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Sognefogederne under den tidlige enevælde
Johannes Møllgaard
Fortid og Nutid oktober 1998, s. 163-180
Mens man kender til sognefogeder på rytter- og krongodset tilbage fra
1600-tallet, er vor viden om sognefogedinstitutionen i de øvrige dele af lan
det før 1791 meget sporadisk. I denne artikel påvises det, at den enevældi
ge regering i forbindelse med oprettelsen af et landsdækkende politi i slut
ningen af 1600-tallet bevidst søgte at etablere sognefogedembeder også i
privatejede godsområder. Disse sognefogeder udnævntes af amtmanden og
bistod ham og herredsfogeden ved den statslige administration på sogne
niveau. Deres vigtigste opgaver synes at have været indhentning og for
midling af lokale oplysninger samt organisering af bøndernes pligtarbejde
ved offentlige arbejder.
Johannes Møllgaard, f. 1930, mag.art. i europæisk etnologi 1986. Ansat ved
Københavns Universitet 1988-94. Tilknyttet Institut for Arkæologi og Et
nologi.

I Håndbog for danske lokalhistorikere
fra 1952-56 fastslog Harald Hatt, at
»allerede i 1500-tallet fandtes i mange
sogne en a f lensmanden beskikket sog
nefoged eller bondefoged. En for hele
landet ensartet ordning a f sognefoged
institutionen fik man dog først ved for
ordningen a f 1H 11 1791«J Det var i
kort form den etablerede viden om em
net ved århundredets midte, og den
var ikke nævneværdigt forrykket, da
Harald Jørgensen i 1985 i sin oversigt
lige bog om Lokaladministrationen i
Danmark gjorde status. Heri anføres
det, at sognefogederne blev etablerede
i slutningen af 1700-tallet pga. de øge
de krav, som efterhånden blev stillet
til herredsfogeden på det politimæssi
ge område. Harald Jørgensen henviser
til et par forordninger fra 1780’erne,
der forudsætter tilstedeværelsen af
sognefogeder, og dertil anfører han, at
det således ikke var nogen fuldkom
men nyskabelse, da man i 1791 for
melt oprettede sognefogedembedet.2
Siden 1985 har især Johannes Lind
fremlagt vægtigt nyt empirisk mate
riale om sognefogedinstitutionen. Lind
har hentet sit kildemateriale fra Kol-

dinghus len/amt og Skanderborg ryt
terdistrikt i 1600- og 1700-tallet. På
grundlag af dette materiale dokumen
terer han, at sognefogederne længe før
1791 var væsentlige led i den lokale
administration og som sådan en fast
institution, og han er endog i stand til
at angive navnene på de fleste sogne
fogeder i Koldinghus len i første halv
del af 1600-tallet. Imidlertid er der en
afgørende skævhed i Linds materiale,
selvom det dækker store geografiske
områder i Jylland: det er stort set alt
sammen hentet fra krongodset og ryt
tergodset. Denne ensidighed er Lind
fuldt opmærksom på, og han må kon
statere, at fra egne domineret af pri
vatejede godser giver kilderne næsten
ingen oplysninger om sognefogeder.3
Endelig har Jørgen Dieckmann Ras
mussen i indledningen til udgivelsen
af sognefoged Lars Nielsens dagbog
beskæftiget sig med sognefogederne
på det nordsjællandske krongods i
slutningen af 1700-tallet. Sognefogedernes rolle og opgaver på det nord
sjællandske krongods synes at svare
nøje til forholdene 100 år før på det
jyske krongods, som Lind beskriver.4
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Figur 1. Den 11. november 1791 udkom den første forordning om sognefogeder i Danmark. A f den her
gengivne indledning til loven fremgår det tydeligt, at sognefogeder ikke var noget nyt begreb i 1791.
Forordningens sigte var nemlig at udbygge og forbedre en allerede eksisterende ordning, bl.a. ved at
gøre det mere attraktivt at blive sognefoged.

Vi kan supplere disse oplysninger
om sognefogedinstitutionen med empi
risk materiale fra let tilgængelige kil
deudgivelser. I de transskriberede ting
bøger fra første halvdel af 1600-tallet
nævnes ingen sognefogeder i Herlufsholms birks tingbog (1616-19 og 163033), Skast herreds tingbog (1636-40)
og Aasum herreds tingbog (1640-48),
hvorimod der ofte omtales sognefoge
der i Sokkelund herreds tingbøger
(1621-22 og 1625-34).5 Godset i Sokke
lund herred var krongods, hvorimod
godset i de andre herreder var adels- og
skolegods. A f sagerne i Sokkelund her
reds tingbog fremgår det, at sognefogederne tog sig af fogedarbejde i forbin
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delse med ladegårdsdrift på krongod
set så som at tilsige sognets kronfæstere til hoveri eller kørsel for slottet, for
deling af arbejde, levering af udsæds
korn til ødegårde, indstævning for
landgilderestancer samt sager vedrø
rende fæsteforholdet i det hele taget.
Herudover virkede sognefogederne
som informatorer for ladegården ved
rørende forholdene på krongodsets
gårde i sognet. Det kunne f.eks. dreje
sig om oplysninger om uerholdelige re
stancer, forarmede bønders manglende
skatteevne, øde og forarmet gods. Ud
over denne fogedvirksomhed knyttet
til godsets drift tog Sokkelund herreds
sognefogeder sig også af opsyn, kontrol,
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ransagning samt inddrivelse af bøder
eller udpantning. De skulle antaste
bissekræmmere i sognet, føre opsyn
med offentlige veje og broer og nu og da
lade ransage på kongelig majestæts
vegne. Denne sidste del af sognefogder
nes virksomhed havde karakter af poli
timyndighed; f.eks. lod sognefogeden i
Gentofte den 21. april 1631 »Niels Nor
mand a f Orderup for mistanche i ded
Blaa Tornn indsette«.Q
Også i de ældste kirkebøger kan vi
træffe sognefogeder. Sørbymagle og
Kirkerup sogne ved Slagelse omfatte
de på Christian 4.’s tid udelukkende
krongods under Antvorskov kloster.
Sørbymagle-Kirkerup sognes ældste
kirkebog (1646-1731) indledes med et
mandtal for de to sogne (1646), og af
dette fremgår det, at i Sørbymagle
sogn var Hemming Christensøn (15851657) fra Rosted by sognefoged, skov
foged og kirkeværge, og i Kirkerup
sogn var Jep Hanssøn sognefoged,
skovfoged og kirkeværge. A f kirkebo
gens biografier fremgår det yderligere,
at sognefoged Hemming Christensøns
søn Christen Hemmingsen (16111658) overtog faderens gård i 1652 og
samtidig også hans embeder. Han hav
de forinden gået i skole i Slagelse i 7
år, drevet købmandsskab på Norge,
tjent adelsfolk, været skrivervikar på
Kalundborg Slot. Hans svigerfar var
birkefoged. Noget tyder på, at disse
sognefogeder kom fra særlig magtful
de og velfunderede bønder.7
Med kirkebogen som kilde, kan vi li
geledes tage en stikprøve i Nordslesvig
lige syd for Kolding i Vonsild sogn. Her
befinder vi os ligeledes på et krongod
sområde. Vonsild sogns ældste kirke
bog er ført i årene 1659-1708. A f denne
fremgår det, at efter sognefoged Iep
lespersens død i 1665 blev sognefoged
embedet overtaget af Anders Paulsen,
der bestred det til 1682, hvor Jesper
Clausen Brun overtog det og forblev i
embedet til 1705. Anders Paulsen af
løste i 1682 Erich Lauersen som san

demand (domsmand), og fratrådte da
som sognefoged med den begrundelse,
at han ikke længere skulle besværes
med de idelige rejser til amtmanden i
Haderslev på sognets vegne, som sog
nefogedbestillingen åbenbart indebar.
Anders Paulsen havde som barn gået i
skole i Vonsild og senere i Kolding og
Haderslev. Hans egne børn lærte også
at læse og skrive. Kirkebogens stof om
sognefogedens arbejde er derudover
meget beskedent. A f en bevaret tillys
ningsbog fra samme periode fremgår
det, at jægermester Brockdorff havde
anmodet amtmanden i Haderslev om
at befale sognefogederne at tilsige alle
sognemændene at møde på kongens
ulvejagt den 10. december 1683.8
Dette supplement til Linds arbejde
når frem til samme resultat: Sognefo
geder kan spores tilbage i 1600-tallet
på krongodset, hvor de beskikkedes af
lensmanden og dels bistod ham ved
administrationen af lokale opgaver og
dels støttede ladegårdsfogden ved den
praktiske drift af godset. Under ene
vælden videreførtes sognefogedinstitu
tionen på krongodset og ryttergodset
stort set som før. Derimod er det i de
store dele af landet, hvor privatejede
godser dominerede betydeligt vanske
ligere at finde spor af sognefogedinsti
tutionen i 1600-tallet og den første
halvdel af 1700-tallet, hvilket har ført
til en naturlig tilbageholdenhed med
at omtale sognefogeder fra disse områ
der i denne tidsperiode. Man har - for
at være på sikker grund - støttet sig
til første landsdækkende forordning af
11. november 1791 og til kilder fra åre
ne umiddelbart op til den, når sogne
fogedinstitutionen i disse områder
skulle belyses.

Enevælden og retssystemet
Da sognefogedinstitutionen på kron
godset i det store og hele må anses for
velbelyst, skal opmærksomheden i
165

Johannes Møllgaard

denne artikel rettes mod sognefogedernes mulige udbredelse i egne præget af
privatejede godser under den tidlige
enevælde. Forsøgsvis skal det sandsyn
liggøres, at enevælden i forbindelse
med sin modernisering og udbygning
af samfundsinstitutionerne og i særde
leshed i forbindelse med opbygningen
af en politiforvaltning i de sidste 20 år
af 1600-tallet også fremmede nedsæt
telser af sognefogeder i egne uden for
krongodset. Endvidere skal der fra så
danne egne i Jylland gives stikprøve
eksempler på lokaladministrationens
brug af disse sognefogeder.
Ved enevældens revolutionære magt
overtagelse og adelsstyrets sammen
brud i 1660 stod det nye styre overfor
overvældende opgaver. Dels var riget
ødelagt efter svenskekrigen og på fal
littens rand, dels skulle det nye styre
etablere nye institutioner uden ind
dragelse af en - muligvis kontrarevo
lutionær - adel, som hidtil havde haft
eneret til og havde stået for landets le
delse. Enevældens første 50 år blev en
ombygnings- og opbygningsperiode
uden lige, som vi kunne kalde statssty
rets grundlæggelse.9
Et af de væsentligste områder, hvor
det nye styre markerede sig, var æn
dringer i retssystemet. Ikke blot sam
lede man al lovgivning for landene i én
lov: Danske Lov, men nye retsprincip
per vandt også indpas. De sidste rester
af en ret bygget på slægtansvar blev
jern et fra loven, og den nye stat trådte
som lovgivningsmagt ind i befolknin
gens hverdag i et hidtil uset omfang.10
Dette er en side af den store bevægel
se, som fandt sted i de europæiske
samfund fra middelalderen og frem til
1800-tallet, der er blevet kaldt »den ju 
ridiske revolution«.11 Inden for retsvi
denskaben sondrer man mellem den
akkusatoriske og den inkvisitoriske
straffeproces. Fremgangsmåden ved
den akkusatoriske proces har form
som en trætte mellem to parter: den
sigtede og den forurettede. Hver part
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forsøger at bevise sine påstande især
ved vidner. Dommeren hører på, men
forholder sig ellers ret passiv. Denne
procesform byggede på en forestilling
om, at skyldspørgsmålet ville blive af
klaret under sagens forløb. Ved den in
kvisitoriske straffeproces optræder
derimod domstolen, staten eller stats
advokaten som den aktive part, der
søger at udforske sagens sammen
hæng og at bringe beviser til veje, der
kan godtgøre den anklagedes skyld.
Resultaterne af disse forundersøgel
ser, der er et karakteristisk træk ved
inkvisitionsprocessen, forelægges den
anklagede ved forhør.12 Den begynden
de opbygning af en sådan inkvisito
risk, statslig straffeproces blev frem
met i forbindelse med enevældens
etablering af en landsdækkende politi
myndighed i slutningen af 1600-tallet.

