
har da også benyttet lejligheden til at frem
lægge en del nyere resultater vedrørende ud
forskningen af dansk kirkearkitektur. Noget
af det mest interessante er redegørelsen for
våbenhusenes mangeartede anvendelsesmu
ligheder og omtalen af forskellige typer af
gavlblændinger. Johannsen mener, at blæn
dingskompositioner vil kunne bruges som le
detråd ved datering i langt højere grad, end
det hidtil har været tilfældet.
Mens den inventarfattige Vor Frue kirke
ikke har givet Marie-Louise Jørgensen de
store udfordringer, folder hun sig rigtig ud i
artiklen om landsbykirkernes interiør. Artik
len, der indeholder talrige paralleller til andre
nordiske kirker, giver et fint indblik i middel
alderkirkens liturgi, takket være de mange be
skrivelser af, hvordan de overleverede gen
stande blev anvendt. I omtalen af 1500-tallet
lægges der vægt på, at reformationen ikke be
tød så kraftigt et skel, som man tidligere har
troet. For en stor del af det inventar, der var
anskaffet i katolicismens sidste år, forblev i
kirkerne, og endnu i 1570’erne påtalte bi

sperne forekomsten af helgenfigurer i mange
kirker. Hvad den nyere tid angår, gør Jørgen
sen en del ud af kulturspredningen i 1800-tallet. Emnet belyses bl.a. gennem en billedserie
om Raklev prædikestol, hvor et maleri af Mat
thæus fra 1613 gennemgik en kraftig moderni
sering under indtryk af Thorvaldsens statuer i
Københavns domkirke.
Også nedlagte gejstlige institutioner får en
grundig behandling i dette bind. Set. Olai
kirke i den østlige udkant af Kalundborg bliver
således beskrevet af både Tore Nyberg og
Hugo Johannsen, og Nyberg giver i den anled
ning en god oversigt over de forskellige faser af
Olav-dyrkelsen i Norden.
Herefter følger Jørgen Nybo Rasmussens ar
tikel om franciskanerklostret og det liv, der
udspandt sig her. Vi får bl.a. en skildring af
ordenens to hovedretninger og deres forhold til
fattigdomsidealet. I de sidste årtier af 1400tallet vandt den strenge retning, observansen,
stigende indpas i Danmark, men i Kalundborg
holdt man - som et af de sidste steder i landet
- fast ved konventualismen helt frem til 1518.
Denne retning tillod i praksis klostret at be
sidde fast ejendom og at drive handel. Nybo
Rasmussen fortæller også om magthavernes
hårde fremfærd over for franciskanerne i
årene omkring 1530, herunder lensmand Mo
gens Gøyes fordrivelse af munkene i 1532 - en
udvisning, der fandt sted, uden at byens be
folkning foretog sig noget til støtte for nogen af
parterne. Man er derimod ikke i tvivl om,
hvem der har forfatterens sympati. Reforma
tionen betød dog ikke et nederlag for klostrets
forstander. Tværtimod blev han sidenhen ud
nævnt til byens første lutherske præst. Vi får
et langt portæt af den fascinerende overløber,
der udgør endnu et eksempel på, at reforma
tionen ikke blev så skelsættende endda.
Mens Nybo Rasmussen interesserer sig
mest for det åndelige liv, holder Jørgen Ganshorn sig til det fysiske i sit bidrag om byens
befæstning. Som den eneste by i Danmark
havde Kalundborg i middelalderen hele to
borge, og den var desuden udstyret med en by
mur af teglsten. Vestborgen og en del af vold
anlægget har gennemgået en arkæologisk un
dersøgelse i midten af 1980’erne, og resulta
terne fremlægges her. Der er dog ingen revolu
tionerende nyheder. Konklusionen er, at den
velbefæstede vestborg sandsynligvis er grund
lagt omkring 1200, dvs. nogenlunde samtidig
med byen, og at den gik af brug omkring 1500.
Voldene er blevet forbedret flere gange i løbet
af høj- og senmiddelalderen, men en præcis da
tering er umulig. Hvornår den store østborg
(slottet) er blevet til, er uvist; det kan være
sket lige fra 1200 til midten af 1300-tallet Ganshorn er mest stemt for en placering i slut-

81

ningen af 1200-tallet. Imidlertid viser årrings
datering af tømmer, at der blev arbejdet på by
ens befæstning i Valdemar Atterdags tid, og
Ganshorn antager, at borgens vigtigste tårne,
deriblandt Folen, er opført i hans regeringstid.
Dermed bygges der bro til Thelma Jexlevs
kapitel om Kalundborg som administrationscentrum. Dette afsnit er først og fremmest en
beskrivelse af slottets beboere, lensmændene,
frem til 1660’erne, hvor slottet blev nedrevet
og lensmandsembederne nedlagt. Det attrak
tive len tiltrak mange »tunge drenge«, selv om
der »bare« var tale om et regnskabslen. Jexlev
fortæller, hvordan lensmændene boede og
hvilke beføjelser, de havde - og navnlig giver
hun en ret omfattende redegørelse for kron
godsets omfang (lensmændenes primære civile
opgave var at forvalte krongods). Det er hen
des indtryk, at lensmændenes tilstedeværelse
var et stort plus for byen, bl.a. fordi den stabile
og fornuftige administration befordrede øget
kommunikation mellem by og land.
Jexlevs bidrag rummer tillige et stykke ar
kivhistorie. Dette hænger sammen med Ka
lundborgs centrale placering i riget og deraf
følgende store betydning som møde- og admini
strationsby i 1300 - 1400-årene. Allerede un
der Valdemar Atterdag var byen vært for ad
skillige møder af Danehof og Retterting. Og da
dronning Margrethe opholdt sig meget i byen,
besluttede hun at indrette Folen til sit arkiv.
Under Erik af Pommern blev rigets centrale
finansstyrelse også flyttet hertil. Siden gik det
ned ad bakke for Kalundborg, men endnu i
Christian I’s og kong Hans’ regeringstid blev
der afholdt vigtige møder i byen. Og arkivet,
der forlængst havde antaget karakter af arkiv
depot, fik lov at ligge i Folen indtil 1582.
Man kan diskutere rimeligheden af at
bringe de omtalte specialartikler i et bind for
sig. I nogle tilfælde - især artiklerne om kir
kerne, hvis historie strækker sig fra middelal
der til nutid - kan det have sin rimelighed,
men Nybo Rasmussens, Ganshorns og Jexlevs
artikler ville have været bedre tjent ved at
være anbragt i bind 1, så de lettere kunne læ
ses i sammenhæng med Thomas Riis’ og Jør
gen H. Andersens generelle fremstilling af ti
den op til omkring 1700. Lige så oplagt hører
artiklerne om radiostationen, museet og det lo
kalhistoriske arkiv (tre artikler, der tilsam
men kun fylder 12 sider og derfor ikke er be
skrevet nærmere her) hjemme i bindet om den
nyeste historie.
En tilsvarende, men langt alvorligere, kritik
gælder bilagene og noterne til artiklerne i bind
1 og 2. Ved at udgive dem separat er man kom
met i den situation, at læserne af de to første
bind har måttet vente 5 - 7 år på at se for
fatternes henvisninger.
Yderligere skal det bemærkes, at der ikke er

82

henvisninger fra bilagene til de steder i bind 1
og 2, hvor de bliver benyttet, og at henvisnin
gerne fra bind 1 til bilagene ikke altid er helt
korrekte.
Der er ellers mange interessante bilag
iblandt. Navnlig bemærker man nogle usæd
vanligt fyldige oversigter over byens og egnens
administratorer lige fra middelalderen til i
dag, herunder den komplette fortegnelse over
medlemmer af kommunale råd i købstaden og
de nu indlemmede sognekommuner siden
1839/1842. Vi får ikke blot navnene, men også
erhverv og medlemsår for hver enkelt kommu
nalpolitiker.
Bilagene rummer også mangt og meget til
belysning af Kalundborgs handel og søfart. Og
naturligt nok, for byen har været usædvanlig
veldisponeret for søfart, takket være en god og
beskyttet havn og en beliggenhed tæt ved en
vigtig sejlrute. Købmand Christoffer Faaborgs
privatarkiv, der analyseres af Jørgen H. An
dersen, kaster et fint lys over byens fjernhan
del i 1560’erne og 70’erne. Det fremgår, at Faaborg tjente store penge på sine årlige sejladser
til Nederlandene, og at hans skibe besejlede
mange andre havnebyer ved Nordsøen og
Østersøen. To hundrede år senere var billedet
ganske anderledes. John Stampe Christensen
har ud fra skibbroregnskaberne fremstillet ta
beller over byens søfart i seks udvalgte år mel
lem 1720 og 1770. De viser, at hvis man ser
bort fra Lübeck, havde byen praktisk taget
ikke nogen søfartsforbindelse til havnebyer
uden for Danmark, Norge og hertugdøm
merne. Og søfarten blev i stort omfang vareta
get af udenbys folk, især samsinger. Jo, Ka
lundborg var sandelig kommet til at dele
skæbne med mange mindre privilegerede søkøbstæder.
Byens økonomiske liv bliver ligeledes belyst
gennem afskrifter af skifter og ekstrakter fra
skattemandtal - deriblandt et regnskab fra
1550’erne, der også bliver udnyttet til en sta
tistik vedrørende navneskik. Mere bemærkel
sesværdig er dog Finn Kiil Nielsens og IngerMargrethe Perssons tabeller over hver enkelt
husstands formue, gæld og skattebetaling i
årene omkring 1800. Materialet er tilvejebragt
gennem minutiøse studier af folketællingen
(der i øvrigt gengives som et bilag for sig),
brandtaksationen og en række forskellige
skattemandtal. Tallene danner - sammen med
oplysninger om antallet af tyende - grundlag
for en social lagdeling af byens indbyggere.
Dette er helt klart et af de mest seriøse forsøg,
der hidtil er gjort, på stratifikation af en dansk
købstadsbefolkning.
Bilagene til bind 2 fylder ikke meget, men er
ikke mindre værdifulde. De omfatter bl.a. sty
relsesvedtægten for Kalundborg kommune
1869, reglementer for fattigvæsenet og syge-

huset samt oversigter over bestyrelsesmed
lemmer og direktører i byens aktieselskaber
1919 - 1929.
Som det fremgår, er Kalundborgs byhistorie
et værk, der lægger megen vægt på navnestof
fet, og der er da også brugt hele 59 sider til
personregister. Der er endvidere et sag- og
stedregister, og, som noget usædvanligt for en
byhistorie, et særligt register over de omtalte
skibe - med angivelse af byggeår og skibstype.
Det er også prisværdigt, at værket er for
synet med et engelsksproget resumé; det skor
ter ellers på sammenfatninger i danske byhi
storier. Resuméet har en fornuftig tematisk
opbygning, men man kunne have ønsket en
lidt bredere perspektivering af byens historie.
Om værket som helhed må det siges, at det
placerer sig nydeligt i den samling af store by
historier, der udkommer i disse år. Således in
deholder det mange detailundersøgelser, der
vil kunne danne referenceramme og sammen
ligningsgrundlag for kommende lokalundersø
gelser og specialstudier. Spørgsmålet er nu,
om tiden ikke er inde til at få skabt et egentligt
samleværk om dansk købstadsbistorie, hvor
de mange udmærkede resultater fra denne og
andre byhistorier kan blive kombineret. I et
sådant værk må de gensidige relationer mel
lem købstæderne og mellem by og land gerne
få en fremtrædende placering. Som i så mange
andre byhistorier optræder disse emner kun
glimtvis i Kalundborgs Historie.
Jørgen Mikkelsen

Øvrige anmeldelser
Jens Fleischer: Politikens håndbog i lo
kalhistorie. 1991. 215 s., 229 kr.
»Denne bog er især skrevet for dem, der har
lyst til at arbejde med lokalhistorien på egen
hånd«, hedder det i Jens Fleischers forord, og i
fortsættelse heraf skitseres tre hovedformål
med bogen: Man skal lære spillereglerne (dvs.
de videnskabelige metoder) at kende og blive
fortrolig med den debat, der har været ført om
dem. Man skal forstå betydningen af ordet
kilde og have kendskab til, hvordan der arbej
des kritisk med kilder, og endelig skal bogen
forklare, »hvordan man kombinerer lokale be
givenheder, kulturhistorie og personer til en
stærk helhed«.
Med andre ord har Jens Fleischer villet
skrive en bog, der skulle være et godt udgangs
punkt, hvadenten man ville planlægge en ud
stilling, skrive en artikel, arbejde med et egns
spil, et foredrag eller noget helt femte. Han
har derfor - ifølge sit forord - bygget kapit
lerne op efter nogle tænkte »situationer«, som

lokalhistorisk interesserede kan komme ud
for, men det må desværre konstateres, at bo
gen ikke er ordnet konsekvent efter dette el
lers udmærkede princip.
Bogen er inddelt i 10 hovedkapitler, som
hver for sig er underopdelt i mindre afsnit, og
bogen afsluttes med en sporadisk adresseliste,
billedfortegnelse og register.
Håndbogens inddeling forekommer ikke
umiddelbart indlysende: Kapitlet Det første ar
kivbesøg (s. 49-76) indeholder således ikke
blot omtale af lokalarkiverne, men f.eks. også
af Det kgl. Biblioteks småtrykssamling, og ka
pitlet Hvordan jeg kommer i gang (s. 33-47)
synes i det hele taget at være et af de værste
m.h.t. blandingsgods. Her får man først præ
senteret forskellige veje at følge (at følge kur
ser, at blive medlem af en forening, at skrive
selv eller at gå på biblioteket). Dernæst går
forfatteren i dybden med spørgsmålet om bi
blioteksbesøg, hvad der fører ham ud i forskel
lige retninger: Hvordan er bibliotekets bøger
placeret på hylderne, og hvordan finder man
rundt? Hvordan skræller man en bog for prak
tiske oplysninger? Hvad finder man i traditio
nel lokalhistorisk litteratur (lokalarkivernes
årsskrifter glimrer ved deres fravær her, selv
om de utvivlsomt er en vigtig spore for den lo
kalhistoriske interesse)? Hvad er der skrevet
om arbejderbevægelsens lokalhistorie? Og der
sluttes med rene studietekniske anvisninger
om, hvordan man tager noter, laver referater
af det læste og holder de indsamlede oplysnin
ger ordnet, f.eks. ved hjælp af en pc.
Den dispositionsmæssige svaghed fremgår
f.eks. også af, at man (som nævnt) side 49 fin
der et kapitel med titlen Det første arkivbesøg,
men at man tillige side 129 finder et underaf
snit om det første besøg på et af de statslige
arkiver.
Alt dette skal selvfølgelig ikke skjule, at bo
gen indeholder mange præcise oplysninger og
mange udmærkede betragtninger. Der er tal
rige gode eksempler på både dette og hint, men
undertiden mærker man, at forfatteren ikke
har haft en klar forestilling om, hvilket niveau
han ville ramme med bogen. Et par absolutte
yderpunkter i denne henseende må det vist
være, at bogen dels giver anvisning på, hvor
dan man tager noter, når man læser en tekst,
dels anfører en række »standardvendinger,
som garvede historikere ofte benytter«, og en
delig oplyser, hvorledes man opnår at få del i
de årlige bibliotekspenge!
Forfatteren har en svaghed for eksempler og
illustrationer, og der er da også mange både
gode og velvalgte billeder i teksten. Et sted er
det dog gået galt: På side 73 bringes som illu
stration til et afsnit om mål og vægt en an
nonce fra Berlingske Tidende om en auktion i
1855 over jordbruger Hans Madsens sted på
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Ledøje Mark. Forfatteren vil her forklare ud
trykket »Giskat« [gammelskat], men har des
værre læst det som »Ølskat« (selv om de trykte
gotiske bogstaver findes i bogen side 64) og
kommer derfor med noget af en bortforklaring:
»En egentlig ølskat blev først indført ved lov
1891, så denne betegnelse på en afgift er lidt
forud for sin tid«. Unægtelig!
Bogens lay-out virker noget uroligt, men der
er i de enkelte afsnit indføjet klart afgrænsede
og som oftest centrale litteratur- og kildehen
visninger. Det kan dog undre, at den årlige bi
blioteksvejviser ikke nævnes på linie med ar
kivvejviseren.
Endelig kunne korrekturlæsningen have
været bedre - side 59, 67 og 87 mangler der
således at blive indsat sidetal (der først har
kunnet indsættes, da den ombrudte korrektur
forelå), og på side 137 oplyses det statslige ar
kivvæsens absolutte besøgstal i 1990 under
den vildledende overskrift Tilvækst i besøg i
1990.
Set under ét er Jens Fleischers bog for
ujævn i fremstillingen til, at den kan anbefales
lokalhistorisk interesserede. Den lever des
værre ikke op til de krav til overskuelighed og
soliditet, man bør kunne forvente af en hånd
bog, og heller ikke til de forventninger, man
umiddelbart har til en af Politikens håndbø
ger.
Jørgen Thomsen

The North Sea. Twelve Essays on Social
History of Maritime Labour. Udg. af Le
wis Fischer m.fl. Stavanger Maritime
Museum 1992, 216 s., 150 nkr.
Denne bog indeholder tolv indlæg fra en kon
ference i 1989 om de sociale aspekter af den
maritime arbejdskrafts historie i Nordsøregio
nen. Til alle indlæg er fortjenstfuldt føjet et
par siders perspektiverende kommentarer fra
andre konferencedeltagere. Man kommer vidt
omkring kronologisk, geografisk og tematisk.
De tre udmærkede danske indlæg er af Poul
Holm (om den skandinaviske fiskerdomine
rede model og den britiske rederdominerede
model for moderniseringen af fiskeriet), Tor
ben A. Vestergaard (en antropologisk undersø
gelse af danske fiskeres erhvervsidentitet og
flytninger) samt Joan Pauli Joensen (om det
færøske samfund og håndlinefiskeriet).
Selv om det for nogle af forfatterne kniber
med at give resultaterne nordsøperspektiv, er
indlæggenes mangeartethed i sig selv inspire
rende. Tilsvarende bind fra de senere toårige
konferencer skal være velkomne.
Erik Gøbel
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J. L. Østergaard Christensen og Peter
Korsgaard: Strejflys. Fra Holbæk Mu
seum og Holbæk Arkiv. Holbæk 1992.
I foråret 1992 fik museum og lokalarkiv i Hol
bæk et ret usædvanligt tilbud fra Holbæk
Amts Trykkeri, som stod foran sit 50 års jubi
læum i oktober. Det ville gerne fejre det halve
århundrede med et festskrift, og trykkeriet
overlod de to institutioner at udarbejde det, i
stedet for at få lavet en traditionel firmahisto
rie.
Resultatet er blevet en fornem reklame for
trykkeriets tekniske formåen, og for de to in
stitutioners hurtighed og faglige kunnen. I 14
kapitler præsenterer museet og arkivet hvad
der findes i deres samlinger.
Hvor det har været muligt, er både museets
og arkivets materiale udnyttet, så genstande,
fotografier og skriftlige kilder er anvendt.
Hvor der har været anledning til at bringe
flotte billeder og gode historier, har man gjort
det, men samtidig har man også haft et ønske
om at give læseren en fornemmelse af byens
historie.
De to forfattere, museumsleder og arkivle
der, er forståeligt nok gået efter perlerne i de
res samlinger. På den måde får man et broget
billede af, hvad der findes af broderier, kakler,
billedskærerarbejder, guldsmedearbejde, fug
leskydningsskiver, og hvad der foreligger af
skriftligt og fotografisk materiale om det. Der
er også blevet tid og råd til at tage ganske
spændende nye luftfotos, så der er mulighed
for at sammenligne med luftfotos fra Holbæk
fra 1933.
Og med den korte tidsfrist, de havde, er det
uundgåeligt at forfatterne er dykket ned i,
hvad der har været på lager af færdige og halv
færdige manuskripter. En anke er, at der ikke
findes ret meget fra nyeste tid. Forfatterne har
pænt holdt sig langt tilbage i tiden og bevæ
gede sig kun op i dette århundrede, da de gik i
luften efter billeder. Men bogen er, hvad den
giver sig ud for: Strejflys over Holbæks histo
rie, og ikke, hvad den altså heller ikke præten
derer, nogen byhistorie.
Inden for denne ramme er det en veloplagt,
godt fortalt og fornemt udstyret bog, og museet
og arkivet i Holbæk kan være meget tilfredse
med dette »jubilæumsskrift«.
Carl Erik Andresen

Karsten Kjer Michaelsen: Bræt og Brik i
jernalderen. Wormianum 1992. 64 s.,
128 kr.
Bogen er en lettilgængelig og velskrevet rede
gørelse for de forskellige spil, der kendes fra
Norden i jernalderen. Forfatteren tager sit ud
gangspunkt i spil i oldtidens Ur og Ægypten.
Han viser deres placering i antikkens Græken
land og Rom ud fra fund og omtale i datidens
litteratur, og følger spillenes vej gennem det af
romerne besatte Germanien til det frie Germa
nien og Norden i jernalderen, som er bogens
egentlige tema. Spillene følges dog helt til dørs
med en kortfattet, men måske nok lidt tilfæl
dig redegørelse for enkelte fund fra vikingetid
og middelalder og med en omtale af skakspil.
Der er ikke meget nyt i bogen, men det er
spændende at få stoffet fremlagt så overskue
ligt og indbydende.
De mange fine illustrationer appellerer i høj
grad til læserens »gør-det-selv« instinkter, så
hvor er det synd, at f.eks. museumsfotografi
erne af brætter og brikker ikke har angivelser
af størrelsesforholdet. På tilsvarende måde
kunne fotografiet af de fire forskellige »astragalsider« godt have haft værdi angivet - når
den nu kendes - så spillet havde været lige til
at gå i lag med.
Bogen slutter med en rekonstruktion af vi
kingernes Hnefatafl (der sælges gennem
SKALK). Det er bemærkelsesværdigt, så klart
reglerne forklares - det er nemlig slet ikke let
- og spillet er morsomt. Men i betragtning af,
hvor mange fund, der antyder brug af terning i
dette spil, ville det have været morsomt, hvis
det for en gangs skyld var søgt rekonstrueret
med terningkast. Uden terning er det flere
gange blevet rekonstrueret.
Bodil Poulsen

L.E. Fauerholdt-Jensen: Mark Guld Mark Jord - Leding - Jorddeling i Dan
mark 1200-1340. Aalborg Universitets
forlag, Aalborg 1992. 150 s., 154 kr.
Det må først siges, at denne bog er meget van
skelig at læse. Hvis man ikke har et meget in
timt kendskab til forfatterens tidligere arbej
der og en særdeles god hukommelse, kan man
simpelthen ikke følge med - hverken i forfat
terens terminologi, i de mange forkortelser el
ler overhovedet i den meget omfattende og de
taljerede argumentation. Det er meget at for
lange af læseren. Forfatterens andre arbejder
er: Danske Kornmål i 1600-tallet (Kornskæp
per og korntønder før 1683 med tilbageblik til
middelalderen), og: Mark Sølv - Mark korn -