Opbygningen af et landsdæk
kende politivæsen 1681-1701
Under det forberedende arbejde med
Danske Lov skelnede man mellem
stedsevarende love og foranderlige
love. I fortalen til lovbogen gør man
opmærksom på, at de foranderlige
love, dvs. dem der omhandlede »alt,
hvis Politien egentlig vedkommer«, var
udeladt, idet det var meningen, at de
skulle trykkes i en særlig bog, en
såkaldt »Politie-Ordning«.
På de 20 år fra 1681 til 1701 undfan
ges, formes og udbygges den statslige
politimyndighed i landet. Man indled
te med at nedsætte en politikommis
sion i oktober 1681, og året efter ud
nævntes Claus Rasch til rigets første
landsdækkende politimester. 3 år se
nere blev en samling af forordninger,
som dækkede politimesterens ressort,
udsendt med titlen: »Adskillige Hans
Kongl. Mayt. Forordninger Politien Angaaende, Item Nogle sær Puncter a f een
deel Forordninger alle Vedkommende
til Efterretning«. Denne publikation
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må have været tænkt som den første
»Politie-Ordning«.™ I 1684 fik Claus
Rasch for så vidt angik politisager
myndighed over landets herreds- og
birkefogder, og dermed var politiinsti
tutionen forgrenet ud over det ganske
land. Med forordningen af 29. april
1684 om »Politie-Mesterens og PolitieBetienternis Frihed ved Inqvisitionerne og deris Forretninger« fik Rasch og
hans betjente beføjelser til at foretage
husundersøgelser på grundlag af mis
tanke samt til at anholde folk.14
Slutstenen på denne indsats sattes i
1701 med politiforordningen af 22. ok
tober 1701, der med ændringer og
tilføjelser forblev i kraft i resten af
enevældens periode. Her defineres po
litisager som værende »slige JustitsSager, hvorved en god Orden og Skik i
Stæderne og paa Landet, saavel i den
private, som publique Oeconomie og
Beqvemmelighed ved Love og Anord
ninger dirigeres til Rigets almindelige
Fordeel, og som behøver en prompte
Justitz«.15

Politimyndigheden på de
privatejede godser
Problemet med at opretholde god or
den og politi må siges at høre ethvert
samfund til, og var også blevet løst på
sin måde før enevældens omstrukture
ring af samfundet. Adelen, der frem til
1660 havde haft eneret på besiddelse
af landbrugsjord, havde på sine godser
hals- og håndsret samt sigt- og sagefaldsret over sine bønder. I kraft af
hals- og håndsretten kunne herskabet
lade egne tjenere og bønder fængsle,
dog måtte de ikke selv straffe dem,
men skulle lade lovovertræderne tilta
le ved herredsretten. Sigt- og sagefaldsretten indebar, at herskabet hav
de pligt til at sigte lovovertrædere
blandt godsets befolkning, til gengæld
kunne godset oppebære de bøder, som
de tiltalte blev idømt. Ved enevældens

indførelse bibeholdt de anerkendte
godser adelens tidligere hals- og
håndsret samt sigt- og sagefaldsret,
men nu blev rettighederne håndhævet
under amtmændenes tilsyn. Dette in
debar, at der under den tidlige enevæl
de trods enhedsbestræbelserne stadig
var to regioner, hvor lokal god orden og
politi blev varetaget af hver sin myn
dighed: regioner med krongods og re
gioner med private godser, hvorunder
den største del af landbefolkningen le
vede.16 Dersom skaberne af den nye
tablerede organisation statspolitiet
havde ideer om at udpege sognefoge
der, måtte fogedernes opgaver blive
nok så forskellige, alt efter om de fun
gerede i sogne inden for krongodset el
ler i sogne med privatejet gods. For at
tegne et billede af hvordan de private
godsejere praktiserede politimyndig
heden på deres egne godser på Chri
stian 5.’s tid, skal der her gives nogle
eksempler fra godser i Salling fra pe
rioden 1688-92.17
Fæsterens forsømmelser kunne væ
re så store, at godset, som den krænke
de part, fandt sig berettiget til at vare
tægtsfængsle den skyldige, for senere
at sigte bonden ved retten. Denne for
varing beroede på, at godset mistænk
te fæsteren for at ville rømme fra eg
nen, inden sagen kom for tinget. Såle
des arresterede Mette Sehested til
Jungetgaard i 1692 en fæster for re
stancer og ulovlig undvigelse af fæste
gården og hensatte ham i hovedgår
dens kælder.18
Når domstolen havde afsagt dom,
var de offentlige myndigheder ikke ru
stede til umiddelbart at tage sig af den
dømte. Efter at en fæstebonde under
godset Eskjær ved Sallingland her
redsret i 1691 var blevet dømt til at
lide som en rømningsmand, hvilket
normalt betød arbejde i jern ved fæst
ningsbyggeri, blev han sat i arrest på
Eskjær for at afvente amtmandens
overtagelse af sagen.19
Et eksempel kan illustrere vanske167
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lighederne ved at stå med en tyv fan
get næsten på fersk gerning, når man
ikke har adgang til en arrest. Fæste
bonden Michel Jensen stod for retten
og bekendte, at han havde været i
Anne Olufsdatters lade i Harre, hvor
han havde stjålet korn. Den forurettedes husbond og forsvarer, forpagter
Søren Jørgensen af Bajlumgaard, ef
terlyste i retten Michel Jensens hus
bond, (dvs. hans godsejer), eller nogen,
der på hans husbonds vegne ville tage
vare på tyven. Han efterlyste også am
tmanden, og sagde, at dersom han ville
føre sagen imod tyven, da ville han
overlade ham manden og tyvekoster
ne. Søren Jørgensen fik intet svar på
sine efterlysninger, men han sagde, at
han ville lade sagen bero på, om han
kunne få husbondens og amtmandens
resolution på, at de ville overtage sa
gen. Tyven Michel Jensen begærede
derpå,
at herredsmændene
blev
spurgt, om de ville love for ham. »Men
som ingen ville gaa i lo ff for ham, blev
Søren Jørgensen foraarsaget at tage
ham til videre i forvaring.«2®
Godsejerne greb også ind i gadeuor
den og hærværk, når deres fæstere
meldte noget sådant. Da en mand hav
de slået alle vinduerne itu i Anne
Madsdatters gadehus i Vejby, gik hun
den følgende dag til sin godsejer på
herregården Kaas og meldte sagen.
Godsets håndskriver og ladefoged på
greb derpå hærværksmanden og satte
ham i herregårdens fængselskælder
»med fjeder om begge fødder og b en «21
Enevældens centraladministration
havde øje for den misligholdelse, der
kunne udvikle sig ved godsejernes
udøvelse af politimyndigheden. Man
var bekendt med, at de ofte nidkært
inddrog bøder, men var efterladende
med at påtale forseelser, når der kun
ne være udgifter og ulejlighed forbun
det dermed. I 1743 understreges det,
at sigt- og sagefaldsprivilegiet ikke var
givet »for at berige herskaberne a f de
res tjeneres forseelser, men for at op
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muntre herskaberne med deres alvor
lighed at holde over loven og tilse, at
forseelser tilbørlig maatte straffes«22
Politimyndigheden på de private god
ser blev således udøvet mere eller min
dre punktligt af godsejerne selv, så det
var ikke her, enevældens sognefogeder
kunne sættes ind.
Ovenstående eksempler giver dels
et indtryk af retsvæsenets svage ud
bygning, som enevælden nok kunne
ønske at forbedre, og dels et fingerpeg
om, at inkvisitorisk ret med forunder
søgelser og frihedsberøvelse af lov
overtrædere ville kræve en omfattende
organisation - påtalemyndighed, poli
ti- og fængselsvæsen i statsligt regi som det skulle vise sig, at den tidlige
enevælde ikke havde ressourcer til at
gennemføre. Derfor var statsmagten
længe nødt til fortsat at støtte sig til
godsejerne som lokal øvrighedsmyn
dighed, og trække på deres arrestfaciliteter, når der var brug for det. Men
enevælden gjorde i 1680’erne de første
skridt i den retning ved oprettelsen af
en landsdækkende, statslig politiorganisation, hvor organisationens yderste
led formodentlig skulle være en af
amtmanden udpeget bonde i hvert
sogn. De opgaver, man først og frem
mest havde i tankerne ved etablerin
gen af politiet, var knyttet til regerin
gens økonomiske politik.

»Ad-hoc-sognefogeder« i Skive
hus amt umiddelbart før 1690
I foråret 1684 var enevældens politior
ganisation udbygget til et landsomfat
tende organ med beføjelser til at fore
tage husundersøgelser på grundlag af
mistanke og til at anholde de mis
tænkte. 4 år senere var en retskredsre
duktion gennemført, der dels sammen
lagde en del herreder, og dels indebar
en prøvelse og delvis fornyelse af embedsmændene ved underretterne. De
nye herredsfogeder og -skrivere såvel-
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som dem, der fik deres hidtidige embe
der bekræftet, skulle alle til Køben
havn og aflægge ed og modtage et kon
geligt beskikkelsesbrev. Efter denne
vigtige reform, der stort set var gen
nemført i begyndelsen af 1688, var det
nærliggende at afprøve det nyoprette
de politi- og embedskorps i praksis.
Den første større politiaktion i lan
det havde til opgave at få afskaffet det
gamle mål og vægt. I 1683 var de man
ge forskellige mål og vægt, der fandtes
i landets egne, blevet erstattet af et
landsdækkende mål- og vægtsystem.
Enevælden havde imidlertid vanske
ligheder med at få almuen til at aner
kende og benytte det nye enhedssy
stem, så rundt i landet rådede der i
nogle år tvetydige forhold vedrørende
mål og vægt, idet »det gamle og ny
brugtes i flæng til stor urigtighed«.22
Fra Slotsholmen udgik der den 22.
november 1687 et reskript til de depu
terede Jens Juel og Jørgen Ehlers samt
til politimesteren i København angåen
de, »at det gamle Maal og Vægt skal
overalt eftersøges og utjenligt g jøres«24

A f skrivelsen fremgik det, at de høje
herrer deputerede i København skulle
udsende betjente til samtlige provin
ser, hvor de sammen med de lokale her
reds- og birkefogeder skulle undersøge
forholdene og destruere gamle måle- og
vejerredskaber. Ved juletid 1688 gen
nemførtes disse undersøgelser (inkvi
sitioner) i Skivehus amt. Den udsendte
betjent fra København, Niels Alsing,
samt den lokale herredsfoged indledte
arbejdet med at indkalde til oriente
ringsmøde i en af områdets præstegår
de, og her redegjorde de for deres ærin
de. Efter at man nu havde informeret
lokalbefolkningen og opfordret den til
omgående at destruere deres gamle
mål og vægt, foretoges i den følgende
tid husundersøgelser hos mistænkte
personer. Disse undersøgelser blev
gennemført af to af egnens bønder, der
var blevet bemyndiget dertil af her
redsfogden, samt af to andre lokale, der
var blevet udpeget som vidner. Når
man afslørede ulovlige forhold, f.eks.
gamle målepinde og bismervægte, blev
ejeren straks afkrævet en bøde på 10

Figur 2. Et a f de redskaber til fremstilling a f brændevin, som blev beslaglagt i Salling omkring 1690 kun
ne have været denne sprithat, der i dag befinder sig på Skive Museum (Fotograf: Poul Hansen, Skive).
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rdl. og derefter stævnet for herredsret
ten. Om de to bønder, som gennemførte
disse husundersøgelser ved vi, at de
var meriterede bondesagførere, der nu
og da førte sager ved retten. De optråd
te i denne sag som sognefogeder ad hoc,
inden der var udnævnt sognefogeder i
amtet.25
Året efter - i 1689 - var der atter
»inkvisitioner« i Salling, men da dreje
de det sig om mulige overtrædelser af
nærings- og handelslove, som naturlig
vis også faldt ind under den national
økonomiske politiks område. Med be
tegnelsen »konsumtion« sammenfatte
des under enevælden en række næ
rings- og forbrugsafgifter, folkelønsskat (skat på tjenestefolk) og familie
skat, hvoraf skatten for afgiftspligtige
varer skulle erlægges ved købstadens
porte. I spidsen for administrationen
af denne nærings- og omsætningspoli
tik stod for hver købstad med dens op
land en kongelig udnævnt konsum
tionsforvalter, der havde beføjelser til
at rejse anklager mod folk, der inden
for det pågældende felt overtrådte lo
vene i hans område. Netop i slutnin
gen af 1680’erne blev denne nærings
politik udbygget betydeligt bl.a. ved
forordningen af 4. juni 1689, der for
bød landboerne at fremstille brænde
vin, og en næsten samtidig forordning,
der sigtede på afskaffelse af prangeri,26 ulovlige kroer med øl- og brænde
vins udskænkning. Tilsynet med disse
love henhørte under konsumtionsfor
valteren, og på dennes initiativ gen
nemførtes ved juletid 1689 - altså kort
tid efter lovene var trådt i kraft - en
række husundersøgelser i Salling.
Undersøgelsesholdet bestod af her
redsfogeden, konsumtionsforvalteren i
Skive og 2 vidner, og man gennemførte
5 husundersøgelser, der førte til, at
konsumtionsforvalteren stævnede 5
bønder for ulovlig brændevinsbrænd
en og handel, medens herredsfogeden
stævnede en af dem for at være i besid
delse af ulovlig vægt og mål.
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De nye husundersøgelsesformer, som
befolkningen blev gjort bekendt med i
1688-89, har sikkert virket chokerende
både på godsejerne og den almindelige
landbefolkning. Vel vidste de, at der
var meget, man ikke måtte, men for det
meste kunne man blot benægte, at man
havde gjort noget ulovligt. Nu kom en
tredje part udefra i skikkelse af kon
gens embedsmænd og foretog husun
dersøgelse på grundlag af mistanke; nu
kunne indicierne være så stærke, at
det var håbløst at hævde, at man in
genting havde gjort. For godsejerne især den gamle adel - var det desuden
uhørt, at fremmede kunne trænge ind i
deres fæstebønders gårde, og anklage
og arrestere bønderne for ulovligheder,
uden at herskabet først var blevet
spurgt. De to inkvisitionsekspeditioner
i 1688-89 markerede lokalt, at opsynet
med overholdelsen af de nye love på
handels- og omsætningsområdet agte
de enevælden selv at gennemføre. Bag
inkvisitionsaktiviteten har sikkert lig
get et alvorligt ønske om at markere, at
regeringen tog sine love alvorligt og føl
gelig krævede, at befolkningen skulle
overholde dem. Og for at imødegå den
hyppige undskyldning, at man ikke
vidste noget om lovene, har man ønsket
hurtigt at statuere eksempler, som eg
nen kunne huske. Men enevælden har
vel også ved ekspeditionerne erfaret, at
det var meget ressourcekrævende at
føre et effektivt opsyn med befolknin
gen, og her kan den tanke have strejfet
øvrighedspersonerne, at det fremover
kunne være herredsfogden og amt
manden en hjælp at have en fast kon
taktperson i hvert sogn.

Indførelsen af sognefogeder
i Skivehus amt 1690
Når herredsfogden nu og da - som ved
husundersøgelserne i 1689 - var nød
saget til at kalde nogle bønder til hjælp
ved sine forretninger, var det nærlig-
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gende at overveje at udpege faste sog
nefogeder. Sådan synes udviklingen i
hvert fald at være foregået i Skivehus
amt. Amtet omfattede 36 sogne, 14-15
hovedgårde og en del ryttergods og an
det strøgods, så det var en egn præget
af privatejede godser. I 1688 blev amt
ets 4 herreder sammenlagt til én rets
kreds: Sallingland herred, og dens før
ste tingbog omfattende årene 1688-92
findes bevaret. Her nævnes sognefoge
der 3 gange. Første gang var i forbin
delse med konstaterede overtrædelser
af en ny jagtlov af 8. december 1688,
idet amtmand Henrik Müller på ting
dagen den 10. november 1690 lod læse
en skrivelse, hvor han alvorligt ind
skærpede befolkningen at overholde
jagtforordningen, såfremt de ville und
gå tiltale. Ingen skulle længere kunne
undskylde sig med uvidenhed, hed det.
Skrivelsen sluttede med en omtale af
opsynet med overtrædelserne, »hvor
med de herefter bestilte sognefogeder
saavidt muligt skal have flittig indse
ende«.21 Formuleringen røber, at det
ikke var tiltænkt godsejerne at føre
opsyn med jagtlovens overholdelse, og
at sognefogedinstitutionen i Skivehus
amt netop da var ved at blive opbygget.
Dette bekræftes på tingdagen 6 uger
senere, hvor herredsfogeden meddelte,
at »de sognefogeder, som er [an]satt,
skal komme til Skive inden Julehellig
dage at annamme deres instruks hos
amtmanden eller hans fuldmægtig«.28
Desværre er det ikke lykkedes at finde
denne instruks, men vi må gå ud fra, at
den har eksisteret. Det kan næppe be
tyde andet end, at amtmanden over
Skivehus amt i slutningen af året 1690
havde udnævnt 36 bønder til sognefo
geder i hvert sit sogn i amtet. Da amt
manden året efter lod oplæse en tilken
degivelse på herredsstinget om, at nu
skulle staldøksne tælles ved inkvisi
tion, som sognefogederne med 4 mænd
skulle udføre, må det tolkes således, at
nu var sognefogedinstitutionen veleta
bleret.29

Det spørgsmål, der nu presser sig på
er, om det blot har været et lune hos
amtmand Henrik Müller på Skivehus
at oprette sognefogedembeder i 1690,
eller om det også er sket andre steder i
landet i forbindelse med, at enevælden
°pbyggede et politivæsen. Det har ikke
været overkommeligt at gennemse an
dre bevarede tingbøger og amtsarkiver
fra disse år for at besvare spørgsmålet,
så her skal derfor blot nævnes nogle
enkelte andre kildesteder fra perio
den, der kunne tale for denne antagel
se. Dernæst skal omtales sognefogeders tilstedeværelse og virksomhed i
andre egne i 1700-tallet, som jo meget
vel kunne være udpegne før århundre
dets begyndelse.
Det første kildested er fra Sjælland.
I slutningen af 1680’erne gjorde ene
vælden et forsøg på oprettelse af et
landeværn, men det blev ophævet den
13. juli 1689.1 den anledning udsendte
centraladministrationen et reskript til
amtmændene i Sjælland ang. »de bøs
ser og andre skydegeværer, som bønder
ne for nogen tid siden til landeværn
var leveret«. Disse våben ønskede man
atter inddraget, og de skulle »ved sog
nefogederne leveres i sognekirkens vaabenhus eller andet a f amtmanden be
kvemmere fundet sted, og kun til fornø
dent brug dem tilstilles«.30 Da der her
er tale om hele Sjællands bondebefolk
ning, må vi antage, at der også indgår
sognefogeder fra områder uden for
krongodset.
Fra Koldinghus amt foreligger der i
arkivet for 1. jyske rytterregiments
gods (det Brockdorfske regiment), det
vestjyske distrikt et koncept til en in
struks for sognefogeder i en pakke
med forskellige arkivalier fra perioden
1687-1721. Konceptet er anbragt i et
læg med titlen: 1687-1704, korrespon
dance, u.å. Et lignende koncept til in
struks for sognefogederne under
oberst Uttervigs regiment findes lige
ledes i pakken, men også uden date
ring.31 Johannes Lind anser, at udka171
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stene er blevet til i årene 1696-1701,
og han er tilbøjelig til at se dem i sam
menhæng med en ny amtmands til
trædelse i 1699.32 I vor sammenhæng
er det imidlertid nærliggende at tolke
udfærdigelsen af koncepterne på netop
det tidspunkt som et initiativ i tilknyt
ning til arbejdet med udformningen af
det landsdækkende politi.

Sognefogedernes
arbejdsopgaver
En af de første opgaver, som de nyud
nævnte sognefogeder i Skivehus amt
fik overdraget af amtmanden, var som

nævnt ovenfor at foretage den årlige
tælling af opstaldede stude på de her
regårde, der havde privilegie på at opstalde stude til eksport. Det efterføl
gende forår skulle disse stude afgå
mod toldstederne som eksportkvæg, og
centraladministrationen førte nøje
kontrol med opstaldede stude og eks
porten af dem. Rollen som indberetter
af statistiske oplysninger blev altså
pålagt sognefogederne. Et lignende bi
drag til centraladministrationens sta
tistik finder vi i 1738, da amtmændene
blev anmodet om at foranstalte en un
dersøgelse af saltforbruget i landets
amter.33 ILundenæs og Bøvling amter
- der stort set svarer til det nuværen-

Figur 3. Når amtmændene fandt det nødvendigt at gennemføre offentlige entreprenørarbejder blev sog
nefogederne inddraget til at organisere og lede arbejdsstyrken. Her ses et uddrag a f den liste over sog
nets gårdmænd, som sognefogeden i Vium sogn i 1753 udarbejdede i forbindelse med et sådant arbejde.
Om Christen Holm anføres at han »er gammel og svag og kan intet udrette«, mens Eske Holm »rester«,
dvs. han mangler at yde sin arbejdsindsats (Kilde som note 35).
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de Ringkøbing amt - forelå besvarel
sen fra herredsfogeden i Hjerm og Ginding herreder den 30. april 1739. Her
redsfogeden havde fået et skema af
amtmanden, hvor der blev spurgt om
hvor mange hollænderier,34 der var i
herredet, og hvor meget salt, de for
brugte. Endvidere om, hvor meget salt
godsejerne og forpagtere brugte i deres
husholdninger. Disse spørgsmål besva
rede herredsfogeden ved selv at spørge
de relativt få godsejere. Men herreds
fogeden skulle desuden besvare, hvor
meget salt landbefolkningen i hvert
sogn omtrent forbrugte årligt, og ved
besvarelse af dette spørgsmål tog han
sognefogederne til hjælp. Det viser sig,
at alle 24 sogne i de to herreder havde
sognefogeder, som hver kom med vel
begrundede skøn over saltforbruget i
deres sogne.
Bønderne havde siden lenstiden
haft pligt til, når lensmanden kaldte,
at yde arbejde og kørsler ved større of
fentlige anlæg og deres vedligeholdel
se, såkaldt pligtarbejde. Denne forplig
telse var pålagt bønderne helt frem til
1841. Hovedindsatsen lå på vedlige
holdelse af det overordnede vejnet,
men derudover var der pligt til at yde
hjælp ved bl.a. stranding, sandflugt,
brand, snekastning og fribefordring.
Enevælden med dens merkantilistiske
politik tillagde udbygningen af landets
infrastruktur en stadig voksende be
tydning, og det indebar en forøgelse og
intensivering af offentlige anlægsar
bejder. Ved gennemførelsen af disse
projekter trak staten på bøndernes ar
bejdspligt, og sognefogederne blev ind
draget og brugt til at indkalde de på
gældende bønder og holde opsyn og
regnskab med deres arbejdsydelser.
Sognefogederne rolle ved digebyggeriet
i Sønder Bork marsk 1751-53
Da vor opgave er at belyse sognefog
dernes tilstedeværelse og funktioner i
de privatejede godsområder, skal der i

det følgende omtales et digebygnings
projekt og et vejbygningsprojekt, der
begge gennemførtes i sådanne områ
der. Statens, dvs. amtmandens, pro
blem her var at undgå at træde de lo
kale godsejeres interesser for nær. Pro
jekter af den pågældende art kunne
vanskeligt undgå at berøre godsejerne,
idet sådanne anlæg blev lagt på deres
jorder og ofte gennemført af deres
fæstebønder, som blev indkaldt til ar
bejdet af amtmandens sognefogeder.
For at belyse dette møde mellem stats
lig og privat interesse skal der i det
følgende redegøres ret detaljeret for
den initierende fase af et digebyg
ningsprojekt ved Ringkøbing fjord i
1753.35
Sønder Bork sogn, der ligger ud til
den sydlige del af Ringkøbing fjord,
var i 1700-tallet meget plaget af sand
flugt og stormflod. Sognet hørte i ad
ministrativ henseende under Nørre
Horne herred og under amtmanden
over Lundenæs og Bøvling amter, og
områdets bønder var næsten alle fæ
stere under privatejede godser.
I sommeren 1751 sendte centralad
ministrationen et reskript til stedets
amtmand Peter Albertin, der beordre
de ham til at iværksætte foranstalt
ninger til at forekomme og dæmpe
sandflugten i Sønder Bork marsk. I ef
teråret 1752 rejste amtmanden sand
flugtssagen for lodsejerne/godsejerne i
Sønder Bork, men da det var for sent
på året til at foretage sig noget i mar
ken, genoptog han sagen det følgende
forår. I den nye henvendelse fremsatte
han en række spørgsmål om det på
tænkte dæmningsbyggeri. Albertin øn
skede at vide, hvor lodsejerne mente,
en dæmning burde bygges, og hvor
mange folk, vogne, skovle og spader,
der ville blive brug for. Endvidere
spurgte han lodsejerne om, hvornår de
foretrak, arbejdet blev gennemført: før
eller efter bonden såede byg? Sluttelig
anmodedes lodsejerne om selv at være
til stede ved anlægsarbejdet og udpe173
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ge, hvor dæmningen bedst skulle ligge.
IV2 måned senere, den 23. maj 1753
svarede godsejer Andreas C. Teilmann
fra godset Skrumsager på egne og
øvrige lodsejeres vegne, at eftersom
det med reskriptet af 21. juni 1751 var
blevet overladt amtmanden at have in
spektion med flyvesandet i Sønder
Bork marsk, så anså man det for
bedst, at amtmanden selv var til stede
ved anlægsarbejdet, ligesom man over
lod det til ham at bestemme hvor
dæmningen skulle være, og at forestå
arbejdet med beregning af forbrug af
arbejdskraft og redskaber ved dens til
vejebringelse. Endvidere anså de det
bedst for bonden, at arbejdet blev gen
nemført i ugen før pinse. Amtmand Pe
ter Albertin modtog lodsejernes svar
25. maj og skrev tilbage til dem to dage
senere, at det stod dem frit for at
møde, og informerede dem om, at han
havde udnævnt herredsfogeden i
Øster og Nørre Horne herreder Johan
Krag fra Hennegaard til at forestå di
gebygnings sagen.
Vi bemærker her, at amtmanden
blev bemyndiget af kongen til at træn
ge ind på de private godsejeres rådig
hedsområder: (en slags ekspropria
tionsbeføjelse) der medførte, at der blev
disponeret over deres faste ejendom og
»slidt« på deres fæstebønder. Amtman
den gik imidlertid diplomatisk frem
ved at invitere godsejerne til at deltage
i detailudformningen og den konkrete
tilrettelæggelse og gennemførelse af
projektet. Denne invitation til samar
bejde fra statens side kunne godsejer
ne vanskeligt tage ilde op. De holdt
møde om sagen og blev enige om at sva
re amtmanden, at eftersom han havde
fået bemyndigelse til projektet af kon
gen, ønskede de ikke at deltage. Her
med havde amtmanden fået grønt lys
for det videre praktiske arbejde, som
han overdrog til herredsfogden. Her
redsfogden udformede skyndsomt en
plan, beregnede jordarbejdets omfang,
dagsværksydelser og mandskabsstyr
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ke samt fastsatte dagen for projektets
påbegyndelse. Derpå udstedte herreds
fogeden ordre til sognefogederne i de 4
sogne, der lå nærmest arbejdsstedet:
Sønder Bork, Nørre Bork, Hemmet og
Vium sogne. Ordren var skriftlig (sog
nefogderne kunne læse), og den giver et
godt resumé af hele sagen:
»Saavel ifølge Deres kongl. Mai.ts allernaadigste befaling a f dato 21. junii
1751, som og efter høyædle og velbaarne hr. etatzraad og amtmand von Albertins mig meddelte fuldmagt dateret
27.de may sidstleeden angaaende
sandflugtens dæmpelse for Sønder
Borch mærsk indeværende aar, hvortil
tiiden er berammet og fastsat fredagen
dend 8.de junii næstkommende, da
Sønder og Nør Borch, Hemmeth og
Vium sogners beboere saa mange, som
holder heste og vogne, haver at møde
hver mand med een forsvarlig spade
for at opsætte diger til sandets dæmpel
se bemelte 8.de junii, da de samtligen
skal møde ved solens opgang og vedbli
ve indtil aften. Og dersom een eller an
den vorder forhindret selv at møde, bør
de udi deres stæd at fremskicke og for
skaffe dygtige folk. Thi haver sognefo
gederne udi Sønder- og Nørreborch,
Hemmet og Vium sogner uden aller
mindste ophold at lade tilsige og advahre alle fornævnte sogners beboere
samme dag, tiid og stæd at indfinde
sig, hver mand med en spade. Hvorved
sognefogederne tillige indfinder sig
med rigtig mandtal over sognets beboe
re, hvorudi maae ingen forsømmelse
tages, med mindre dend eller de udebli
vende vil vente sig muleteret.
Hennegaard, d. 1. junii 1753. J.
Krag« 36
Vi præsenteres her for det statslige sy
stem med sin klare bureaukratiske op
bygning: Kongen giver ordre til amt
manden, der med fuldmagt giver den
videre til herredsfogeden, der får gen
nemført de konkrete planer ved ordre
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til sognefogederne, der indkalder og le
der arbejdsstyrken. Hele denne »stats
maskine« udfolder sig vel at mærke på
de private godsejeres enemærker, og
det har ikke været nogen rar pille for
dem at sluge, at en fremmed fæstebon
de, udpeget til sognefoged af amtman
den, kunne sætte deres egne fæstebøn
der i arbejde. De 4 sognefogeder har
sikkert ved mobiliseringen af arbejds
styrken benyttet sig af kirkestævnet
søndag den 3. juni 1753 til at udpege
folk til arbejdet. Sognefogederne leve
rede hver især lister til herredsfoge
den over de folk, de havde indkaldt.
Det drejede sig groft sagt om én mand
fra hver af sognenes hushold, idet der
var ganske få hushold uden hest og
vogn. Sognefogeden i Sønder Bork
sogn indkaldte 47 mand, sognefogeden
i Nørre Bork sogn 35 mand, fra Vium
indkaldtes der 30 og fra Hemmet sogn
48 mand. Enkelte mødte ikke pga. syg

dom, men det førte den respektive sog
nefoged nøje kontrol med, for udeblev
nogen af forsømmelse, skulle han
mulktere den pågældende.
Sognefogedernes rolle ved vejbyggeriet
ved Skive 1771-1775
Et lignende større offentligt anlægsar
bejde, nemlig anlæggelsen af den di
rekte vej fra Skive bro og østpå til
Dommerby mod Viborg, blev gennem
ført organisatorisk på tilsvarende
måde, som dæmningsbyggeriet ved
Ringkøbing ijord.37 Skives byfoged
Caspar Rothe foreslog i sommeren
1771 stiftamtmand Hvitfeldt i Viborg
at omlægge Skive-Viborg-landevejen
på strækningen fra Skive til Dommer
by banke. Projektet blev godkendt på
højere sted og sat i værk den 1. august
1771 med en skrivelse til herredsfoge
den i Fjends herred. Udskrivningen af