Mark Penninge - Mønt, Mål og Vægt i Dan
mark 1000-1340.
Bogens hovedtitel er: Mark Guld. Det er no
get misvisende, for først og fremmest handler
den om ledingsorganisationen eller rettere
sagt det billede, som forfatteren har dannet sig
af den. Han mener, at denne organisation var
overordnet alt og dannede grundlag for al
skatteopkrævning. Således skulle både den
vestdanske guldvurderings og den sjællandske
skyldvurderings enheder være underenheder i
ledingsorganisationen. Det er en noget dristig
antagelse, for ledingsapparatet er utvivlsomt
meget ældre end de to vurderingssystemer. Da
disse i slutningen af 1100-tallet blev indført,
må meningen velsagtens også have været at
gennemføre en reform og fornyelse i forhold til
det gamle sytem. Sture Bolin mente med me
gen grund også at kunne fastslå, at den gamle
ledingsorganisation o. 1200 var ved at blive
forældet. At organisationens skipen, som for
fatteren mener, skulle være den egentlige
skatteenhed, støttes ikke af nogen kilder,
tværtimod. F.eks. Hallandslisten i Valdemars
Jordebog taler direkte imod det. Det er på den
anden side rigtigt, at ledingsskatten fra Jyske
Lovs tid opkrævedes af guldvurderingens og
måske også skyldvurderingens enheder. Men
det betyder langtfra, at de gamle ledingsop
delinger og de to vurderingssystemer fra star
ten har været dele af et samordnet målesy
stem.
Fauerholdt-Jensens arbejde er fuldt af trin
vise argumentationer. Så mange, at det er
praktisk umuligt at diskutere dem i en anmel
delse. Mange burde kommenteres, f.eks. alt,
hvad der bygger på den antagelse, at Valde
mars Jordebogs hovedstykkes uspecificerede
ydelser er ledingsskat. Det er der simpelthen
intetsomhelst belæg for. Men man må holde
sig til det vigtigste, nemlig forfatterens forhold
til kilderne. Han benytter sig ganske særligt af
fire grupper af oplysninger: Valdemars Jorde
bogs hovedstykke, ledingskapitlerne i land
skabslovene, især Jyske Lov, dertil den så
kaldte Rigsregisterekstrakt (bedre kaldet
Klaus Bildes Rulle) og endelig Arent Berntsens liste over gamle jorddelingsenheder. Både
Valdemars Jordebog og landskabslovene er
vigtige kilder; men dette er ikke tilfældet med
Klaus Bildes Rulle, der mest virker som en
ren, sen konstruktion. Allerede Erslev afviste
kilden, som han i øvrigt selv havde fremdra
get. Det hører læseren intet om. I det hele ta
get er der ikke megen kildekritik at finde i bo
gen. Og når det gælder Arent Berntsens liste,
så er den tydeligvis sammenskrevet af forskel
lige landsdeles lovhåndskrifters lister over
jorddelingsenheder og velsagtens Jyske Lovs
ledingskapitler. De enheder, som syntes at
have haft samme funktion eller størrelse, er
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uden videre blevet identificeret med hinanden,
skønt de brugtes i forskellige landsdele. Sam
menstykningen er muligvis foretaget på Arent
Berntsens tid så sent som o. 1650, uden særlig
indsigt eller kompetence. Det er en ubrugelig,
helt sekundær kilde. Men Fauerholdt-Jensen
har meget brug for denne kilde, fordi den som
den eneste lader forstå, at de to jordvurde
ringssystemers og også ledingsorganisatio
nens enheder var umiddelbart sammenmåle
lige. Det holder imidlertid ikke.
Forfatteren benytter naturligvis også andre
kilder. Men i mange tilfælde kun i en meget
sparsom grad. Det gælder f.eks. Arhusbogen
fra 1313, der er en yderst vigtig kilde til både
guldvurderingens og skyldvurderingens histo
rie. Valdemars Jordebog udnyttes heller ikke
efter fortjeneste. Der er jo andre lister end det
temmelig rodede og uforståelige hovedstykke.
Hallandslisten med dens meget vigtige tal for
skipen, havner, skovbyer, afgifter samt mand
tal. Og der er Falsterlisten. Denne opgørelse
over en hel landsdels jorddelingsenheder afvi
ses i det store og hele som utypisk, hvor for
fatteren så end har denne indsigt fra, for listen
er enestående. Den sjællandske skyldvurde
ring er også utilstrækkelig undersøgt. Endelig
mangler kommentarer til Erik Menveds re
form 1304, hvor en ny såkaldt koggeleding
blev indført. Forfatteren sætter blot helt vil
kårligt året 1340 som tidspunktet for store for
andringer.
Fauerholdt-Jensen søger at påvise, at le
dingsorganisationen var ens overalt i Dan
mark. Hvad man så skulle med forskellige
jorddelingssystemer i Vestdanmark, på Sjæl
land og i Skånelandene, står uafklaret. Når alt
kommer til alt, modsiger forfatteren også sig
selv, for han postulerer selv store variationer
med hensyn til opbygning og afgiftsniveau fra
område til område og imellem forskellige tids
perioder. Således har han faktisk et helt sær
ligt system for Nord- og Vestjylland, med et
afgiftsniveau dobbelt så højt som i Østjylland.
Kun guldvurderingens enheder er fælles. Og
havner er der ifølge forfatteren mange typer af
- styreshavner, skyttehavner, rytterhavner,
reformhavner samt de almindelige. Kilderne
vil imidlertid kun vedkende sig, at der var en
styreshavne ud over de almindelige i et skipen.
Fauerholdt-Jensen opererer alligevel med to
såkaldte kommandohavner, der defineres an
derledes end de almindelige, for at kunne har
monisere forskellige loves udsagn om, at et
lovmæssigt skipen skulle være dels 40, dels 42
havner. På den måde kan man jo altid få sin
vilje.
Som konklusion må det siges, at forfatterens
store og energiske arbejde må betragtes som
en ren hypotetisk konstruktion, der ikke kan
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hente nogen bekræftelse i kilderne, når det
gælder alle vigtige elementer.
Torben J. Grunddal

Sengotik 1500-1536. Danske kalkmale
rier. Nationalmuseet og Chr. Ejlers For
lag 1992. 275 s., 418 kr.
Dette sjette og næstsidste bind af Nationalmu
seets store værk om kalkmalerierne er så ube
tinget det største, 61 artikler over 190 sider;
dertil kommer Mikael Venges korte historiske
resume og Ulla Haastrups lidt vel opremsende
kunsthistoriske oversigt, men det kan være
svært andet med den overdådighed og uensartethed, der præger sengotikken.
Bindets styrke ligger til dels i, at de enkelte
forfattere nu i flere tilfælde har fået mere end
et enkelt opslag at udfolde sig på. Dertil kom
mer, at man har valgt at lade artikler med for
skelligt emne tage udgangspunkt i samme
kirke eller værksted; således leverer Elmelun
deværkstedet stof til artikler om restaurering,
kirkernes ejerforhold, fortælleform, domme
dag, Juda og plove, - i alt ni artikler. Herved
har man opnået, at en læser med en bestemt
interesse eller forhåndsviden får åbnet øjnene
for, hvor meget af enhver art kalkmalerierne
kan fortælle. Tilsvarende giver Sæbyværkstedet stof til fem sammenhængende artikler om
Mariadyrkelse - og så har man jo endda ikke
kunnet få de nyfundne billeder i Nibe med!
Også blandt de enkeltstående artikler er der
mange (nye) perspektiver for den interesse
rede læser, og man må regne med, at når læ
seren nu kommer til bind 6, så er han/hun ble
vet interesseret. Jeg vil her især fremhæve
identifikationen af »Aleværkstedet«, - stykket
om »Den omvendte verden«, - «Mandevilles
rejser og de mærkelige væsener« (Råby og Dalbyneder), - «Borgerhus med kalkmalerier«.
Det er kun få af mange, men jeg kan ikke lide
opremsninger, og må alligevel nævne artiklen
om de enestående, aldrig overkalkede og sør
geligt forsømte billeder i Gierslev.
En stor værdi er, at man medtager kirker fra
Skåne (det manglede bare!) og hyppigt henvi
ser til de tegninger, akvareller og fotos, der fin
des i Nationalmuseets arkiv, af nu forsvundne
malerier.
Niels M. Saxtorph

Voldsteder i Danmark. En vejviser. Fyn
og omliggende øer. Red. Rikke Agnete
Olsen. Skov- og Naturstyrelsen 1992.
160 s., 168 kr.
En bog om borge. Festskrift til Hans
Stiesdal på 7O-årsdagen 6. maj 1992
(Hikuin 19). Red. Jan Kock, Rikke Ag
nete Olsen og Jens Vellev. Viborg 1992.
228 s., 150 kr.
Hans Stiesdal har som inspektør på National
museet indlagt sig fortjeneste på mange om
råder, men ikke mindst i udforskningen af
danske middelalderlige befæstede anlæg og
voldsteder har han ydet banebrydende ind
sats. Derfor hædres han i sit 70. år med to bø
ger, der handler om borge.
Tilegnet Stiesdal er den lethåndterlige vej
viser til voldstederne på Fyn og omliggende
øer, som Rikke Agnete Olsen har redigeret.
Hun indleder og giver en lille gennemgang af
de danske middelalderlige fæstningsværker,
som hun i øvrigt har behandlet fyldigere i over
sigtsværket Borge i Danmark (1986). Herefter
overlader hun ordet til Viggo Bang, der i kort
fattet form gennemgår 46 tilgængelige fynske
middelalderlige voldsteder. Blandt dem er små
banker, hvorom næsten intet er kendt, og
sværvægtere som resterne af Næsbyhoved og
Hindsgavl. Overalt får man velskrevne og
præcise indføringer, hvor detailkort viser vej
til det enkelte anlæg, og hvor plantegninger af
voldstederne i en fast skala uddyber forklarin
gerne. I et tillæg får vi en liste over de util
gængelige borgbanker, mens de, der stadig
står herregårdsbygninger på, er udeladt.
Der er tale om en ny guideform, der har si
destykker i udlandet, og som nok skal slå an.
Thi mange drages af de middelalderlige vold
steders mystik, og - som Rikke Agnete Olsen
skriver, »så ligger de tit så dejligt«.
Festskriftet til Stiesdal i tidsskriftet Hikuins velkendte udstyr handler om borge set ud
fra middelalderarkæologens felt. I alt 18 artik
ler giver væsentlige videnskabelige bidrag til
dansk borg- og voldstedsforskning.
En hovedlinie tegner sig: Det synes klart, at
borgbyggeri gennem middelalderen var af
hængigt af, om kongen kunne håndhæve sit
monopol på værn, eller om herremænd/adelige
tog over. Nils Engberg diskuterer i en artikel
en række voldsteder fra 1100-tallet, der ikke
kan knyttes til kongemagten, men som for tie
res vedkommende vises at være opført af med
lemmer af Hvideslægten. Den kongelige ret til
borgbyggeri blev formentlig uddelegeret eller
usurperet under det 12. århundredes tronstridigheder. I festskriftets andre artikler styrkes
den kronologiske fastlæggelse af flertallet af

de danske voldsteder, som Stiesdal var en af
pionererne for. De befæstede anlæg kan nu for
langt størstedelen siges at være bygget i de
urolige tider fra 1200-tallets sidste del og frem
til midten af 1300-tallet. De er knyttet til kon
gemagtens svækkelse og sammenbrud i disse
år. Men derfor er der dog ikke tale om »privat
borge« med et udtryk,som benyttes af flere for
fattere i festskriftet.
Middelalderen kendte ikke modsætningen
mellem offentlig og privat og i stedet for at nø
jes med disse termer, må man søge at definere,
hvorfor og hvordan borgbygningsretten udde
legeres. Særdeles interessant i denne forbin
delse er Ingolf Ericssons artikel om Skåne,
hvor den svenske konges herredømme i tiden
1332-1360 synes at have forhindret adeligt
borgbyggeri. I Ericssons artikel træffer man
også det eneste kongerigske eksempel på en
stormandsborg, bygget efter 1396, hvor dron
ning Margrethe forbød adeligt borgbyggeri, og
før det igen blev tilladt med håndfæstningen af
1483. Det drejer sig om Lillø i Nordskåne, der
meget sigende er opført af Thott-slægtens le
der, Iver Axelsen, som turde opsige kongen
troskab og huldskab, og altså bryde hans borg
monopol. I Sønderjylland var betingelserne for
adeligt borgbyggeri i 1400-tallet vel derimod
friere, som det fremgår af Lennart S. Madsens
dokumentation af en ældre udgravning af
Refsø nord for Haderslev. Den næste periode i
borgenes historie, 1500-tallet, belyses ved et
eksempel på prægtigt adeligt herregårdsbyg
geri i Johannes Hertz’ artikel om Trøjborg. Her
var det, at bygherren tænkte, hvad enhver
bygherre bør tænke, og satte det i sten over sin
port: »Skatte du sanker, og borge du bygger,
som dø du ej skulle. Dør du i morgen, ej du ved,
hvem der skal eje dit gods«.
Festskriftets bidrag gør det tydeligt, at det
er et af de store fremskridt i borgforskningen,
at dendrokronologiske bestemmelser af tøm
mer i vore dage er føjet til arkæologernes stan
dardprocedurer. Connie Jantzen kan eksem
pelvis på grundlag af tømmeret i sin fremlæg
gelse af de velbevarede bygningsspor fra en
borg ved GI. Skørping i Himmerland slå fast,
at den er opført i 1334. Karen Løkkegård Poul
sen kan præcist datere det store kongelige an
læg Eriksvolde nær Maribo til 1342-44. Ældre
undersøgelser kan også checkes ved hjælp af
dendrokronologien, og Torkel Eriksson og Tho
mas Bartholin fastslår, at Kärnan i Helsing
borg påbegyndtes 1314/15, mens den blandt
borgforskere bekendte Næsholm i Odsherred
af Nils Engberg sættes til 1278/79. At denne
sidste datering kommer i karambolage med
den numismatiske, giver ganske vist anled
ning til en diskuterende artikel af Jørgen
Steen Jensen, men det er klart, at vi med de
nye, præcise tidsangivelser får helt nye brik
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ker også til den detaljerede lokal- og rigspoliti
ske middelalderhistorie.
Lidt uden for rammen, men gode i sammen
hængen, falder to artikler om bybefæstning.
Den ene er af Per Kristian Madsen og handler
om den nedrevne Nørreport i Ribe, der nok i
sin grundstamme gik tilbage til 1200-årenes
slutning. Den anden er forfattet af Vivi Jensen
og antyder i sin gennemgang af Koldingborgernes bevæbning, at oprindelige aristokratiske
traditioner i byens militære beredskab under
statens pres ved år 1500 brød sammen og for
vandledes til sur pligt.
For den videre udforskning af voldstederne
er det ikke nok kun at grave. Beliggenhed og
landskab må udforskes for at studere borgenes
lokale funktioner, ikke mindst den centrale
sammenhæng mellem borge og vandmøller,
som glimrende eksemplificeres ved Jens Vellevs artikel om Hald ved Viborg. Først og frem
mest må imidlertid de samfundsmæssige og
godsøkonomiske sammenhænge, som borgene
indgik i, analyseres yderligere. Disse forhold
berøres i en afsluttende, causerende artikel om
»livet på borgen« af Rikke Agnete Olsen, men
der er stadig meget at gøre her. Både festskrif
tet og den fynske vejviser viser vej til stier, det
er værd at betræde.
Bjørn Poulsen

Nicolai Bauer, Ole Briand Petersen og
Bodil Scheller-Nielsen: Sanselighed og
disciplinering. Det danske standssam
fund i 15-1600-tallet. Munksgaard
1992. 118 s, 155 kr.
De nye undervisningsbekendtgørelser for fa
get historie i gymnasiet (1988) og på H.F.
(1991) har på kort tid udløst en række nye læ
rebøger, som alle tager udgangspunkt i den
ændrede målsætning for historieundervisnin
gen. Nogle af de nye nøgleord i bekendtgørel
sen er »levevilkår«, »familieforhold«, »sociale
grupperinger« og »kultur og mentalitet«, og
ikke mindst det sidste har været genstand for
intens behandling i de nye lærebøger og kilde
samlinger. Mentalitetshistoriens resultater er
for alvor blevet hverdagskost i dagens gymna
sieundervisning i historie, og den foreliggende
bog er et eksempel netop på dette. I forordet
slår forfatterne fast, at målet med bogen er »at
give et eksempel på en gennemgang, der tager
udgangspunkt i »tilværelsestolkninger og de
res udtryksformer«, som det anbefales i gym
nasiets bekendtgørelse fra 1988. Hvordan var
det at være adelsmand, borger og bonde i dati
dens Danmark? Hvordan tolkede de forskel
lige stænder selv deres liv?«
Dette udgangspunkt synes spændende og
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rigtigt. Det er på høje tid, at mentalitetsforsk
ningens landvindinger bliver en væsentlig del
af gymnasiets pensum i historie. Gyldendal
udsendte i 1990 en aldeles fortræffelig kilde
samling af Morten Lund: Magt og mentalitet.
Livet i Danmark 1500-1750, som virkelig er en
glimrende indføring i den mentalitetshistori
ske genre, og som i høj grad kan anbefales. Det
kan den foreliggende parallelle kildesamling
fra det konkurrerende forlag Munksgaard des
værre ikke.
Forfatterne har fået den ulyksalige og bi
zarre idé at lade kildeudvælgelsen og kilde
tolkningen lede af temaet »sanselighed og di
sciplinering«, der som en rød tråd spindes gen
nem hele bogen. Hvor er det i grunden synd.
Selve kildeuddragene er der nemlig ikke noget
i vejen med. Man gør i bogen opmærksom på,
at en meget stor del af disse kilder ikke tid
ligere har været trykt i en lærebogssammen
hæng. Kildeudvalget er da også virkelig origi
nalt og nyt, og her har forfattergruppen fat i
noget helt rigtigt. Det er bestemt ikke kilde
samlinger til 15-1600-tallets danmarkshisto
rie vi har været forvænt med i det danske sko
lesystem indtil nu, lige bortset fra de helt utro
lig populære hekseantologier. I denne kilde
samling præsenteres studenterne for mange
»nye« kildegrupper - adelige ligprædikener, en
samtidig beretning om Christian 4.s kroning i
1596, recesser og forordninger, uddrag af Kan
celliets Brevbøger, Christian 4.s breve, Bir
gitte Bølle og Christoffer Gøjes brevsamlinger,
uddrag af Eske Broks dagbøger og af århus
købmanden Rasmus Thestrups såkaldte
Stambog og mange flere. Her fortjener forfat
tergruppen ros. Danske 15-1600-tals kilder er
vanskelige at læse for nutidens studenter, så
man har fornuftigvis opprioriteret et grundigt
noteapparat, lykkeligvis ikke placeret bag i bo
gen, men i margen lige over for kilden selv.
Alt dette er såre udmærket. Men hvad er det
så, der er galt? Det er den anvendte synsvin
kel, temaet »sanselighed og disciplinering«,
som alle kilder bøjes ind under og tolkes ud
fra. Det virker ærlig talt forskruet og inderlig
søgt. »På de følgende sider gennemgås de for
skellige samfundsgruppers økonomiske, soci
ale og politiske placering, og det søges påvist,
hvorledes denne placering har afgørende be
tydning for den konkrete udformning af disci
plineringen og sanseligheden hos det enkelte
medlem af samfundsgruppen« (s. 27). Fik De
den? Arbejdstemaet udvikler sig i virkelighe
den sine steder til det rene vrøvl. Lad os som
eksempel tage afsnittet om kongemagten (s.
28-36). Forfatterne vil meget gerne bevise, at
Christian 4. ikke selv levede op til de idealer og
leveregler, som han via lovgivningen pålagde
alle andre at leve efter: »Men netop ved som
verdslig fyrste at skulle forvalte guddommelig

magt blev Christian 4. bragt i den almenmen
neskelige konflikt. Han skulle vælge mellem
de to kræfter: sanseligheden og dens modsæt
ning, et kristeligt liv i renhed og afkald« (s. 28).
Hypotesen søges bevist gennem en grundig
gennemgang af Christian 4.s kroning i 1596.
Kildematerialet er fortræffeligt, men forfatter
nes konklusioner tilsvarende skuffende. »Den
kostbare pragt og festernes overdådighed var
en demonstration af, at magt og rigdom var et
kongeligt privilegium«. Jamen dog! Under den
højtidelige kroningsceremoni i Frue Kirke spil
lede de 21 rigsråder en meget central rolle i
overrækkelsen af kronregalierne. Alle rigsrå
der rækker kongen kronen, og da han med kro
nen på hovedet sætter sig på tronstolen foran
højalteret, passerer hver enkelt rigsråd forbi
ham, for med højre hånd at berøre den krone,
som de i kraft af deres valgret har sat på hans
hoved. En særdeles synlig symbolsk demon
stration af magtforholdene i Danmark før ene
vælden. Kroningsfesten er netop IKKE, som
hævdet i denne bog, en demonstration af, at
magten var et kongeligt privilegium, men i vir
keligheden det stik modsatte, at magten var
delt mellem adel og konge. Helt grotesk ud
vikler temaet »sanselighed og disciplinering«
sig dog i forfatternes bestræbelser på at se et
mægtigt skisma mellem de love om sædelig
hed, som Christian 4. vitterligt udsender i en
lind strøm i hele sin regeringstid, og kongens
private sexliv og moral. Vi skal atter en gang
konfronteres med den forslidte myte om Chri
stian 4. som horebukken og sexuhyret. I kapit
let »Kongen og det sjette bud« (s. 34) slås det
fast, at det almindelige folk formanes til at
give afkald på vellyst og nydelse, således også
på al sex uden for ægteskabet. »Men på kon
gens egen livsførelse havde formaningerne in
gen virkning - han var hævet over disse«. Mor
somt nok præsenteres den kilde, der skal be
vise dette udsagn, med ordene: »Adelsfrøkenen
Kirsten Munk har givet den gifte konge et æg
teskabsløfte. Dette kræver han indfriet i et
brev dateret 27.12.1615« (og derefter følger
brevet ordret). Men det er nu altså sådan, at
Christians kone, Anna Kathrine af Branden
burg, var død i 1612! Så forargelsen kan på
dette punkt lægge sig. Christian var ikke no
gen gift mand i 1615. Hele pointen falder til
jorden med et brag, og lige præcis sådan er det
overalt i bogen. Pointen er i virkeligheden, at
Christian 4. (med et par undtagelser) var en
overordentlig trofast ægtemand - med Anna
Kathrine levede han i 14 år, med Kirsten
Munk 15 år og med Vibeke Kruse 18 år. Hvor
mange gange skal det gentages: Christian 4.
var ikke nogen horebuk! Sidespring hørte til
undtagelserne, ikke til reglen. I det hele taget
præges forfatternes syn på sanselighed af en
sær victoriansk spidsborgerlighed. At Eske