Figur 4. På fotografiet, der formentlig er fra omk. 1900, har man et vue ind over Skive set fra øst. 1 for
grunden Viborgvejen, der under sit forløb ind mod byen passerer Karup å, og den gamle amtsmandsbo
lig Skivehus, der lyser markant op midt i billedet (Fotografi på Skive Museum).

175

Johannes Møllgaard

arbejdsstyrken gik fra amtmanden/
herredsfogeden gennem herredets 11
sognefogeder. Som et eksempel på sognefogedernes kompetence og formule
ringsevne skal her gengives en tilbage
melding fra sognefogeden i Fly, hvor
han orienterede stiftamtmanden om
bøndernes uvilje ved vejarbejdet:
»Høy Edle og Velbaarne Herre Her Won
Hvitfæld Stiftsbefalings Mand over Vi
borg Stift. Deres Høybaarenheds Ordre
a f 1ste Juni, haver ieg rigtig bekommet
og efter Deres Befaling beordret Flye
Sogne Mænd at møde ved Land Veyen i
mellem Schive og Dommerbye, neml.: et
Menneske a f 4 Td. Hartkorn, som kun
de blive ialt 36 Mand, men jeg har be
kommet det svar at de vilde giærne Reperere ved Braarup og deres gamle
veye, Men at tage dem for at gøre En
nye Vey udi Kiser og Morads, det vilde
de ikke, Hvorfore ieg nu her ved maa
give deres Høyvelbaarenhed dette tilkiende. Jeg forbliver Høyædle og Velbaar
ne Herre Deres underdanigste ydm ygs
te og ringe Tienere.
Flye d. 11. Junj 1772. Peder Peder
sen, Sognefoged i Flye Sogn«
I denne sag vedblev bønderne med at
være meget uvillige til at møde på vej
arbejde, så den ret korte strækning
blev først farbar efter 1775.
Sognefogederne og lokalsamfundet
Enevældens sognefoged var statstje
ner. Han var udpeget af amtmanden
og skulle lyde hans ordre. Enevældens
fundament var en loyal og velmeriteret embedsstand, organiseret som et
hierarkisk korps, hvor sognefogeden
indgik som korpsets yderste led.
Ved oprettelsen af sognefogedembe
derne i Skivehus amt i 1690 havde
amtmanden en forestilling om, at sog
nefogederne kunne virke aktivt med at
overvåge lovenes overholdelse og ind
berette brud herpå f.eks. på jagtloven.
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Disse forventninger har nok været for
urealistiske. Sognefogden kom let i
klemme mellem hensynet til det alme
nes vel og trivselen i landsbysamfun
det og sognet. Han var selv bonde og
indgik i landsbyens nære arbejdsfæl
lesskab og det sociale liv omkring
årets højtider og livets gang, med dåb,
bryllup og begravelser. Skulle han leve
i fordragelighed med sine bymænd og
sognefolk, var det sikkert vigtigt, at
hans politiovervågningsopgaver blev
dæmpet ned. Og det er antageligt det,
der er sket. Omkring disse opgaver
kommer hans indsats til at ligge mere
som amtmandens sendebud end som
hans angiver. Men det nye samfund,
enevælden opbyggede, havde brug for
mere og mere information, hvor kun
en ringe del drejede sig om politiretli
ge spørgsmål. Her kunne sognefoged
institutionen gøre god fyldest. Heller
ikke ledelse og administration af pligt
arbejdet var kontroversielt for sogne
fogeden. Ved det kunne sognefogeden
jo stå som den, der bragte amtman
dens eller herredsfogedens ordre vide
re, og som den, der sørgede for, at ar
bejdsfordelingen gik retfærdig til.

Sognefogedernes
kvalifikationer og baggrund
Forordningen om sognefogeder af 11.
november 1791 stillede klare krav til
amtmændene om hvilke bønder, de
skulle udnævnes: »Dertil bør vælges en
a f de skikkeligste, redeligste og mest
kyndige Mænd blandt sognets Almue«.
Desuden pålagde forordningens stk. 5
sognefolket at vise sognefogederne
særlig respekt: »Sognefogederne skal
ansees som de mest agtede a f Almuens
Mænd, og i Samqvemme have det øver
ste Sæde«.38 Det ideal af en sognefoged,
der her blev skitseret, var ikke nyt; lig
nende forestillinger havde enevælden
sikkert også haft 100 år før.
Det har næppe været muligt at be-
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stride sognefogedens embedsforretnin
ger uden regne-, læse- og skrivefærdig
heder. A f 5 sognefogeder fra Koldingegnen underskrev den ene sig i 1715
med 3 bogstaver, hvilket kunne tyde
på, at han har haft svært ved at skri
ve.39 Ellers er det fremgået flere steder
tidligere i denne artikel, at sognefoge
derne var veluddannede mænd. Sogne
foged Christen Hemmingsen (1611-58)
i Sørbymagle, havde gået i skole i Sla
gelse i 7 år, drevet handel og været
skriver på Kalundborg slot. Sogne
foged Anders Poulsen (død 1705) i Von
sild blev holdt til skole i Vonsild og se
nere i Kolding og Haderslev. Sogne
fogederne, der blev inddraget i det sto
re digebygningsarbejde ved Nørre
Bork marsk, skulle udarbejde lister
med navnene på sognefolkene samt
føre fraværs- og præsenslister. Des
uden skulle de mulktere dem, der var
udeblevne. Dette arbejde krævede or
denssans samt skrive- læse- og regne
færdighed. Og vi så, at da bønderne fra
Fly strejkede ved det pålagte vejarbej
de, indberettede deres sognefoged sa
gen til amtmanden i et velskrevet
brev.
Ud fra et lokal- og personalhistorisk
kendskab til befolkningen i Junget-Torum sogne, der udgjorde et pastorat i
Nordsalling i Skivehus amt, er det mu
ligt at sammenholde forholdene hos de
derværende to sognefogeder, som fun
gerede i sidste halvdel af 1700-tallet,
med forholdene hos de bønder, de vir
kede iblandt, og hvorfra de var udvalg
te.40
Christen Jensen i Skove (1728-?)
var lægsmand og sognefoged i Junget
sogn. Han var fæster under Jungetgaard af en gård på lidt over 4 tdr. htk.
Hans far og farfar havde haft gården i
fæste før ham, og hans søn overtog den
og sognefogedembedet efter ham.
Christen Jensen levede i beskedne kår,
men han undgik restancer til godset.
Trods en trængt økonomi havde han
købt frihedspas (fra stavnsbåndet) til

en søn for 40 rdl., hvilket kun meget få
gjorde, da det var en tyngende udgift.
Ved skiftet efter hans hustru gav boet
et underskud på 59 rdl., som enke
manden vedstod, han ville betale. El
lers lignede skiftet som helhed de fle
ste andre bondeskifter fra denne egn
og tid.
Niels Andersen i Hinnerup (171884), var lægsmand og sognefoged i To
rum sogn. Han var fæster af en gård
på næsten 8 tdr. htk., som også hørte
under Jungetgaard. Blandt hans nabo
er og nærmeste omgangskreds var der
en del velstående bønder, der stod fad
dere ved hans barnedåb. Ved hans død
vurderedes boet (uden hans og konens
tøj) til 357 rdl. Men efter fradrag af ud
gifter og gæld var der blot 5V2 mark til
deling mellem arvingerne. Det var
imidlertid sjældent, at bondeskifter på
Jungetgaard og dets nabogodser på
denne tid gav overskud. I dødsboet
fandtes følgende signifikante genstan
de: sognefogedens køreheste var sær
ligt fine, idet 3 blev vurderet højere
end skifteforvalterens normalpris for
»dygtige plovbæster«. Konens klæder
blev vurderet til ca 45 rdl., hvilket var
et relativt stort beløb. A f karakterise
rende genstande i hendes klædekiste
kan nævnes et kalmankes snøreliv
med røde, flossede ærmer og 20 styk
ker sølvmaller samt sølvsnørebånd, en
kattunskåbe med sølvhager, 5 huer: en
ulden hue, en sort fløj elslue samt 3
huer af silke, et sort pandestykke og
hvide tørklæder med kniplinger. Hun
har uden tvivl været blandt de mest
velklædte kvinder i sognet. Gården
var uden restance af nævneværdig om
fang. Deres skifter giver i det hele ta
get et indtryk af en for den tid velud
styret gård, både hvad redskaber, be
sætning og klædekisternes indhold an
går set i forhold til Sallingegnen som
helhed.41 Spor af Niels Andersens vir
ke som sognefoged findes i Sallingland
herreds tingbog, hvor byfogden i Ny
købing Mors i et brev til herredsfoge177
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den efterlyste en karl, der skulle op
holde sig i Torum sogn. Herredsfoge
den ekspederede sagen videre til Niels
Andersen, der returnerede brevet med
følgende påskrift:
»I Torum sogn findes ingen karl a f det
te navn Jørgen Andersen, ikke heller
kan jeg erindre, at der har nogen haft
dette navn her i sognet i min tid.
Niels Andersen, Hinnerup i Torum
sogn, den 4. maj 1776« 42
De to sognefogeder er hver især gode
eksponenter for deres sogne: Junget
sogn var præget af små gårde og mag
re jorder, medens nabosognet Torum
havde noget af Sallings bedste jord, og
sognets gårde var også større. Begge
sognefogeder var stabile folk. Christen
Jensen sad på den gård, hans forfædre
havde haft i fæste de sidste 100 år, og
Niels Andersens gård var kommet i
god drift, siden han som ung havde
fæstet den som misligholdt efter en
frasat fæster. Begge sognefogeder hav
de styr på deres økonomi, de stod ikke
i restance til godset, hvad over halvde
len af de andre bønder i sognene gjor
de. Trods en nøjsom økonomi købte
Christen Jensen en søn fri for stavns
båndet, hvilket tyder på en særlig om
sorg og opmærksomhed for sønnen. Vel
var Niels Andersen mere ved magt end
Christen Jensen, men ingen af dem
hævede sig særligt i velstand over de
res sognebønder. De mest velstående
bønder i sognet var handelsbønder og
prangere, som ikke gav sig af med »of
fentlige« bestillinger.43