Brok sætter kors i sin dagbog, når han har væ
ret beruset i svær grad, tolkes som et brud på
tidens disciplinering, der rummer idealer som
»ærbarhed, ædruelighed og arbejdsomhed«. At
ædruelighed skulle have været et ideal for re
næssancens mennesker er nyt for anmelderen.
Tværtimod var forholdet til beruselse helt an
derledes end i vores tid. Det taler alle samti
dige kilder om. Prøv en gang at læse Charles
Ogiers beretning om Det store Bilager i Køben
havn i 1634. Det synes da heller ikke at stå
klart for forfatterne i konklusionen, hvorfor
Eske sætter sine kors: »Der kan ikke gives no
gen forklaring på de få eksempler vi har på
manglende disciplinering efter stand og køn
hos adelen«. Nej, netop fordi det intet har at
gøre med disciplinering, og det er absolut ikke
udtryk for nogen »afvigende adfærd«, som
hævdet på side 118.
De fremdragne eksempler på den helt
ufrugtbare og meningsløse skelnen mellem
»sanselighed og disciplinering«, i al fald så
hårdt som det sættes op i denne bog, er kun en
brøkdel af de urimelige tolkninger af kilderne,
der kommer frem i bogen. Småfejl vrimler det
med (side 54: det er ikke Christoffer, men Hol
ger Rosenkrantz, der var gift med Sophie
Brahe, side 120: Ladewig Petersen er med w og
meget mere). Indledningen er et kapitel for sig
med den overdrevne læggen vægt på Den sorte
Død som den katastrofe, der skaber et helt an
derledes menneskesyn, det individuelle hand
lekraftige menneske i sit eget værd, renæssan
cens menneskeideal. Denne idé, der jo for
længst er blevet erklæret for alt for forenklet,
er taget fra Henrik Jensens stærkt kritiserede
kildesamling til skolebrug Den sorte Død (Gyl
dendal 1987). Pladsen tillader ikke videre gen
nemgang af denne bog, der desværre, på trods
af et spændende kildeudvalg, alligevel må si
ges at være forfejlet i sit mål.
Hans Bjørn

Otto Madsen: Et nyttigt og gavnligt
Postværk. P &Ts historie til 1711. 1991.
Det hører åbenbart til tidsånden, at de store
statslige »væsener« i disse år udgiver ny
skrevne og bindstærke monografier om deres
glorværdige historiske fortid. I årene 19871990 udkom således Dansk Toldhistorie i hele
fem tykke og i øvrigt velskrevne bind. Havde
man i toldvæsenet tøvet med at udgive dette
vægtige værk i blot en to-tre år, så var det vel
kommet til at hedde Dansk Told- og Skatte
historie, men sådan er der jo så meget!
Det foreliggende bind af Post- og Telegraf
væsenets historie er det første af i alt fem bind,
som i de kommende år skal føre kommunika-
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tionens historie i Danmark fra senmiddelalde
ren op til nutidens højteknologiske samfund.
Det er langtfra det første værk af sin art i dette
land. Senest udkom en række posthistoriske
studier i forbindelse med P & T’s 350-års jubi
læum i 1974, men det forekommer alligevel
indlysende rigtigt nu igen at udgive et stort,
moderne og autoritativt værk om dette spæn
dende område af Danmarkshistorien.
For det er virkelig et spændende område, og
forfatteren Otto Madsen har i dette første
bind, der i tid går fra senmiddelalderen til
1711, virkelig udbredt sit studiefelt til mange
forskellige områder. Af værkets 400 sider bru
ger han ca. en tredjedel på tiden op til Chri
stian 4.s forordning fra 1624, der skaber et
postvæsen i Danmark. På disse mange indle
dende sider kommer vi vidt omkring.
Vi hører om det danske uddannelsesniveau i
1500-1600-årene, og Otto Madsen tør anslå, at
der i Danmark i 1645 var 57.700 skrivekyn
dige borgere eller 7% af befolkningen, hvoraf
dog kun halvdelen var i en position, hvor man
havde råd til at sende breve med postvæsenet
(s. 39). Vi hører om de danske veje, broer og
færgeforbindelser, om kancellibude og en
spændere, om udenlandske forbilleder og her
ikke mindst den tyske kejsers gode postvæsen,
hvis hovedakse var ruten Innsbruck-Bruxelles
(det er næsten som i nutidens EF-tider!), og vi
lærer sågar at folde et brev rigtigt (i øvrigt
spændende ledsaget af instruktive fotos), lige
som vi får vældig fine Danmarkskort med ind
tegnede ruter for postens besørgelse.
Man bliver klog af at læse disse mange sider,
der bl.a. tillige giver endnu et godt indtryk af,
hvor langt Christian 2. også på postområdet
var fremme i en modernisering af landet efter
nederlandsk forbillede. Den første tredjedel af
bogen er særdeles stofmættet, og man kommer
ved læsningen efterhånden i tvivl om, hvorvidt
de intentioner, som generaldirektør Helge Israelsen fremsætter i forordet til bogen, i virke
ligheden holder. Han skriver: »Værket er
tænkt at skulle fremtræde indholdsrigt og læsevenligt med sigte på, at en bredere kreds får
kendskab til og interesse for emnet« (s. 9).
Indholdsrigt er værket i allerhøjeste grad,
men læsevenligt for en bredere kreds? Det sæt
ter anmelderen et alvorligt spørgsmålstegn
ved. Otto Madsen kan sine kilder. Han har
med utrolig flid og udholdenhed stået på hove
det i en imponerende række arkiver (bl.a. by
ernes kæmnerarkiver og rådstuearkiver), og
han citerer ofte og gerne såvel kortere som
længere passager fra det samtidige kildema
teriale, ja i en sådan grad, at bogen sine steder
faktisk er blevet til en veritabel kildesamling.
Alt dette er naturligvis særdeles lærd og fint,
det er netop sådan, en dygtig faghistoriker ar
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bejder, men det giver altså ikke i udpræget
grad en læsevenlig bog for et bredere publi
kum. Det er anmelderens overbevisning, at
mange læsere, der ikke skal bruge værket til
andet end at orientere sig i postvæsenets hi
storie, hurtigt vil finde teksten tung og knas
tør. Det er i virkeligheden et forfærdeligt di
lemma mellem god faglighed (som Otto Mad
sen så rigelig er i besiddelse af) og anvendelig
hed i en bredere kreds.
Otto Madsens indledning, hvor han citerer
breve udvekslet mellem medlemmer af fami
lien Krag i 1645, er virkelig god og pædagogisk
sat op, men hurtigt opsluges forfatteren af de
taljen, diskussionen, hypotesen og mister der
ved overblikket i lange passager. For at sige
det rent ud, der mangler den gode historie ind
imellem alle de mange forordninger og udkast
til samme, og ind imellem de uendelige op
remsninger af postruter og biruter og alterna
tive biruter og idelige ændringer af disse. Der
er mange ophobninger af tørre facts, men der
mangler til gengæld mennesker af krop og kød
og blod, netop som indledningen om Otte Krag
og hans velbevarede arkiv kunne give løfter
om. Vi står altså med et videnskabeligt særde
les velfunderet værk, men efter anmelderens
mening absolut ikke med en bog, der vil få no
gen som helst folkelig udbredelse - og det er
synd.
Otto Madsen går i sin grundige redegørelse
flere steder i kødet på den tidligere postforsk
ning. Det er hans idé, at Christian 4. ikke, som
man tidligere har ment, opretter et offentligt
postvæsen i 1624 for at lette købmændenes ad
gang til at ekspedere den nødvendige handels
korrespondance, eller med andre ord som et
led i hans ekspansive erhvervspolitik i netop
disse år. Han gør det af helt andre og langt
mere selviske grunde ifølge Otto Madsen. Han
vil simpelthen spare penge og vælte omkost
ningerne ved postbesørgelsen over på bruger
ne ved at afskedige alle statsansatte kancelli
bude med virkning fra 1. januar 1625 og gøre
postbesørgelsen offentlig og selvfinansierende.
Efter forfatterens mening skulle det nye post
væsen, med en omskrivning af et af Christian
4.s mottoer, være »Os til nytte og købmændene
med Guds hjælp uden skade« (s. 159).
At Otto Madsen har fat i noget helt rigtigt
her, understreges til fulde ved et studium af
den vigtige postforbindelse mellem Hamburg
og København, som han gør meget ud af i bo
gen. Denne rute lukker Christian 4. fuldstæn
dig i begyndelsen af 1630’erne på trods af dens
store popularitet. I stedet etablerer kongen i
1631 en meget effektiv postrute fra Køben
havn til Glückstadt, bemandet i starten med 2
postbude, men i 1639 øget til 4. Den nye rute
etableres uden om det offentlige postvæsen og

skal over Stade på den sydlige side af Elben
stå i forbindelse med det øvrige Europa. Hvor
for nu alt dette? Otto Madsen giver den for
klaring, at Christian 4. gør dette af hensyn til
Elbtolden, som han vil opkræve fra netop
Glückstadt, men det skal vel i virkeligheden
ses endnu bredere. Efter afklapsningen i Kej
serkrigen 1629 fokuserer Christian 4. vold
somt på Hertugdømmerne, forsvarsmæssigt,
økonomisk og politisk. Det er i virkeligheden
sådan, at han 1630-1643 opholder sig mere i
Hertugdømmerne end i Danmark, ja faktisk i
disse år gør Glückstadt til sin residenshoved
stad med svigersønnen Christian Pentz som
guvernør.
Takket være Christian 4.s skrivekalendere
ved vi meget om, hvor kongen opholder sig og
hvor længe. Tag som eksempel kalenderen fra
1639, hvor det ved en simpel optælling viser
sig, at kongen det år opholdt sig i alt 204 dage i
Hertugdømmerne og især i Glückstadt. Chri
stian 4. lukker simpelthen den populære Ham
burgrute som et led i sit politiske spil vendt
mod Hamburg i al almindelighed i disse år.
Det er endnu en måde at genere hansebyen på,
en brik i det spil, der skulle gøre Hamburg til
landsbyen og Glückstadt til storbyen, som han
skrev til Corfitz Ulfeldt. Skulle man korre
spondere med Hamburg, måtte alle breve nu
over Glückstadt, en rigtig molbohistorie, men
kongen prioriterede andre mål højere, og mod
arbejdede dermed i virkeligheden sit eget of
fentlige postvæsens interesser og tarv. Dette
er Otto Madsens tese, og anmelderen er helt
enig. En ganske væsentlig korrektion til det
almene billede af Christian 4. som postvæse
nets store superhelt.
Otto Madsen har fået den idé, at der ved af
slutningen af kapitlerne i bogen skal være et
såkaldt tema, der uddyber nogle af tekstens
oplysninger, f.eks. om Niels Helvads formular
bog og vejledning i brevskrivningens svære
kunst fra 1624. Ideen er god nok, men teksten i
temaafsnittene er trykt med så små typer, at
det næsten er ulæseligt. Det samme beklage
lige forhold gælder for alle billedteksterne i bo
gen. Det burde man ubetinget lave om i de ef
terfølgende bind. At man som normaltseende
næsten skal bruge lup for at læse disse tekster,
der er for galt.
Det er et meget flot og meget lærd værk, som
P & T her har fået stablet på benene med Otto
Madsen som energisk og dygtig pennefører. En
fornøjelse for fagfolk og særlig interesserede,
men desværre nok ikke med den store folkelige
gennemslagskraft. Når de fem bind foreligger
en gang i fremtiden, så burde P & T nok over
veje at udgive et resume i et lettere sprog i en
handy udgave. På den måde ville alle behov
være opfyldt, og generaldirektørens mål i for

ordet tilgodeset. Men der skal ikke herske
tvivl om, at P & T har beriget os med et flot
værk, der vil stå i mange år fremover.
Hans Bjørn

Esben Graugaard og Rigmor Lillelund:
Naur Sogn 1600-1900. Holstebro Mu
seum 1992. 334 s., 245 kr.
Nordvest for Holstebro, på Storåens nordside,
ligger Naur sogn. Det har i 1992 fået sin sogne
historie, et vægtigt værk på over 300 sider.
Når værket anmeldes på dette sted, skyldes
det nogle kvaliteter, som gør det interessant
for en kreds ud over sognets beboere. Da det
selvfølgelig primært er skrevet for naurboerne,
vil nogle af de følgende kommentarer sikkert
forekomme forfatterne uretfærdige - og det er
de på en måde også - men da værket med for
del kan bruges som inspiration for andre, som
vil arbejde med sognehistorie, er det primært
for dem, kommentarerne er.
Bogen dækker perioden 1600-1900. Med an
delstidens komme sker et brud, og det er især ud fra forfatternes arbejdsområde - en
naturlig afgrænsning. Vægtningen af de tre år
hundreder er nogenlunde 1:2:4 efter omfang
(1600-tallet først). I forhold til lignende værker
er det en forholdsvis stor vægtning af 1600tallet, som i nogen grad skyldes en omfattende
inddragelse af tingbogsmateriale, men navnlig
at i de to første kapitler om sognets struktur er
1600-tallet velbelyst. Det er meget fortjenstfuldt.
Den væsentlige forskel fra tidligere værker
er, at bogen fortsætter den tendens - navnlig i
det jyske - til at lægge vægt på menneskene og
deres ydre vilkår, som har været gældende i
1980’erne. Navnlig søges de enkelte naurboeres liv og færden beskrevet i lyset af regio
nens historie. Dispositionen giver et indblik i
struktureringen :

Struktur - om bebyggelse og erhverv
Gården - om huse, avl og besætning
Bondeliv...............................................
Krigsværk............................................
Naur Mølle..........................................
Fattigfolk.............................................
Moral...................................................
Livets yderpunkter............................
Den store verden - om veje og broer
Skoleliv...............................................
Religiøst liv..........................................
Kildefortegnelse..................................
Personregister....................................
Ejendomsregister..............................

40
30
44
12
16
14
12
16
18
18
48
13
17
31

sider
sider
sider
sider
sider
sider
sider
sider
sider
sider
sider
sider
sider
sider
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De første tre kapitler er centrale, både ind
holds- og omfangsmæssigt. I stedet for at følge
gård på gård tages nogle strukturer op, så man
får en samlet oversigt over udviklingen inden
for ejendoms- og brugsforhold, bygninger, hus
dyrhold etc. Oversigterne over de enkelte
gårde findes i ejendomsregistret bag i bogen.
Udskiftningens forløb og konsekvenser er me
get fint belyst gennem de retssager, der fulgte
- noget som ofte glemmes. Desværre har for
fatterne ikke taget konsekvensen fuldt ud og
betonet struktur og ændringer nok. Oversig
terne over brugsforhold, husdyrhold, hus
stande m.m. bliver ikke kombineret til et sam
let indtryk af ændringerne i den væsentlige
enhed, det enkelte brug. Det ville have lettet
forståelsen meget, hvis fremstillingen havde
rummet nogle eksempler på dette. Nogle syn
krone snit gennem landsbyerne ville også
kunne konkretisere forskellene i struktur.
Sammen med dele af de andre er de to første
kapitler af en mere overordnet art. I de øvrige
dominerer beskrivelser af episodisk art (f.eks.
retssager) og gengivelser af enkeltpersoners
skæbne. For eksempel består det store kapitel
»Religiøst liv« næsten udelukkende af præstebiografler. Det stemmer også udmærket med
forordet, men det kan nemt blive gennem præ
stens briller, man ser.
Teknikken med i så høj grad at bygge frem
stillingen op på denne måde har både fordele
og ulemper. En fordel er rent stilistisk. Det er
lykkedes forfatterne at gøre bogen meget le
vende. Men det kan nemt give noget slagside,
så man ikke ser samfundet for bare personer.
Nogle af kapitlerne skal læses flere gange, før
man får et indtryk af livet i skolen eller det
religiøse liv. Det går også ud over skildringen
af organiseringen af livet, hvad enten det er
landsbyfællesskabet, bylaget, vækkelserne,
foreningslivet eller sognerådets virke. Én
struktur er meget bærende gennem bogen:
slægten. Måske er det rigtigt at sætte den så
højt; det kunne være en forskel mellem jyder
og øboer (som undertegnede).
De mange episodiske træk gør store dele af
bogen meget konkret, og det er utvivlsomt en
stor fordel pædagogisk. Der er flere meget illu
strerende skildringer, som i øvrigt også kan
benyttes af kulturhistorikere. Selv har jeg al
lerede brugt en af dem som illustration i for
bindelse med et foredrag: Da enken Edel
Eskesdatter lige efter sin mands begravelse i
menighedens nærværelse kastede husets
nøgle på graven og dér undsagde arv og gæld
efter sin mand.
Imidlertid stiller det nogle krav til forfat
terne. Der må foregå en væsentlig udvælgelse,
og stoffet må præsenteres på en måde, så man
kan se det i perspektiv. Dette har forfatterne
løst på udmærket måde, og de demonstrerer til
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fulde, at de magter stoffet og kilderne. Men det
er et punkt, hvor man nemt kan falde igen
nem. Vi får tilpas beskrivelse af regionens og
rigets udvikling, samtidig er der ved nogle af
kilderne givet en fin lille beskrivelse af, hvor
dan de blev til. Så er det noget af en smagssag,
om man kan lide, at der lægges lidt mere til en
kilde, end den kan bære, for stilens skyld.
F.eks. står der i forbindelse med en auktion
1793: »At Jens Falsig så oven i købet for små
penge erhvervede en samling molbohistorier
var noget folk kunne forstå.... Molbohistori
erne kostede akkurat det samme som Thomas
Kingos »Åndelige Siunge Koor«, og når valget
stod mellem de to bøger vidste Jens nok, hvad
han foretrak«.
Kildemæssigt set har forfatterne været hele
vejen rundt, også en del steder, hvor man nor
malt ikke ser sognehistorikere komme. Note
apparatet i sig selv kan være til stor inspira
tion. Enkelte typer, sognekommunens arkiv,
foreningsarkiverne og måske også aviserne
kunne være undersøgt bedre med henblik på
livet de sidste halvtreds år af perioden. Selv
om bogen kun vil lede op til andelstiden, sker
der trods alt en del inden 1900. Ellers må man
vente til et følgebind. Forfatterne har her dog
det (også erkendte) problem, at teknikken med
at beskrive samfundet gennem personerne
kræver en vis tidsmæssig distance, når der er
tale om et lokalsamfund. Et andet og nok
større problem vil være, at den anvendte tek
nik bedst lader sig anvende på enkle samfund.
De mange nye strukturer, der kom i andels
tiden, lader sig dårligt beskrive gennem stu
dier af enkeltpersoner.
Jeg regner med, at naurboerne har været
glade for bogen. Ellers er de da nogle skarn.
Men som det turde fremgå af det ovenstående,
er der megen inspiration at hente for dem, som
vil arbejde med sognehistorie. En del af over
vejelserne her bunder netop i, at man måske
ikke umiddelbart kan gå hen og gøre ligeså.
Dels kræver det et godt kundskab i forvejen,
dels er der måske forskel på målgrupperne.
Bogen er et gedigent og solidt værk, med nogle
spændende og ikke altid helt traditonelle ind
gangsvinkler.
Peter Korsgaard

Poul Kjeldgaard: Thisted amts veje og
vandløb. Bestyrelse af veje og vandløb i
Thisted Amt 1793-1970. 1992. 145 s.,
242 kr.
Nye bøger om veje og vejhistorie hører til sjæl
denhederne blandt fremstillinger af dansk
samfærdselshistorie. Hvor enkelte jernbane
strækningers historie er endevendt i op til

flere bøger, er man for hovedparten af lande
vejene henvist til selvstudier i primærkilder.
Kun landskabsmæssigt tiltrækkende veje eller
stærkt trafikerede hovedveje findes behandlet
i bogform, således Hærvejene op gennem Jyl
land, Roskilde landevej og Strandvejen ved
København. Andre landeveje er blevet behand
let i artikler i amtshistoriske årbøger o.l., som
regel skrevet af lokale amatørhistorkere. In
teressen blandt faghistorikere er til at overse.
Nævnes må dog Alex Wittendorfs meget lærde
værk fra 1973 om alfarvej og kongevej i Dan
mark i 1500-1600-tallet.
I smuk overenstemmelse med denne ten
dens er det vel, at tidligere ingeniør ved Thi
sted amts vejvæsen Poul Kjeldgaard har skre
vet en bog om amtets landeveje og vej- og
vandløbsadministration i årene 1793-1970
med en kort omtale af vejene før 1793 og en
efterskrift af tidligere amtmand Florian Martensen-Larsen. Bogen er således både en vej
historie og en redegørelse for amtets admini
stration af landevejene i den skitserede pe
riode.
Forfatteren har opdelt perioden i syv tidsaf
snit, hvori der berettes om vejenes tilstand,
vedligeholdelse og nyanlæggelser; endvidere
gennemgås amtmandens og senere amtets vej
og vandløbsadministration. Som periodeindde
ling benyttes de store vejlove af 1793 og 1867,
amtmand Fayes tiltræden 1805 (banebry
dende indsats), oprettelsen af amtsrådet 1842,
biltrafikkens gennembrud omkring 1920 og
endelig udvidelsen af amtsvejvæsenets ar
bejdsfelt ca. 1953. Men beretningen er ikke
kun en gennemgang af veje og administration;
der fortælles om vejenes tekniske konstruk
tion til forskellige tider, samspillet mellem
centraladministrationen og lokale myndighe
der, offentlighedens holdning gengivet via
avispolemikker og amtsrådsforhandlinger,
etablering af færgeoverfarter og anlæggelse af
jernbaner, landvindingsprojekter etc. Bogen
spænder måske for vidt, hvilket sine steder gør
fremstillingen lovlig kortfattet, især i skildrin
gen af amtsvejvæsenets opgaver i anlægsar
bejder i nyere tid.
Størst tyngde har skildringen af vejvæse
nets pionertid, dvs. perioden fra vejreformen
af 1793, der fastlagde amtmandens opgaver
med hensyn til vejvæsenet, frem til 1842. I
dette tidsrum havde amtmanden en helt af
gørende, personlig indflydelse på anlæggelsen
og vedligeholdelsen af de såkaldte mindre lan
deveje. Amtmanden i de år, Gerhard Faye
(1805-1842) fik således i Thisted amt etable
ret et for datiden velfungerende vejnet, som
der gik ry af. Kollegaen i Ringkøbing amt hen
vendte sig da også til Faye for at få gode råd
om vejudbygningen. Forfatterens fremstilling
bygger her på undersøgelser i amtets og Rente

kammerets arkiver, som også stedvis nævnes i
teksten. Interessant er især korrespondancen
mellem amtmand, overvejinspektør og Rente
kammer, der dokumenterer amtmandens iver
efter at opfylde 1793-forordningens bestem
melser, mens overvejinspektøren nonchalant
svarer henholdende, sikkert under indtryk af
amtets perifere beliggenhed.
Bogens illustrationer i form af portrætter,
veje, samfærdselsmidler og kort over vejenes
udvikling er glimrende; hele bogens typografi
og opsætning gør den indbydende og letlæse
lig. Et stikordsregister gør det nemt at orien
tere sig hurtigt i bogen. Kildefortegnelsen
skelner desværre ikke mellem trykte og
utrykte kilder; lidt ærgerligt, fordi der netop er
anvendt adskillige primærkilder, hvortil der
da også refereres i brødteksten, men det frem
mer ikke overskueligheden.
Generelt må man imidlertid istemme fhv.
amtmand Florian Martensen-Larsens afslut
tende ord s. 138: »Han (Poul Kjeldgaard) har
ved sin nøgterne redegørelse øget vor viden om
egnen og befæstet vor kærlighed til den«.
Henrik Stissing Jensen