Konklusion
Som led i en intensivering af den
statslige virksomhed havde enevælden
brug for sognefogeder, og det er her
forsøgt at sandsynliggøre, at enevæl
den via amtmændene udpegede sogne
fogeder i slutningen af 1600-tallet i til
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knytning til etableringen af politiet.
Sognefogedinstitutionen betød ikke en
folkelig deltagelse i lokaladministra
tionen, udnævnelserne må snarere op
fattes som led i en udvikling, hvor sta
tens virksomhed og regulering rykker
nærmere sognet. Sognefogderne var
statstjenere omend på beskedne po
ster i det yderste led af den offentlige
administration.
Den traditionelle sognefogedinstitu
tion på krongodset blev under enevæl
den moderniseret til også at kunne tje
ne denne statsopbygnings særlige for
mål. I sogne domineret af privatejede
godser begrænsedes sognefogedernes
opgaver til at bistå amtmanden og
herredsfogeden med løsningen af en
række lokale opgaver, som de under
voksende arbejdspres fik pålagt, hvor
imod de ikke blev inddraget i opgaver,
der traditionelt hørte under godsejer
styrets beføjelser. Med 1791-loven ind
ledtes en begyndende afvikling af
godsejerstyrets justitsvæsen, hvilket
følgeligt indebar en forøgelse af sogne
fogedernes arbejde.
Enevældens intention om at fremme
en retsudvikling fra akkusatorisk til
inkvisitorisk ret var sikkert langt
mere ressourcekrævende, end dens
»arkitekter« havde drømt om. Det vok
sende omfang af love og forordninger
forudsatte en udbygget organisation
på lokalt niveau, der kunne overvåge
overtrædelser, gennemføre forunder
søgelser, indberette etc., hvis der skul
le være konsekvens med reguleringer
ne, men en sådan effektiv organisation
blev der foreløbig ikke råd til. Først så
sent som i 1737 gennemførte regerin
gen oprettelsen af en offentlig ankla
gemyndighed i amterne, de såkaldte fi
skaler, der skulle anmelde, hvad der
forøvedes mod loven og forordninger
ne, men denne organisationen visnede
bort i stilhed.44 I dette perspektiv kan
enevældens oprettelse af sognefoged
embeder omkring 1690 have været et
led i en større plan eller vision om god
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orden og politi, som det senere viste
sig, der ikke foreløbig var kræfter til at
realisere. Det, man indtil da havde
overkommet at opbygge, fik med tiden
sin praktiske form at virke i. Her har
sognefogederne så i det stille løst en
række opgaver for amtmand og her
redsfoged, uden at deres aktivitet har
sat sig påfaldende spor i kildemateria
let. Først næsten hundrede år senere
stod enevælden klar med åndelige og
materielle ressourcer til at gennem
føre en serie nye, dybgående reformer
bl.a. også på lokalforvaltningens om
råde, hvor forordningen af 25. marts
1791 om politivæsenet på landet og en
række cirkulærer og forordninger i til
knytning hertil, lagde nye og fastere
rammer for sognefogedernes virksom
hed.
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En sammenligning af tre versioner af Danmarks økonomiske
og sociale historie ca. 1750-1810
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I denne artikel underkastes tre nutidige udlægninger af det danske agrarsamfunds forvandling i årene omkring 1700 en systematisk sammenlig
ning. Formålet er at eksperimentere med formalistisk/strukturalistisk
analyse af historiske fremstillinger. Der søges efter særlige, veldefinerede
typer af forskelle mellem teksterne. Tre aspekter undersøges: 1) det narrative (fortællestil, plotstruktur); 2) det argumenterende (teorier og generali
seringer); 3) det ideologiske (politiske og socio-kulturelle værdier). Teorien,
metoden og begrebsapparatet er importeret fra Hayden Whites Metahistory. Der er tale om en praktisk øvelse, der viser at den litterære og re
toriske dimension i historieskrivningen skal tages lige så alvorligt som den
empiriske. Er det postmodernisme? Måske, men i en variant hvor det empirisk-analytiske niveau ikke opgives (men tværtimod udstrækkes til hi
storiografiens tekstuelle univers), og hvor de berømte »store fortællinger«
lever videre i bedste velgående.
Jan Pedersen, f. 1955, adjunkt ved Institut for Historie, Københavns Uni
versitet. Tog i 1996 ph.d.-graden på afhandlingen Teknologisk udvikling i
maskinindustrien: Burmeister & Wain 1875-1939.

De institutionelle og teknologiske for
andringer i dansk landbrug ved over
gangen mellem det 18. og det 19. år
hundrede er et af de store, klassiske
temaer i vor historieskrivning. Og op
mærksomheden er ikke ubegrundet:
Reformerne var et vigtigt led i sam
fundets almindelige overgang fra en
traditionel, stadig feudalt præget
grundtilstand til et moderne, mar
kedsorienteret, kapitalistisk system.
Med en tilspidset formulering kan
man sige at de var den danske variant
af den såkaldte agrare revolution der
efterhånden udfoldede sig i store dele
af Europa. Via en betydelig øgning i
landbrugsproduktionen banede denne
transformation vejen for vækst i indu
stri og andre byerhverv. Landborefor
merne og de ændrede driftsformer i
Danmark kan med en vis rimelighed
sammenlignes med enclosure-fænome-

net i England. De var ikke identiske,
men indgik begge som karakteristiske
delprocesser i et overordnet forløb. Det
gamle landsbyfællesskabs undergang
befordrede et skift fra kollektiv til in
dividuel motivering af økonomiske og
tekniske beslutninger.1
De følgende sider skal belyse hvor
dan tre danske historikere, Ole Feldbæk, Thorkild Kjærgaard og Dan Ch.
Christensen, inden for de seneste år
har beskrevet og tolket forløbet. De tre
forfattere er udvalgt med henblik på
at belyse forskellene mellem distinkte
typer af historisk fremstilling. Det er
derimod ikke hensigten at bidrage
med noget nyt vedrørende deres fælles
emne, hverken mht. dets substans el
ler dets forskningshistorie. Der er tale
om et bidrag til debatten om historie
som genre og samfundsvidenskabelig
forklaringsstrategi.
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De emner der tages op, er teksternes
narrative, dvs. fortællemæssige struk
tur, argumentationsmodellerne, det
indlejrede værdisæt og den historiske
fremstillings grundlæggende billed
sprog. Fremgangsmåden er inspireret
og påvirket af teorier fra sprog- og lit
teraturvidenskab. Deraf kan man
imidlertid ikke slutte at forskellen
mellem historikeres arbejder nu skal
reduceres til noget rent æstetisk. For
målet med en øget stilbevidsthed og
bedre indsigt i den retoriske funktion
er ikke at anfægte historieskrivnin
gens relevans for vores forståelse af
samfundet. Retorikken er ikke et ku
lørt røgslør, en rent ydre besmykkelse
af ordene, der blot skal »narre« læse
ren eller tilhøreren til at sluge et i sig
selv tvivlsomt budskab. Retorikken er
tværtimod en integreret bestanddel af
budskabets helhed. Kendskab til dens
virkemåde kan ofte være det sidste og
afgørende redskab til at opnå fuld for
ståelse af indholdet.

Metodisk udgangspunkt
Det vil ikke være fremkommeligt at
trænge dybere ind i de forskellige teore
tiske positioner der under samlebeteg
nelsen den sproglige vending har været
centrale, for ikke at sige dominerende, i
de seneste årtiers diskussion om histo
riefagets måde at vise og forklare sam
fundet og dets forandring på. De pågæl
dende teorier er allerede fremsat, gen
givet og diskuteret så mange andre ste
der.2 Denne artikel er ikke teoriudvik
lende i sit sigte, men blot et forsøg på
operationalisering, på at knytte den
mere abstrakte refleksion over histori
en og historikernes praksis til konkrete
eksempler på denne praksis. Jeg vil
indledningsvis skitsere den allermest
grundlæggende tankegang der - hvad
enten den er rigtig eller forkert - ligger
bag den sprogligt-litterært orienterede
form for historiografisk analyse.
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Mit umiddelbare forbillede og inspi
rationen til denne artikel er bogen
Metahistory, af amerikaneren Hayden
White.3 Grundlaget er dog både brede
re og dybere end dette ene værk. I den
lidt fjernere horisont er fikspunktet
den schweiziske sprogforsker Ferdi
nand de Saussure, der i årene før 1.
verdenskrig argumenterede for at ti
dens historicistisk orienterede sprog
videnskab ikke på en tilstrækkeligt
udtømmende måde evnede at forklare
sprogets faktiske natur og virkemåde,
hverken på et specifikt eller på et uni
verselt og teoretisk plan.4
En af Saussures klassiske formule
ringer var at »det sproglige tegn er ar
bitrært«? Dermed mente han at der
ikke er nogen naturlig, nødvendig
sammenhæng mellem f.eks. en gen
stand og den måde man betegner sam
me genstand på gennem sproget. Det
kunne lige så gerne hedde »aflabet«
som »alfabet« eller »pykel« i stedet for
»cykel«. Sproghistorien kan måske for
klare hvorfor det nu engang hedder
som det gør. Det ville imidlertid ikke
have nogen som helst funktionelle
konsekvenser om den historiske ud
vikling af sproget havde været ander
ledes. Sprogets meningsbærende tegn
erhverver deres rolle og betydning ved
den blanding af opposition og sam
hørighed de har i forhold til andre
tegn. Teksten og talen får både sin
umiddelbare, bogstavelige betydning
og sin dybere mening, sine nuancer og
associationer, gennem de sproglige
tegns forhold til hinanden, ikke gen
nem de enkelte ords forhold til de ting
de betegner.6
Henvisningen til Saussure skal ikke
markere nogen form for idealistisk
indfaldsvinkel, i retning af at sproget
ikke skulle referere til en ydre virke
lighed. Jeg ønsker kun at udpege op
havssituationen for ideen om at spro
get (som samlet, ideelt system) og dets
konkrete gestaltninger (tale og skrift)
kan og bør betragtes og analyseres
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Figur 1. Bøgerne,
som analyseres i
denne artikel
(Fotograf: Tage
Ludvigsen, Rigs
arkivet).

som et selvberoende, dynamisk, men
også relativt stabilt univers. Det er
ikke blot en samling etiketter der me
kanisk reflekterer en ydre verden. Til
svarende kan en kritik af den skrevne
historie ikke udtømme sit emne ved
blot at fastslå om udsagnet om den ekstra-tekstuelle virkelighed (den levede
historie) er sandt eller falsk, »rigtigt«
eller »forkert« i rent empirisk for
stand.

Formalisme, nykritik og
strukturalisme
Saussures grundlæggende model blev
taget op af de såkaldte formalistiske
litteraturforskere i Rusland.7 Et af de
res grundprincippper har særlig in
teresse i den aktuelle sammenhæng,

nemlig at en tekst bedst forstås og til
egnes løsrevet fra sin ophavsmand og i
det hele taget sin sociale kontekst i
form af tilblivelsessituation og recep
tionshistorie. Selv tekstens fortolker
skulle neutraliseres som menende og
følende subjekt. Han skulle lægge di
stance, etablere en »fremmedhed« over
for teksten. Det afgørende var ikke
tekstens »mening« i sentimental for
stand, men dens »litteraritet« eller
»poeticitet«. Forståelsen skulle så vidt
muligt være objektiv, baseret på liden
skabsløse, systematiske observationer
af teksterne selv.
En beslægtet, men ikke sammenfal
dende tankegang udfoldede sig i den
overvejende amerikanske New Criti
cism. Denne retning bekæmpede også
en biografisk, psykologiserende til
gang og forsvarede den faktisk forelig183
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gende tekst som det eneste bestandige
og solide grundlag for forståelse af lit
teraturen, både æstetisk og historisk.
Man lagde dog ikke vægt på rigoristi
ske formelle teknikker og interessere
de sig ikke for at skelne mellem form
og indhold. Nykritikken udviklede sig
til en hovedstrømning inden for mo
derne litteraturvidenskab og -kritik.8
Også formalismens variant af den
tekstorienterede, objektiverende meto
de viste sig livskraftig og fik stor både
teoretisk og praktisk gennemslags
kraft, nemlig i efterkrigstidens struk
turalisme. Denne blev næste store teo
retiske bølge med rødder i Saussures
basismodel. Fra en forståelse af de en
kelte tegn og tegnkomplekser som va
rianter inden for et større system svin
gede interessen nu mere over mod den
systemiske helheds overgribende egen
skaber. Helheden er andet og mere end
produktet af de enkelte deles samvir
ke. Helheden virker selv determine
rende på enkeltdelene, idet deres indi
viduelle rolle bedst forstås som en
funktion af den samlede »struktur«.9
Senere skiftede fokus igen, nemlig
fra den stabile helhed til de destabiliserende elementer, i form af de inkonsistenser, tvetydigheder og modsigelser
der også findes i tekstuelle strukturer.
Identifikationen af disse elementer og
tolkningen af deres betydning skete
vha. den såkaldte dekonstruktion, en
sprogfilosofisk funderet læsemetodik
der kan betegnes som en videreudvik
ling af strukturalismen som kritisk
redskab, men også rummer et angreb
på forudsætningen om stabilitet og en
tydighed i analyseobjekterne.10

Dagligsprogets problem
Efter denne almene præsentation skal
det nu begrundes mere specifikt hvor
for den formalistiske metode er rele
vant i analysen af tekster som de tre
nævnte forfatterskaber.
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Den historiske fremstilling frem
står, med Hayden Whites omtrentlige
ord, som en »narrativ prosadiskurs«
der har til formål at forklare fortiden
ved at fremstille den.11 Det er en form
for »naturligt« sprog der ligger meget
tæt på dagligsproget, ganske vist ikke
sådan som vi oftest møder det, i tale
sproget, men dog tydeligt på linie med
visse almindelige skrevne varianter,
såsom romanen og novellen, journali
stikken eller det kulturelle eller politi
ske essay. Det karakteristiske ved alle
disse genrer er at de fremtræder som
uhermetiske, transparente, åbne, eller
hvordan man nu vælger at udtrykke
det. De kan læses »naivt«.12 I modsæt
ning til de fleste naturvidenskabers
mere protokolbundne, rigoristiske, ofte
ligefrem matematisk funderede frem
stillingsmåde kræver tilegnelse af den
historiske tekst kun en minimal eller
slet ingen formel skoling inden for om
rådet.
Selv når trænede historikere analy
serer og kommenterer hinandens ar
bejde, er de tilbøjelige til at acceptere
denne læserrolle. De tager tilegnelsen
af beretningens fundamentale indhold
for givet, både hos sig selv og hos læ
serne. Det er sjældent det samlede ud
tryk, oftest kun ophavsmandens heu
ristiske og kildekritiske arbejde der
sættes i centrum.
Den traditionelle historiekritik be
står i at vurdere om forfatterens em
nevalg, problemformulering og pejling
af egen position i forhold til hidtidig
forskning etablerer et sæt præmisser
der gør undersøgelsen relevant. Der
næst er det afgørende at forfatterens
arbejde med fremdragelse og tolkning
af historiske kilder tilvejebringer et
brugbart empirisk grundlag, dvs. et
sæt data der giver et dækkende og tro
værdigt billede af den historiske virke
lighed, under hensyntagen til krav om
repræsentativitet mm. Såfremt disse
betingelser overholdes, har historike
ren vidt spillerum mht. metode, frem-
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stillingens ydre struktur og eventuelle
ideologiske eller filosofiske islæt.13
Kritikkens objektive målestok består
med andre ord i det man med et filoso
fisk begreb kalder korrespondenskri
teriet for sandhed.14 Når først de uom
gængelige, nødvendige, i reglen under
forståede videnssociologiske spærre
mekanismer har frasorteret hvad man
anser for ligegyldige eller excentriske
indfaldsvinkler, er det historikerens
kildekritiske evner der betyder noget.
Hverken mht. de fortællende eller ar
gumenterende aspekter findes et sy
stematisk, meta-historisk begrebsap
parat. Man accepterer at de historiske
fremstillinger som tekster betragtet er
lige til at gå til.
Det er de imidlertid ikke altid, viser
det sig ved nærmere eftersyn. Når for
skellige overordnede historiske udlæg
ninger af det samme fænomen sam
menlignes, kan man ikke uden videre
afgøre hvilken der er mest videnskabe
ligt tilfredsstillende. Man kan ikke
vælge entydigt mellem dem. Og hvis
de er indbyrdes modstridende, kan
man heller ikke betragte foreningen af
dem som et uproblematisk aggregat af
viden.15
Denne problemstilling vil i det føl
gende blive bearbejdet ved at ignorere
den almindelige kildekritiks korre
spondenskriterium for sandhed og i
stedet teste de tre historiske fremstil
linger efter et kohærenskriterium,
dvs. den indre sammenhæng i den en
kelte forfatters arbejde undersøges
med henblik på at vurdere om den er
afgørende anderledes end hos de øvri
ge to, og om de særlige kendetegn kun
ne tænkes at markere et tilhørsforhold
til en bestemt, arketypisk form for hi
storisk fremstilling.
For at kompensere for dagligspro
gets naturlige og netop derfor alt for
indlevende og indforståede måde at
omgås historikernes udsagn på kan
man, som de russiske formalister i sin
tid foreslog, skabe en bevidst, kunstig

distance. Det sker ved at skyde et sær
ligt begrebsligt apparat ind foran tek
sten.
Undersøgelsen følger denne strate
gi, idet den er bygget op omkring på
forhånd definerede nøgleaspekter med
begrænsede, men betydningsfulde va
riationsmuligheder. Hvert forfatter
skab skal kunne sammenlignes med
hvert af de øvrige ved hjælp af den
samme målestok. Analysen er ikke (og
må ikke være) en ad hoc sammenlig
ning af hvad forskellige forskere »har
opnået af resultater« eller »emner« om
et bestemt historisk fænomen. Den er
en bredere funderet, systematisk be
skrivelse af hvad deres værker »er«
»Forfatteren«, hans synspunkt og hen
sigt, nedtones så vidt muligt. »Værket«
derimod, det forfatteren faktisk siger,
betragtes som en afgrænset, objektivt
foreliggende genstand der skal under
søges ud fra på forhånd fastlagte syns
vinkler.

Undersøgelsens formelle
kategorier
Som før omtalt er mit umiddelbare
forbillede Hayden Whites Metahistory.
Denne banebrydende bogs empiriske
del handler om klassiske historikere
og historiefilosoffer i det 19. århun
dredes Europa, med størst vægt på
tysk- og fransksprogede forfattere. I
den følgende analyseansats er forfat
terne danske og nutidige, men i det
store og hele er det samme formelle
apparat der benyttes. Jeg har tidligere
haft lejlighed til at gøre rede for hvor
dan den af White benyttede analyse
model skal forstås,16 og skal her nøjes
med at nævne at undersøgelsen udfol
der sig inden for tre forskellige aspek
ter:
1) fortællingen
2) argumentationen
3) ideologien.
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ydre, mere formel og distanceret ud
lægning af de skildrede begivenheder.
Det kan være i form af en overgriben
de teoretisk forklaring (eller elemen
ter dertil), en kausal model, en makrohistorisk langtidsperspektivering eller
en sammenholdning med andre analy
ser og de heri anlagte fortolkninger.
Det ideologiske aspekt undersøges
gennem de tekstelementer der inde
holder politiske, sociale og moralske
værdinormer i bred forstand. Også op
fattelsen af og holdningen til den bre
dere historiske udviklingsretning om
fattes af denne dimension.
Disse skitseagtige bestemmelser
skal blot vise gennem hvilke sfærer vi
kommer til at bevæge os. Analysen
sættes i gang i det følgende afsnit. De
variationer der kan forekomme inden
for hvert hovedaspekt, vil lettest lade
sig illustrere gennem den konkrete
gennemgang.
Figur 2. Hayden White, f. 1928. White begyndte
sin karriere inden for middelalderlig kirkehisto
rie, men har fra 1960’erne haft den historiske
tænkning som arbejdsfelt. Foruden »Metahistory« er hans mest kendte bøger »Tropics o f Di
scourse: Essays in Cultural Criticism« (1978) og
»The Content o f the Form: Narrative Discourse
and Historical Representation« (1986). En ny
bog »Figures o f Criticism« er under udgivelse.
White, nu emeritus, var senest ansat ved Univer
sity o f California, Santa Cruz. Han er her foto
graferet i Poznan, 1996.

Ved det fortællemæssige eller fremstil
lende aspekt forstås den måde histo
rien berettes på, som et forløb i tid og
rum. Hvad er fortællingens univers,
hvem er aktørerne, hvad drejer kon
flikterne sig om? Hvordan skrider
handlingen fremad, og hvordan ender
den, hvilken form for spændinger op
bygges og udløses, og med hvilket re
sultat? Hvilken ny situation munder
historien ud i?
Ved det argumenterende eller ræ
sonnerende aspekt forstås en fortolk
ning som ikke selv tilhører det fortæl
lende forløb, men derimod udgør en
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Den historiske fortælling
og dens struktur
Komedien: En konflikt uden tabere
Ole Feldbæks version af Danmarks
økonomiske og sociale historie i 1700og 1800-tallene findes i tre bøger, hvor
af de to indgår i almindelige dan
markshistorier, mens den tredie er
første bind i en ligeledes flerbinds
fremstilling af Danmarks økonomiske
historie fra 1500 til nutiden. Feldbæks
bind omfatter perioden 1500-1840.17
I ingen af de tre værker lades man i
tvivl om at udviklingen i landbrugs
sektorens produktions- og afsætnings
forhold er nøglen til forståelse af den
samlede udvikling i perioden; det er
simpelthen her fremstillingen tager
sit udgangspunkt, og her vægten lig
ger. Danmark i 1700-tallet er frem for
alt det agrare landskab og de menne
sker der befolker det. Hurtigt introdu
ceres de to centrale aktørgrupper: jor-
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dens ejere og dens brugere, dvs. gods
ejere og fæstebønder.18 Det er mellem
disse at den drivende konflikt udspil
ler sig.
Først var konflikten ikke særlig
fremtrædende; i hovedsagen var der
balance i systemet. Ved 1700-tallets
begyndelse var landbruget stadig tra
ditionelt, med en ejendoms- og brugs
struktur der i sine hovedtræk var
overleveret fra middelalderen.19 Mis
vækst, lavkonjunktur og overbefolk
ning lå for store grupper som en kon
stant trussel mod den relative vel
stand i de bedre perioder.20 Fæstebøn
dernes produktion havde nærmest ka
rakter af natural- eller subsistensøko
nomi. Agrarsamfundet var på godt og
ondt selvbærende. Den teknologiske og
kommercielle dynamik var svag; den
kunne ikke skabe kontinuerlig vækst
og dermed løfte grundvilkårene op på
et højere niveau.21 Der var kun lidt at
stå imod med i dårlige tider. På disse
usikre materielle betingelser var sam
fundet imidlertid stabilt og velfunge
rende. Dyrkningsformerne var indret
tet på at give maksimal sikkerhed mod
katastrofer. Det kollektive aspekt blev
vægtet højt, hvilket især ses af lands
byfællesskabets bærende rolle i pro
duktionstilrettelæggelsen.22
Bønderne og godsejerne dannede
under dette system modvægt til hinan
den i en ganske vist modsætnings
fyldt, men alligevel pålidelig social li
gevægt. Godsejerne tilegnede sig gen
nem landgilde og hoveri en arbejdsfri
indkomst; de havde overmagten i sam
fundet og udgjorde den besiddende,
herskende og i det hele taget privilege
rede klasse. Foruden at stille jorden til
rådighed fungerede de som offentlig
myndighed og garant for fred og orden.
De udgjorde bindeleddet mellem det
lokale samfund og statsmagten, og de
fungerede som finansieringsinstans
ved gårdovertagelser, nyinvesteringer
og i dårlige tider.23
Selv med deres dominerende magt

position var det i godsejernes interesse
at have et nogenlunde positivt forhold
til bønderne. De kunne ikke herske
gennem den nøgne magt alene, men
måtte finde en balance så bønderne
opretholdt den nødvendige loyalitet,
udmøntet i tilstrækkelig arbejds- og
betalingsvilje ved ydelse af hoveri og
landgilde. Godsejernes formelle magt
var heller ikke uindskrænket. De hav
de pligt til at opretholde de eksisteren
de gårde og var af samme grund tvun
get til at bortfæste dem; og det enkelte
fæsteforhold var et langsigtet arrange
ment der ikke uden videre kunne opsiges og overdrages til en anden.24
I 1700-tallet blev denne traditionel
le struktur udfordret af ydre impulser.
Bysamfundenes, fjernhandelens, stats
magtens og pengeøkonomiens omfang
var tiltagende, og den efterspørgsel
der blev skabt af disse voksende, mere
moderne dele af samfundet, tilskynde
de til at indføre en mere effektiv pro
duktionstilrettelæggelse end tidlige
re.25 Økonomien var ikke længere et
nulsumsspil. Bøndernes og godsejer
nes konflikt var ikke blot et spørgsmål
om indbyrdes at fordele en kage der,
om ikke fra år til år så på længere sigt,
havde nogenlunde samme størrelse.
Ikke alene var det nu blevet muligt
at tjene penge. Samfundets og herun
der statens generelle udviklingstrin
var allerede før opgangstiden slog
igennem, kommet op på et sådant ni
veau at pengeindkomster og -cirkulati
on var blevet nødvendig for den over
ordnede stabilitet. Dette udmøntede
sig i statslige kriseforanstaltninger
der skulle stimulere godsernes indtje
ning.26
Blandt den efterfølgende højkon
junkturs nye muligheder for at øge
indkomsterne - nu ved landbrugernes
egne foranstaltninger - var ændrede
sædskifter og udskiftning af jorden,
sådan at den enkelte gårds jord blev
sammenhængende. Omlægningen var
ressourcekrævende, men gav en uom187
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tvistelig rationaliseringsgevinst. Fri
gørelsen fra at afstemme planlægnin
gen af driften med de øvrige gårde gav
større fleksibilitet og smidighed. Over
gang til arvefæste eller selveje styrke
de bøndernes økonomiske incitament
til at udnytte de muligheder der lå i
det forandrede teknisk-logistiske sy
stem.27
Forøgelsen af produktionsresultatet
skete også ved at gøre dyrkningen
mere intensiv, en »indre kolonisation«.
Det kunne ske ved f.eks. mergling,
vandafledning, indhegning og læbælteplantning. Ligeledes blev de gamle
fællesarealer fordelt med henblik på
mere intensiv og systematisk dyrk
ning under de enkelte bedrifter.28
På et helt overordnet økonomisk
plan havde bønder og godsejere fælles
interesser omkring reformer. Alle øn
skede øget produktion og indtjening.
Konfliktstoffet lå i fordelingen af på
den ene side den forventede vækst, på
den anden side den risiko der var til
stede ved at stræbe efter væksten. Ved
udskiftning af jorden ønskede bønder
ne sikkerhed for at de ikke ensidigt
kom til at sidde med smerten ved et
eventuelt misforhold mellem investe
rings- og overgangsomkostninger på
den ene side og produktionsforøgelse
på den anden side. Godsejeren ønske
de omvendt at bønderne skulle motive
res til at minimere omkostningerne og
maksimere produktionsresultatet ved
selv at deltage i investeringerne og
hæfte for eventuelle tab i forbindelse
med overgangen til nye driftsformer.
Et særligt problem var hoveriet, både
fordi det fordelingsmæssigt var en vig
tig reguleringsmekanisme, og fordi de
nye driftsformer medførte et større be
hov for netop arbejdskraft.29
Pga. kombinationen af interessekon
flikt og mere generel usikkerhed og
skepsis over for resultatet af omfatten
de driftsomlægninger satte tingene sig
igennem gradvis og over en længere
periode. Det begyndte i midten af det
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18. århundrede, især i hertugdømmer
ne og lidt senere i området omkring
København. De grundlæggende æn
dringer i driftsorganisationen, udskift
ningerne, blev derfra spredt til resten
af landet i løbet af en periode på et
halvt hundrede år.30
Staten tilhørte den mest reformven
lige gruppe af godsejere og gik i spid
sen, ikke kun ved at ændre forholdene
på sin egen jord,31 men også ved at
gennemføre love og regler der generelt
kunne hjælpe processen på gled. Dette
led i reformbevægelsen blev dens mest
dramatiske islæt, idet nogle af de poli
tiske tiltag vakte betydelig harme og
ligefrem aktiv modstand blandt godse
jere. Modstanden var succesrig, for så
vidt som statens politik blev korrigeret
og tilpasset så der ikke skete egentlige
forstyrrelser i den eksisterende sociale
og økonomiske orden.32
Landbolovene blev ikke af den
grund betydningsløse. De understøtte
de den tekniske, organisatoriske og
ikke mindst juridiske adskillelse af de
enkelte bedrifter fra det gamle fælles
skab og fra hinanden. Det skete ved at
sætte en fælles ramme om udskiftning
og overgang fra fæste- til selvejesy
stem, herunder også en ny, modernise
ret regulering af vilkårene for de fort
sat bestående fæsteforhold.33 Landbo
lovgivningen førte i nogle tilfælde til
politiske konfliktbegivenheder, men i
det store og hele havde landbrugets
omlægning ikke et radikalt præg. Den
blev gennemført efterhånden som er
faringsgrundlaget voksede og den lo
kale enighed modnedes. Statens rolle
var nok betydningsfuld, men ikke af
gørende i det store perspektiv. Den be
stod mest i at skabe nogle rammer der
sikrede en - ikke mindst politisk - sta
bilitet under en uomgængelig økono
misk og social forandringsproces.34
Reformerne blev ifølge Feldbæk gen
nemført af »jordens ejere og dens bru
gere«, dvs. som et resultat af samspil
let mellem landbosamfundets to bæ-
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Figur 3. Ole Feld
bæk, f. 1936, dr.
phil., professor ued
Københavns Uni
versitet, Institut for
Historie. Feldbæk
er førende specia
list i Danmarks
og Norges historie i
1700-tallet. Med
økonomiske for
hold som overord
net tilgangsvinkel
har han forsket i
søfarts- og flådehi
storie, handels- og
kolonihistorie,
identitetshistorie
samt generel histo
rie (Fotograf: Lise
lotte Sabroe, Nord
foto).