I røg og damp - Dampmaskinens ind
førelse i Danmark 1760 - 1840. Red.
Helge Kragh. Teknisk Forlag 1992. 111
s., 140 kr.
Udgivelsen af denne antologi om dampmaski
nen er bemærkelsesværdig på flere ledder. Det
er den første publikation fra TISK-projektet,
som står for Teknologi, Innovation, Samfund i
Kulturhistorisk belysning. Projektet er finan
sieret af forskningsrådet og har den overord
nede opgave at skrive en samlet fremstilling af
Danmarks teknologihistorie fra 1750 til i dag.
Antologien må ses som et forarbejde hertil,
også fordi den inddrager forfattere fra beslæg
tede miljøer i projektet. Den er banebrydende i
sin tilgangsvinkel og sine metoder. Dertil for
tæller antologien en spændende og hidtil negli
geret historie.
De fleste læsere bærer nok på en vis fore
stilling om, at dampmaskinen har haft en væ
sentlig historisk betydning for den industrielle
revolution, som »prime mover«, omdrejnings
punkt og teknologisk forudsætning for det mo
derne, industrielle, massevareproducerende
konsumsamfund. Den type samfund vi selvbe
vidst bryster os af med betegnelser som »vel
standssamfund« og »velfærdsstat,« vel vi
dende, at der her er tale om en historisk »Sonderweg«, den såkaldte skandinaviske model.
I dette perspektiv er bogen interessant, mest
fordi den dementerer enhver umiddelbar sam
menhæng mellem dampteknologiens indførsel
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og en øget socioøkonomisk udvikling i samfun
det. Den her indrammede periode af Dan
markshistorien med samt den sidste rest af vo
res Norgeshistorie er en epoke, som ikke har
nogen industrihistorisk signifikans, set i for
hold til den industrielle udvikling, der indtræ
der efter 1840.
I modsætning til Sverige, hvor den første
Newcomen-maskine var påbegyndt opstillet i
Dannemora-minen allerede i 1726, synes der
ikke at have været behov for en tilsvarende
kraftkilde til at drive en pumpe i sølvminen i
Kongsberg. Den første dampmaskine her
hjemme blev først påbegyndt i 1788. Det var
en statslig entreprise for den såkaldte »Ild-Machine«, en modificeret version af Boulton &
Watts første enkeltvirkende dampmaskine,
som firmaet forlængst havde forladt til fordel
for det dobbeltvirkende princip. Maskinen blev
opstillet på foranledning af flådens Konstruk
tionskommission til at drive et hammerværk i
ankersmedien. Behøver man at tilføje, at pro
jektet i lighed med det svenske aldrig blev vel
lykket i økonomisk eller teknologisk hense
ende?
Når dette projekt overhovedet blev realise
ret, må det tilskrives en bevidst politisk sats
ning og de store ressourcer, staten kastede ind
i form af industrispionage, diplomati og inve
steringer i know-how og maskindele i Eng
land. Men know-how og udenlandske maskin
dele alene gør det heller ikke. Allerede Jens
Kraft havde i sine Forelæsninger over Meka
nik, Statik og Hydrodynamik fra 1763-64
tænkt over og forsøgt at beskrive dampmaski
nens teoretiske grundlag, uden at der kom så
meget som en enkelt hestekraft ud af anstren
gelsen. Flådens projekt løb ind i en mængde
praktiske problemer, fordi man ikke havde
værksteder herhjemme, som kunne fremstille
tilfredsstillende reservedele for de stumper,
som enten var blevet glemt i England eller
brød ned undervejs.
Af skade bliver man klog, så da Konstruk
tionskomissionen gik i gang med sit næste
dampmaskineprojekt i slutningen af 1790’erne, henvendte man sig direkte til Boulton &
Watt. Samtidig ønskede Finanskollegiet at få
en dampmaskine til den Kongelige Mønt fra
samme leverandør. Dermed kom de næste to
maskiner til landet, og samtidig fik civile me
kanikere for første gang anledning til at stifte
bekendtskab med denne avancerede teknologi.
Flådens ny dampmaskine blev opstillet
samme sted på Gammelholm, hvor den gamle
var taget ned. Af uransagelige årsager blev
den ladt uantastet, da den engelske marine i
1807 forøvede et omfattende hærværk på værf
tet. Den første maskine, bygget i Danmark,
blev leveret af mekanikus Ole Winstrup i
1826, og derefter begynder der at ske lidt
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mere. I trediverne finder dampmaskinen så
småt en større industriel anvendelse i papir
møller. Men det store gennembrud kommer
først efter 1840, som Ole Hyldtoft påviser i sin
store afhandling om Københavns industriali
sering. Man kan derfor ikke påstå, at dampkraften faktisk fik nogen synderlig indflydelse
på samfundsudviklingen i den periode, der her
er behandlet.
Det ville være pointen i en industrihistorisk
betragtning, men ikke for teknologihistorien.
Dampkraften var nok et ringe supplement til
den eksisterende produktion. En dårlig og
ineffektiv, men også særdeles kostbar erstat
ning for de traditionelle energikilder i hånd
værk og industri: Vand-, vind- og animalsk
drivkraft. Noget stort umiddelbart behov for at
udvide den samlede kraftkapacitet kan heller
ikke påvises, men alligevel kom dampmaski
nen til landet - om end det skete med hiv og
sving. Det skete på statsligt initiativ og for mi
litære midler. Derfor skete det, skønt det hver
ken var lønsomt eller dikteret af fornuftige be
hov. Det er her, det teknologihistoriske per
spektiv bliver interessant, fordi det alligevel
undersøger betingelserne for denne teknologi
overførsel og konsekvenserne af den på kort og
længere sigt.
Det interessante ved denne historie er, at
der med dampmaskinen var tale om overførsel
af en allerede kendt, teoretisk reflekteret og
velgennemprøvet teknologi i udlandet, som
immervæk skabte uforholdsmæssigt store pro
blemer ved implementeringen herhjemme. Det
antyder noget af det vide spekter af forudsæt
ninger og betingelser, som skal være opfyldt,
for at en teknologioverførsel bliver vellykket.
Det er her relevant at tale om teknologiens
»systemiske« karakter, fordi den er nytteløs
uden en passende teknologisk kompetence,
som rækker langt ud over selve maskinen på
stedet. Derfor ender historien om dampmaski
nen med at handle om alle mulige aspekter i
samtiden, som på sæt og vis kommer i berøring
med fænomenet, og dermed fortælles ny og
spændende kultur- og samfundshistorie.
Mens den traditionelle social- eller økonomi
historie ville affærdige fænomenet som margi
nalt, irrationelt og dermed irrelevant, får
denne kontekstuelle teknologihistorie overbe
visende demonstreret, at dampmaskinens ind
førelse i Danmark hverken handlede om bedre
økonomi eller større fornuft. Derimod er der
tale om, at her sker den første introduktion af
og primære socialisering i det moderne sam
funds multiple teknologier. Og den merkanti
listiske teknologipolitik under enevælden var
prime-moveren i historien. Denne primære so
cialisation har hermed fået skrevet sin historie
for første gang herhjemme.
Analogien til vore dages teknologiske udvik-

ling kan være slående, skønt forfatterne ge
nerelt ikke gør noget ud af den. Der var tale
om overførsel af avanceret teknologi fra Eng
land til Danmark under betingelser, som gør
det rimeligt at sammenligne med problemerne
i vore dages u-landshjælp. Det teknologiske
stade var simpelthen bare lavt herhjemme, og
det nyttede ikke nok at overføre (udsmugle)
maskinen i stumper og derefter samle den på
Gammelholm under ledelse af den skotske mekanikus Andrew Mitchell, som havde påtaget
sig entreprisen mod en klækkelig betaling. For
at maskinen skulle virke efter hensigten, kræ
vedes lokalt know-how til betjeningen af ma
skinen samt avancerede værksteder til repara
tion og vedligehold af maskindelene. Det
havde man ikke til rådighed, og derfor blev
maskinen en fiasko. De mange og store pro
blemer med at få den ’skotske’(!) teknologi i de
fire tunnelboremaskiner til at fungere efter
hensigten er en anden analogi. Erfaringen til
siger nemlig, at man uvægerlig vil løbe ind i
tekniske problemer ved implementeringen af
sådanne komplicerede maskiner - og så er det
rart at have et par stykker at smide væk af og
hente reservedele fra, når det er aktuelt. Uden
at man skal kalde Storebæltstunnellen en fia
sko af den grund.
Det er derfor på mange måder en spæn
dende og anbefalelsesværdig bog, som kaster
nyt lys på en fortrængt side af Danmarkshisto
rien. Rimeligt velskreven, omend noget træg i
optrækket og sej i fortællingen visse steder.
Desværre skæmmes illustrationerne til dels af
dårligt reproarbejde. Det er synd og skam, da
man ellers fornemmer, at forfatterne har gjort
et større arbejde for at fremskaffe og kommen
tere billederne til deres historie.
Michael F Wagner

dende læsning, også for folk, som måske ikke
har den helt store interesse i jernbaner. Selv
om Jernbaneforeningen i begyndelsen var en
ganske upolitisk organisation, blev den nemlig
hurtigt en organisation med ganske stor poli
tisk indflydelse. Jernbaneforeningen var (og
er!) et væsentligt led i det, nogen er så uvenlige
at betegne jernbanemafiaen eller blot jernba
nelobbyen.
Meget velillustreret er fremstillingen også.
Forfatteren har været langt omkring i sin le
den efter illustrationer - også på kunstmuse
erne. Det er samspillet mellem mennesker og
maskiner, der vises, og ikke bare de traditio
nelle futtogsbilleder.
Men den skjulte bog - bindets side 9-61 - ja
her finder man begyndelsen til den hidtil bed
ste fremstilling af den overordnede politik bag
udviklingen af jernbanenettet i det danske mo
narki fra begyndelsen i 1830’rne til 1892 sam
let i de fire kapitler: »Stats- eller privatbaner?
1834-48«, »Fra halv- til heloffentlig status
1851-1880«, »Den første styrelses- og løn
ningslov 1867-1892« og »Etaten og standen i
1890’erne«. Var forfatteren fortsat ad denne li
nie med kvaliteten fra de to første kapitler
f.eks. frem til 1945, er der ingen tvivl om, at
ph.d.-graden havde været hjemme, men nu var
det altså et jubilæumsværk for Jernbanefore
ningen, bestillingen bød på, og derfor må vi
vente til en anden lejlighed med resten af hi
storien.
Poul Thestrup

Steen Ousager: Guldsnore på sporet.
Jernbane, politik og forening. Jernbane
foreningen i kommission hos Odense
Universitetsforlag 1991. 256 s., 298 kr.

Inge Adriansen og Immo Doege: Dansk
eller tysk1
? Billeder af national selvfor
ståelse i 1920. Sønderjyske billeder 3.
Udgivet af Institut for Sønderjysk Lo
kalhistorie og Historisk Samfund for
Sønderjylland i samarbejde med Gesell
schaft für Flensburger Stadsgeschichte
og Institut für Regionale Forschung und
Information, 1992, 64 s., 140 kr.