rende, »ansvarlige« økonomiske og so
ciale grupper. Forskellen mellem dem
defineres ikke som et svælg mellem
den øverste herskende klasse og fol
kets arbejdende del. Ordet »brugere«
synes valgt med stor omhu. Det omfat
ter den del af landbefolkningen der
havde en interesse som indehavere,
forpagtere eller på anden måde selv
stændigt opererende bestyrere af en

bedrift. Bønderne var nok arbejdende
landbrugere, men havde også andre
folk i tjeneste35. Den lille, men dog be
mærkelsesværdige gruppe af selvejen
de bønder36 var i sagens natur allerede
både ejere og brugere. En godsejer var
heller ikke kun ejer, men også bruger,
nemlig på hovedgårdsjorden. Dette be
tones ikke stærkt af Feldbæk, men ser
man på den komplekse semantiske
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værdi der objektivt ligger i hans cen
trale udtryk »jordens ejere og dens bru
gere«, synes hans begreb - ikke kun i
den historiske sammenhæng, men helt
ned i definitionen - i ligelig grad at
pege på både modsætninger og fælles
skab mellem godsejere og bønder.
Feldbæk ignorerer lige så lidt som
andre nyere historikere at de ændrede
ejendomsforhold og driftsformer blev
indført samtidig med at der skete en
social polarisering af landbosamfun
det. I nogen grad var der tale om en år
sagssammenhæng mellem de to fæno
mener, idet inddragelsen af fælles
arealer og den generelt øgede effektivi
tet og ressourcekontrol gjorde de nederste i samfundet mere afhængige af
lønarbejde. Eftersom befolkningen
voksede, mens antallet af gårdbrug
ikke gjorde det, blev der flere husmænd og landarbejdere. Prisen på ar
bejdskraft var under pres. Feldbæk be
mærker imidlertid at levestandarden
ikke generelt var faldende, tværtimod.
Med tendenserne til øget differentie
ring og polarisering var situationen
næppe i absolut forstand blevet værre
for de dårligst stillede, blot bedre for
de øvrige.37 Konklusionen er ikke
fjern: produktionsstigningen ved in
tensiveringen og effektiviseringen af
landbruget var så betydelig at man
slap fri af den fra middelalderen ned
arvede økonomis indbyggede fattig
domsfælde. Der blev nu skabt et vok
sende overskud ved salg til byerne og
til eksport. Muligheden for at foretage
»indre kolonisation«, investere i driftsomlægninger og dermed understøtte
en voksende befolkning gjorde ikke li
gefrem de fattige til vindere, men de
beholdt skindet på næsen. Man kan
spekulere på hvordan det ville være
gået dem hvis reformerne ikke var ble
vet iværksat. Prisen for at fastholde
den lavere grad af social polarisering i
det gamle samfund var jo en stagne
rende stabilitet, en »overlevelsesøkono
mi«, der ikke havde ændret sig væs
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entligt mellem 1500- og 1700-tallene.38
Da bruddet endelig skete, blev væsent
lige dele af grundlaget for det moderne
Danmark skabt.39
Man kan konkludere at den feldbækske fortælling om 1700-1800-tallene falder efter det mønster eller plot
struktur man kender fra komedien.
Handlingen udspiller sig gennem til ti
der ganske betydelige problemer og
forviklinger, men det hele ender godt.
Fortællingen er bygget op omkring et
sæt klart profilerede aktørtyper. De
har fra begyndelsen en konflikt, der på
foranledning af ydre impulser begyn
der at udvikles i mere spændingsfyldt
retning. Med hjælp fra en formidlende
instans (staten) løses konflikten dog til
sidst nogenlunde smertefrit. Der gives
og tages, og til slut er magtforholdet
rykket. En ny konsolidering finder
sted, uden at nogen af de til syvende
og sidst samhørende parter dog har
lidt afgørende skade.
Plottets opløftende udfald forstyrres
end ikke af de fattiges situation, selv
om der optræder visse foruroligende
momenter i den sammenhæng. Den be
siddelsesløse arbejderklasse var end
nu ikke langt fremme på den histori
ske scene, men den var så småt på vej.
1700-tallets vej ud af den traditionelle
økonomis dilemma markerede optak
ten til senere tiders store og stabile
økonomisk vækst, hvor endog arbejde
re og husmænd kunne begynde at dra
ge fordel af samfundsforandringerne.
Det ligger i luften at spillet fortsætter,
med delvis nye figurer, men i samme
genre.
Tragedien: Med kurs mod katastrofen
Også i Thorkild Kjærgaards Den dan
ske Revolution,^ er agrarsamfundets
produktion det bærende element i for
tællingens ramme. Sceneriets egen
skaber er imidlertid, i udgangssitua
tionen, væsentligt anderledes end i
Feldbæks version. Hvor denne, selv
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med svingende klimatiske og økonomi
ske konjunkturer, noterede en funda
mental balance, er Kjærgaards agrarsamfund ved 1700-tallets begyndelse
på vej ind i en omfattende systemisk
krise, af økologisk art.41
Krisens natur blotlægges ved at be
gynde beretningen allerede ved mo
derne tids begyndelse. Der blev nemlig
ikke, ifølge Kjærgaard, overleveret no
gen langsigtet balance fra middelalde
ren. Tværtimod var senmiddelalderen
en katastrofal tid, med overbefolkning,
svigtende produktion og voldsomme
sygdomsepidemier. Pesten fjernede
imidlertid befolkningsoverskuddet, og
mere til, sådan at naturmiljøet fik tid
til at regenerere. Derfor var der i den
følgende periode rigelighed af ressour
cer.42 Nogen permanent, afbalanceret
tilstand var det dog ikke, blot begyn
delsen på en ny cyklus. Denne nåede
omkring 1700 det stadium hvor pres
set fra den voksende befolkning truede
med atter at fremkalde et sammen
brud. Problemerne var især udpining
af jorden, formindskelse af skovarea
let, sandflugt og for høj grundvand
stand. Disse kalamiteter var indbyr
des forbundne og kunne i sidste in
stans føres tilbage til menneskets sti
gende pres på miljøet.43
I denne fase af fortællingen benyttes
en panoramisk synsvinkel. Tidsper
spektivet er bredt, og der er kun én ak
tørtype, nemlig de agerdyrkende men
nesker, i deres samspil med det natur
givne miljø og dets begrænsede res
sourcer. I løbet af 1700-tallet iværk
sættes en serie teknologiske foran
dringer der afværger den truende ka
tastrofe.44 De historiske aktører slip
pes med andre ord løs på scenen. De
iværksatte handlinger - der frigør for
tællingen fra en cyklisk gentagelse af
middelalderens sammenbrud - ansku
es dog stadig fra en meget overordnet
synsvinkel. Der gøres rede for forskel
lige landskabsbevarende og -manipu
lerende teknikker (plantning af hegn

og læbælter, skovplantning, vandregu
lering, inddæmning); j ordbehandling
(mergling, dræning mm.); kemisk beri
gelse afjorden (gødskning og dyrkelse
af kvælstofholdige planter, frem for alt
kløver);45 og sidst, men ikke mindst
indsætningen af mineralske råstoffer
(stenkul) til tilvejebringelse af energi.
Til den nye kulbaserede økonomi hørte
også et stigende forbrug af jern, der
medførte en betragtelig forøgelse af de
benyttede redskabers tekniske effekti
vitet.46 Disse foranstaltninger indebar
tilsammen en revolutionering af sam
fundets stofskifte med naturen. Ikke
alene kunne befolkningsvæksten fort
sætte, der blev også banet vej for en
mere generel teknisk og økonomisk
ekspansion og i sidste instans for vort
nuværende, stærkt ressourceforbru
gende samfund. Dettes store træk på
ikke-substituérbare råstofressourcer
og den omfattende forurening, herun
der det drastisk øgede udslip af kuldioxyd til atmosfæren, indebærer tru
slen om en ny katastrofe. De gamle
problemer presser desuden stadig på,
eftersom det ikke er lykkedes at ud
brede gevinsterne fra 1700-tallets
grønne og industrielle revolutioner til
hele kloden.47
Udstrækningen af makroperspektivet til vor nutid og fremtid sker først
mod bogens slutning. Forinden stilles
der skarpt på de sociale og politiske
processer der i Danmark ledsagede
1700-tallets overordnede strukturfor
andringer. Hverken 1700-tallets krise
eller den teknisk-økonomiske omstil
lingsproces der løste krisen, blev nem
lig afviklet på en socialt neutral måde.
Arbejdsprocesserne blev mere intensi
ve, i og med der skulle sættes ekstra
ressourcer ind for at opnå et givet øko
nomisk resultat. I en situation hvor
der ikke kunne inddrages nye, rigelige
naturressourcer, men hvor der tvært
imod var knaphed på disse, manifeste
rede det sig som relativt stigende for
brug af arbejdskraft. Den var der gan191
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ske vist rigeligt af, men den øgede ind
sats gav, efter loven om faldende mar
ginalafkast, ikke tilsvarende udbyt
te.48 Det ekstra forbrug af menneskeli
ge ressourcer var ensbetydende med
en skærpelse af samfundets forde
lings- og magtkonflikter. Dette er et
hovedmotiv i den store del af fortællin
gen der behandler det menneskelige
samfunds indre virkemåde.
1700-tallets sociale og politiske ak
tører er hos Kjærgaard ikke kun gods
ejere og fæstebønder, men desuden
husmænd/1 andarbejdere samt em
bedsmandseliten i det centrale stats
apparat. Samfundsudviklingens cen
trale økonomiske modsætning er den
mellem lønnet arbejdskraft og drifts
herrer, dvs. mellem landarbejdere/husmænd og gårdmænd/godsejere. Kon
flikten falder ud til sidstnævntes for
del. Stigende efterspørgsel og højere
priser på landbrugsprodukter gav øget
indtjening til landbrugets driftsherrer.
Hvor arbejdskraften tidligere, indtil
langt ind i 1700-tallet, havde haft en
vis overhånd mht. fordelingen af pro
duktionsresultatet, førte dyrtiden, be
folkningstilvæksten og den stigende
relative knaphed på jord og kapital nu
til betydeligt øget arbejdstid og sænket
realløn for de landboere der levede af
at sælge deres arbejdskraft.49
Denne stigende økonomiske ulighed
mellem landboerne blev stimuleret og
accentueret ved at husmænd og land
arbejdere gennem udskiftningen af
jord og privatisering af fællesressour
cer blev marginaliseret.50
I udviklingen af forholdet mellem
godsejere og fæstebønder var det ik
ke det økonomisk-fordelingsmæssige, men de sociale og kulturelle aspek
ter der dominerede. Livsfæstesyste
met og forbudet mod opdeling af bøn
dergårde gav nemlig fæsterne en gan
ske solid position allerede før udskift
ningerne og den begyndende overgang
til selveje;51 omvendt rokkede landbo
reformerne heller ikke nævneværdigt
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ved godsejernes økonomiske rettighe
der.52
Godsejernes rolle som elite blev der
imod svækket ved ophævelsen af
landsbyfællesskabet.
Dermed
for
svandt grundlaget for tilstedeværel
sen af en institutionel garant for en af
balanceret, økologisk og socialt hen
syntagende, enhedsmæssig forvalt
ning af lokalsamfundet.53 Den aristo
kratiske funktion faldt bort; kun
godsejernes penge var tilbage.
Tomrummet blev til dels udfyldt af
den fremgangsrige gårdmandsklasse
med dens nyvundne individuelle øko
nomiske råderet, modelleret over libe
ralismens idealer om markedets evne
til at styre økonomien til samfundets
bedste.54 Men nok så meget blev aflø
seren den centraliserede stat, som nu i
hidtil uset omfang gennemtrængte re
gional- og lokalsamfundene med sine
embedsmænd og love og regulativer.55
Det skete som sagt på bekostning af
den gamle, decentrale styreform.
Det er ikke mindst i denne forbin
delse landboreformerne får deres hi
storiske betydning. Reformlovgivnin
gen betragtes ikke af Kjærgaard som
et nødvendigt juridisk og bureaukra
tisk led i den teknologiske og driftsor
ganisatoriske omstilling, men som et
vellykket greb efter magten i en labil
situation. Det var i udpræget grad et
initiativ der kom »fra oven«. Den del af
omstillingen af landbosamfundet der
ikke var magtpolitisk, men vitterligt
teknologisk i sin karakter, kunne, end
da med fordel, være blevet iværksat
uden at bryde med det gamle fælles
skabs grundlæggende principper. Det
var nemlig eliten, de lokale godsejere,
der havde de bedste forudsætninger
for dels at udvise langsigtet ansvarlig
hed, dels at tilegne sig den nye viden
skabelige og teknologiske viden og
gennemføre dens praktiske udmønt
ning i lokalsamfundet. Fremkomsten
af ny viden og teknik, som jo er af
gørende for handlingsgangen, beskri-
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Figur 4. Thorkild
Kjærgaard, f 1945,
dr. phil., museums
inspektør ved Frederiksborgmuseet,
pt. administrator
for Fonden Kultur
bro 2000. Kjær
gaard har flere
gange udfordret de
gældende normer i
faget. Før »Den
danske revolution«
må man især pege
på artiklen »Gård
mandslinien i
dansk historie
skrivning« (Fortid
og Nutid X X V III,
1979, s. 178-191),
en myte-kritik der
fik stor gennem
slagskraft (Foto
graf: Lars Rosen
boeg, Nordfoto).