Steen Ousager har skrevet to gode bøger. Den
ene af dem er endda meget god. Hvad der kan
være lidt problematisk er imidlertid, at de to
værker er samlet i ét bind og under én titel.
Først når man er kommet et stykke ind, op
dager man, at bindet foruden den historie, som
titlen lover, også indeholder en anden. Og det
er endda den bedste af dem.
Den bog, som omslaget og titlen lover: Histo
rien om Jernbaneforeningen - »guldsnorenes«
organisation i DSB - begynder med kapitel 5
på side 62. Herefter beskrives på de følgende
næsten 200 sider denne organisations historie
fra begyndelsen i 1890. Det er ganske spæn

Nationale udtryk og selvforståelse er emner,
der behandles indgående i disse år. Spørgsmå
lene stilles naturligt i en tid, hvor nationale
opbrud indgår i omvæltningerne ude i Europa
og som en del af diskussionen om planerne for
en EF-union. Inge Adriansen, som tidligere
har beskæftiget sig indgående med de dansk
nationale billedudtryk, og Immo Doege fra
Flensborg har valgt at undersøge afstemnings
plakaterne fra 1920 og de sønderjyske nødpen
gesedler fra 1. verdenskrig ud fra motiv- og
brugsmæssige hensyn.
Afstemningsplakaterne fra 1920 hører til
hovedstykkerne i dansk plakattradition. Fler
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tallet af dem er udført af tidens bedste kunst
nere, herunder Joachim Skovgaard og Harald
Slot-Møller. En enkelt indgår i det kræsne ud
valg, som i 1993 vises i udstillingsprojektet
Den danske Plakat. Det drejer sig om Rasmus
Christiansens lurblæsende broncealdermand
med teksten Vaagn og stem for Danmark. Pla
katen er vellykket, ikke mindst fordi den som
al god plakatkunst både har et umiddelbart
genkendeligt motiv og nogle nok så dunkle
hentydninger, der først afsløres for beskueren
ved nærmere betragtning. De tyske plakater
fremtræder knapt så originale som de danske
og præges af en forståelig defensiv holdning.
Ved siden af afstemningsplakaterne, som
ofte ligger på et højt kunstnerisk niveau, vir
ker nødpengesedlerne med tunge og ofte dår
ligt udførte motiver som et antiklimaks. Sed
lerne er trykt under verdenskrigen som erstat
ning for skillemønt og bærer ofte dansknatio
nale motiver på den ene side og tyske på den
anden. De er tegnet og trykt lokalt og udgivet
af kommunerne. Sedlerne er i dag velkendte
samlerobjekter og forlængst registreret og pu
bliceret af numismatikere.
Heftets betydning ligger for det første i den
klare påvisning af, at motivvalgene på begge
sider af grænsen meget ofte løb parallelt, ja
undertiden ligefrem var afledt af hinanden
som politiske reaktioner. Gennemgangen af de
mange motiver illustrerer endvidere, hvor væ
sentligt det er at undersøge den historiske
sammenhæng, hvori motiverne indgår. Af
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stemningsplakaterne blev især brugt i anden
zone, d.v.s. det område, hvor der kunne være
tvivl om det nationale tilhørsforhold. Det var
her, slaget skulle stå. Plakaternes konkrete
brug illustreres fint ved samtidige fotografier
fra Flensborg, hvor plakatkrigen især rasede.
Man kunne have ønsket sig en egentlig kata
logdel, hvor alle relevante oplysninger var ble
vet samlet, herunder kunstner, motiv, udgi
ver, trykkested, oplagstal, benyttelse og oplys
ninger om plakaternes nuværende opbeva
ringssted. I stedet er der valgt en metode, hvor
billedteksterne udgør kataloget. Man ville
gerne have oplyst, om heftet fremlægger hele
afstemningsplakatmaterialet, eller der alene
er tale om et udvalg. Vanskeligheden ved kata
logformen i denne sammenhæng ligger vel
især i, at de mange nødpengesedler ville kræve
et omfattende og til dels allerede publiceret ap
parat.
Dansk eller tysk udgives både i dansk- og
tysksproget udgave. Det er et sobert og væ
sentligt eksempel på den tilstand af gensidig
forståelse og respekt, der nu præger forholdet
mellem tysk og dansk i Sønderjylland. Heftet
vil være velegnet som forbillede for andre te
matiske plakatoversigter, ligesom illustra
tionskvaliteten er særdeles god. Det pointerer,
at det lokale plakatmateriale er et vigtigt ind
samlings- og formidlingstema for de antikvari
ske institutioner.
Peter Bondesen

Bøger fra Dansk historisk Fællesråd
Af foreningens mange udgivelser kan følgende endnu leveres
Håndbogsserien :
Knud Prange: Heraldik og historie. Kr. 67,95.
Herluf Nielsen: Kronologi. Kr. 46,40.
Georg Galster: Mønt. Kr. 41,35.
Ib Kejlbo: Historisk kartografi. Kr. 42,90.
lørn Piø: Folkeminder og traditionsforskning. Kr. 42,90.
Kristian Hald: Stednavne og kulturhistorie. Kr. 41,30.
Poul Rasmussen: Mål og vægt. Kr. 61,90.
Anders Bæksted: Danske indskrifter. Kr. 43,80.
Johan Jørgensen: Skifter og testamenter. Kr. 45,90.
Bjarne Stoklund: Bondegård og byggeskik før 1850. Kr. 48,80.
Kristian Hald: Personnavne i Danmark. I. Oldtiden. Kr. 44,45.
Carsten Bregenhøj: Etnologisk interviewteknik. Kr. 48,95.
Sven Tito Achen: Identifikation af anonyme våbenskjolde. Kr. 53,50.
Kristian Hald: Personnavne i Danmark. II. Middelalderen. Kr. 58,95.
Erling Olsen: Statistik for historikere. Kr. 41,70.
Verner Bruhn (red.): Vejledning i lokalhistorie. Fra plan til bog. Kr. 145.
GENOPTRYK: R. W. Bauer: Calender for årene 601 til 2200. Kr. 138,00.

Andre bøger:
Sven Tito Achen og Ole Rostock: Bibliografi over heraldisk litteratur i Danmark og
om Danmark 1589-1969. Kr. 69,00.
H. Hjelholt: Skriftprøver fra tiden efter reformationen. Kr. 59,90.
E. Kroman: Skriftens historie i Danmark. Kr. 61,30.
Dansk Historisk Årsbibliografi 1967, 1968 og 1969. Kr. 38,40 pr. hefte.
Dansk historisk bibliografi 1974-76. Kr. 226,30
Frank Jørgensen og Morten Westrup: Dansk Centraladministration i tiden indtil
1848. Kr. 78,75.
Festskrift til Johan Hvidtfeldt. Kr. 51,00.
Fra Fortid og Nutid. En antologi. Redigeret af Claus Bjørn. Kr. 97,90.
Historie og lokalsamfund. En håndbog i formidling. Redaktion: Søren Ehlers. Kr.
172,00.
Historisk vejviser. (Ny og stærkt udvidet udgave af Lokalhistorisk vejviser fra 1978).
Kr. 122,00.
Dansk Kulturhistorisk Opslagsværk I-II. Kr. 1.080,00.
De anførte priser er incl. moms 25%, men excl. porto. Priserne er særpriser, der
gælder for Fortid og Nutids abonnenter, samt medlemmer af historiske foreninger
tilsluttet Dansk historisk Fællesråd og denne forenings øvrige medlemmer.

Bøgerne og Fortid og Nutid kan bestilles ved henvendelse til Landsarkivet for
Sjælland m.m., Jagtvej 10, Postbox 661, 2200 København N, tlf. 31 39 66 11 (kl.
11-14).

Indhold
Mikael Jalving: Thorkild Hansens hi
storiesyn....... . ..................................
Gunnar Solvang: Historiske og kul
turhistoriske data på edb..............

Øvrige anmeldelser
3
10

Debat
Thorkild Kjærgaard: Den danske re
volution - endnu engang................
Nils Hybel: En økohistorisk tolkning
af dansk senmiddelalder................
Grethe Jensen: Mellem biografi og hi
storie? ...............................................
Nils Vollertsen: Den sydslesvigske
hjemstavnsbevægelse......................
Henning Grelle: Lokalhistorie, lands
historie og jubilæumsskrifter.........

21
30
38

48
53

Kommentar
Peter Dragsbo: Forstadsvækst og
kvarterdannelse...............................

57

Oversigt
Ole Degn: Danske byhistorier 19671992...................................................

59

Anmeldelser
Byhistorier
Erik Johansen, Bodil Møller Knudsen,
Jan Kock: Fra Aalborgs fødsel til
Grevens Fejde 1534 (Grethe Jacob
sen) ...................................................
Gert Poulsen og Per Bo Christensen:
Aalborg fra politisk skandale mod
økonomisk katastrofe fra 1860 til
1814
Per Bo Christensen og Jens Top
holm: Aalborg under stilstand og
fremgang fra 1814 til 1970 (Henrik
Fangel).................................... .....
Roskilde bys historie - tiden indtil
1536, red. Frank A. Birkebæk m.fl.
(Niels Lund)....................................
Kalundborgs historie, bd. 4. Tore Ny
berg og Thomas Riis (red.) (Jørgen
Mikkelsen)........................................

73

76

Jens Fleischer: Politikens Håndbog i
lokalhistorie (Jørgen Thomsen)....
The North Sea. Twelve Essays on So
cial History of Maritime Labour
(Erik Gøbel)......................................
J.L. Østergaard Christensen og Peter
Korsgaard: Strejflys. Fra Holbæk
Museum og Holbæk Arkiv (Carl
Erik Andresen).................................
Karsten Kjer Michaelsen: Bræt og
Brik i jernalderen (Bodil Poulsen) .
L.E. Fauerholdt-Jensen: Mark Guld Mark Jord - Leding (Torben J.
Grunddal)............ ...........................
Sengotik 1500-1536. Danske kalkma
lerier (Niels M. Saxtorph)..............
Voldsteder i Danmark. En vejviser.
Fyn og omliggende øer. Red. Rikke
Agnete Olsen.
En bog om borge. Festskrift til Hans
Stiesdal. Red. Jan Kock m.fl. (Bjørn
Poulsen)...........................................
Nicolai Bauer, Ole Briand Petersen og
Bodil Scheller-Nielsen: Sanselighed
og disciplinering (Hans Bjørn).......
Otto Madsen: Et nyttigt og gavnligt
Postværk (Hans Bjørn)....................
Esben Graugaard og Rigmor Lille
lund: Naur Sogn 1600-1900 (Peter
Korsgaard)........................................
Poul Kjeldgaard: Thisted amts veje og
vandløb (Henrik Stissing Jensen)..
I røg og damp - Dampmaskinens ind
førelse i Danmark 1760-1840. Red.
Helge Kragh (Michael F. Wagner)..
Steen Ousager: Guldsnore på sporet.
Jernbane, politik og forening (Poul
Thestrup)..........................................
Inge Adriansen og Immo Doege:
Dansk eller tysk? Billeder af natio
nal selvforståelse i 1920 (Peter Bon
desen) ...............................................

83
84

84

85

85
86

87
88
89

91
92
93
95

96

79
80

Forside: Axel Dietmers maleri: Prospekt af Kalundborg set fra Møllebakken ca. 1860. Kalundborg
og Omegns Museum. Udsnit.

ISSN 0106-4797

AiO Tryk as, Odense