ves ikke i sig selv nærmere. Den vur
deres at være afledt af den videnska
belige grundforsknings fremadskriden.56
Det samlede fortællemæssige forløb
hos Kjærgaard har tydeligt karakter
af tragedie. Uanset de agerendes moti
ver og ønsker vil det gå galt, om ikke
før så siden. Befolkningens vækst og
stigende forbrug, det menneskelige
samfunds umættelige appetit på natu
rens ressourcer, fører mod det økologi
ske sammenbrud. Et teknologisk fix
reddede os for 200 år siden. Tragedien

nåede ikke at kulminere som det var
tilfældet i middelalderen, men det
kommer - hvis ikke dramaets katharsis kan få os til at besinde os på at der
må noget nyt til.57
Ved siden af den overordnede udvik
lingshistorie hvorigennem det menne
skelige samfund relaterer sig til natu
ren, udspiller der sig også en tragisk
konflikt inden for samfundet. Der er
dem der beriger sig på udviklingen, og
dem der taber på den. I den beskrevne
historiske fase er vinderne de vindskibelige elementer i mellemklassen, nem193

Jan Pedersen

lig gårdmændene på landet og embedsmændene i statsapparatet. Taber
ne er aristokrater og fattigfolk. De sid
stes tab bestod i de elendige kår de fik,
de første tabte »kun« deres sociale
funktion. Men det er måske i beskri
velsen af denne proces at Kjærgaards
fortælling finder sit ydre højdepunkt,
nemlig ved modstillingen af de gods
ejere som stampede mod brodden, over
for dem der havde erkendt hvor det
bar hen, og derfor med stor ildhu gik i
det moderne samfunds tjeneste og selv
tillagde sig et anti-aristokratisk sin
delag for i en anden form at bevare en
elitær rolle.58
En tragedie var dermed fuldbyrdet.
I senere faser af Danmarks historie
formåede de fællesskabsorienterede
kræfter: småfolk, arbejdere og aristo
krater at rejse sig igen. De nåede også
at lide nye, dog stadig ikke definitive
nederlag til de liberale.59 Der levnes
dermed et vist håb for de efterlevende.
Kjærgaards 1700-1800-tal var politisk
og socialt en katastrofe, men økologisk
en relativ succes, et vellykket langtidsfix, omend dysterheden stadig præger
det store perspektiv. I det mindste blev
en gentagelse af senmiddelalderens
katastrofe afværget. Mht. samfundets
indre forhold viste de senere begiven
heder at de nye herskere kunne udfordres. Begivenhedsforløbet og dets vide
re konsekvenser antyder muligheden
af dels (økologisk) at nå frem til en ny
relativ balance og dels (politisk) at
genindsætte de gamle dyder på deres
rette plads.
Romantiske episoder:
modernitetens gralsriddere
I Dan Ch. Christensens Det moderne
projekt™ finder man ikke, som i de to
foregående eksempler, en tydelig plot
struktur hvor der opbygges og udløses
en central, styrende konflikt. Der er
ikke, som i komedien eller tragedien,
en enhedshandling, kendetegnet ved
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en stram, æstetisk tilfredsstillende
overensstemmelse mellem forudsæt
ninger, forløb og resultat. Forløbene
fremtræder mere fragmenterede, ja
angives endda eksplicit at være for
bundet med hinanden vha. krydshen
visninger, dvs. ikke gennem en indre
fortællemæssig logik.61 Alligevel har
fortællingens univers sin egen hel
hedskarakter. Det er ganske vist me
get sammensat, befolket med figurer
og ladet med kræfter der er stærkt
uensartede og opererer i forskellige
planer. Men der er en rød tråd, nemlig
forestillingen om »det moderne«: et
ideelt, samlende begreb som besjæler
de vigtigste af de aktører der er til ste
de i fortællingen, hvad enten de opere
rer inden for teknologi, politik, institu
tioner eller sociale og økonomiske
ideer. Det er historien om hvordan en
elite bærer en særlig mentalitet og
tankegang frem, en mentalitet som i
stigende grad sætter præg på samfun
det og driver dets udvikling videre.62
Teknologien er det fremherskende
empiriske genstandsfelt. Videnskabe
lig og teknisk kompetence samt tekno
logiske
artefakter
(håndgribelige
frembringelser) udvikles og udnyttes
under indflydelse af institutionelle in
citamentstrukturer, tilsammen sigten
de mod øget økonomisk vinding.63 Men
selvom det på overfladen - og her ret
så overfladisk refereret fra min side var penge der var målet, og teknik der
var midlet, så lå der også en dybere
drivkraft bag, nemlig tidens moderne
rationalistiske ideer, efterhånden sup
pleret med romantikkens anfægtelser
og korrektioner. Hvor sidstnævnte vi
denskabsdyrkende tendens tog over
hånd, kunne det have en vis hæmmen
de effekt på udviklingen af den prakti
ske teknologi.64
Aktørerne i Christensens fortælling
er ikke samfundsklasser eller interes
segrupper, men enkeltindivider, bun
det sammen af et »kollektivt værdig
rundlag« og en større eller mindre

Historiens form

grad af sammenfald mht. »sociologisk
placering«. De tilhører forskellige sfæ
rer af datidens samfund.65 Den agrare
sektor indtager nok en væsentlig, men
ikke en privilegeret plads i beretnin
gens opbygning. Industri, håndværk,
videnskab og hele den idémæssige of
fentlighed, herunder samfundsteori og
filosofi, modtager samme grad af op
mærksomhed. Historiens fremadskriden afhænger af moderniseringsagen
ternes virke, hvor end de befinder sig.
Mht. specielt landøkonomiens trans
formation er det ikke kun godsejere,
bønder og stat der inddrages, men
også de teknologer og videnskabsmænd der stod bag nye dyrkningsme
toder66 og redskaber og maskiner,67 og
de samfundstænkere der klarlagde år
sagerne til stagnationen i det gamle
landbrug og skitserede de ændrede in
stitutionelle strukturer som var forud
sætningen for et nyt og mere produk
tivt landbrug.68
Det var således ikke en i selve det
anonyme agrare samfund virkende
forandringsproces, der blot blev stimu
leret og suppleret af ydre eller perifere
kræfter. Forandringerne skyldtes de
enkelte moderne mænd der udforme
de, tilegnede sig og iværksatte tidens
nytænkning. Modernisterne stod over
for det traditionelle samfunds vrang
villige, uoplyste masser. De måtte ener
gisk forsøge at overvinde de etablerede
institutioners og mentaliteters inerti
eller ligefrem aktive modstand.69
I overensstemmelse med dette gene
relle billede var landboreformerne da
heller ikke noget der kom hverken fra
oven eller fra neden, men derimod
udefra. Den rationalistiske tankegang
og dens nedslag i nye tekniske organi
sationsformer, procedurer og artefak
ter blev overført til Danmark, ikke ved
almindelig løbende spredning, men fra
særlige innovative kraftcentre, hvor
repræsentanter fra den moderne elite
kunne påvirke det omgivende miljø. I
landbosamfundet var det ejere af pio

nergodser der førte an, ikke godsejerne
som social klasse.70 Udviklingen skete
ikke ved at godsejere og bønder talte
sig til rette om en fælles kurs. Reform
tankernes spredning blev tværtimod
hæmmet af de eksisterende institutio
ner og mentaliteter. Reformiveren af
hang af en videnskabelig eller viden
skabeligt påvirket indsigt i hvad der
var nødvendigt hvis afkastet af res
sourcerne skulle vokse. Den fysiokratiske teori var en vigtig eksponent for
den nye tankegang.71 Bønderne der
imod savnede enhver forudsætning for
at besidde denne indsigt, idet deres
driftsenhed, bondegården, ikke kunne
betegnes som en egentlig »erhvervs
virksomhed«12 der skulle skabe en pro
fit. Den kunne »i bedste fald ... repro
ducere sig se lv «13
Det moderne kapitalistiske arbejds
begreb var bonden fremmed; han sav
nede indtil videre forestilling om at
hans ansatte, f.eks. en karl, var en uaf
hængig lønmodtager og af bonden bur
de betragtes som dels en økonomisk
kontraktpartner, dels en arbejdsmæs
sig ressource - snarere end som »et
helt menneske«.14
Individerne i den teknologiske, vi
denskabelige, økonomiske og filosofi
ske elite legemliggør hos Dan Ch.
Christensen de skabende og igangsæt
tende kræfter i samfundet. Det var
dem der besad indsigt i det moderne
projekt. De havde særlige evner på de
res felt og var ofte berejste75 og udad
vendte mennesker, i stand til at tileg
ne sig de store nyheder og resultater
fra udlandet og til at træde op mod den
hjemlige dorskhed og vanetænkning.
Langt de fleste kom fra de traditionel
le magthavere og kulturbæreres lag,
men der var også enkelte der havde
mere folkelige rødder.76
Medlemmerne af den gruppe der bar
det moderne projekt, var forskellige
fra hinanden og udgjorde ikke - selv
om de overvejende tilhørte de højere
lag - nogen samlet, traditionel social195
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gruppe. Dermed ikke være sagt at de
res stræben kun rent idémæssigt hav
de en indbyrdes berøringsflade. Mo
derniseringstiltag kunne virke frem
mende på hinanden. Mht. agrarsam
fundet lægges der i Det moderne Pro
jekt stor vægt på at man ikke kan skel
ne skarpt mellem på den ene side en
rent institutionelt betinget modernise
ring, knyttet til organisationsformer
og incitamentstrukturer, - og på den
anden side et sæt rent tekniske inno
vationer, knyttet til produkter, redska
ber og materialer.77 Tilbøjeligheden til
at indføre moderne redskaber og ma
skiner kunne kun være til stede hvis
den enkelte driftsherre var fri til at in
vestere. Og frihed havde man når man
ikke længere var belastet af vrangvilli
ge hovbønder eller konservative lands
byfæller.78 På samme måde krævede
adgangen til de moderne teknologiske
artefakter at man kunne handle hvor
udbuddet var til stede, og ikke f.eks.
var kontraktligt bundet til at benytte
den teknologisk inkapable lokale
landsbysmed ved erhvervelse af nye
produktionsmidler.79 Dette er eksem
pler på mentalitetens og handlemå
dens afhængighed af institutionerne.
Omvendt var hoveriet ikke en institu
tion man ljernede én gang for alle: det
»visnede bort« efterhånden som mo
derne produktionsmidlers fremtrængen gjorde det mere og mere utåleligt
at arbejdskraften, de ofte slet motive
rede og træge hovbønder, ikke uden vi
dere kunne erstattes med andre arbej
dere i tilfælde af svigtende effektiv ud
nyttelse af det nye, mere værdifulde
kapitalapparat. Institutionel foran
dring blev således stimuleret af et teknologisk-økonomisk potentiale.80
Denne gensidige sammenhæng mel
lem typer af modernisering var ikke
underlagt nogen master-plan. Men
omsætningen fra det modernes idé til
den moderne virkelighed var ifølge
Christensen heller ikke blot en spon
tan funktion af enkeltindividers stræ
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ben på et fælles idémæssigt grundlag.
Den modernistiske elite havde en be
tydelig sammenhængskraft og indbyr
des kommunikation, endda på inter
nationalt plan. Mange af gruppens
medlemmer var nemlig frimurere.81
Ordenen fungerede som et netværk
hvorigennem nye ideer kunne diffun
dere. Den gav mulighed for at opnå
hjælp og støtte fra ligesindede, f.eks.
ved ophold i udlandet. Frimurerorde
nen hævdes ikke ligefrem at have
været et nødvendigt eller direkte sty
rende led i moderniseringsprocessen,
men fremtræder ikke desto mindre
som en vigtig hjælper for denne. For
tællemæssigt udgør ordenen et nøglee
lement. I en historie der spreder sig
over så mange forskellige områder,
med hver deres centrale eller eksem
plariske figurer, med mange episoder,
men uden et tydeligt narrativt forløb,
udgør ordenen en samlende legemlig
gørelse af det fælles tema.
Som litterært mønster for denne
form for historieskrivning kan man
pege på forskellige »romantisk« orien
terede genrer inden for det episke regi
ster, mest ældre typer fra før den mo
derne romans sociale og psykologiske
realisme blev normdannende.82 Chri
stensen skriver ikke en enkelt historie
der går fra start til slut, men udmaler
et bevægeligt panorama med plads til
mange forskellige figurer og handlin
ger som hver især, efter tur, kommer i
fokus gennem bogens kapitler. Ingen
af de enkelte delforløb har den af
gørende strategiske betydning; de er
alle vigtige, symptomatiske manifesta
tioner af den fælles tematik. Fremstil
lingsstrategien, eller elementer af den,
kendes fra episk fremadskridende el
ler mere cykliske værker, affattet fra
oldtiden, over middelalder og renæs
sance og til moderne romantik, hvor
enten medlemmerne af en gruppe eller
en hovedperson, omgivet af et følge,
stræber mod et mål og i løbet af histo
rien kommer ud for et antal sælsomme
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og dramatiske begivenheder. Personer
ne er storslåede enere, men uden psy
kologisk dybde; det interessante be
står i den kulørte mangfoldighed af
udfordringer og prøvelser de udsættes
for. Plottets forløsning består ikke,
som i komedien eller tragedien, i at
^erne en konflikt ved at udløse en
spænding af social natur, men i at
»løse opgaven« og komme frelst ud på
den anden side. Personen eller perso
nerne stræber dybest set ikke efter no
get de kan få fra andre mennesker,
men drives af en transcendental moti
vering. Christensens teknologer er
som kong Arthurs riddere: de stræber
med sværd og lanse (teknologien) efter
den hellige gral (»det moderne«), og de
forenes i et både mystisk-spirituelt og
praktisk fællesskab omkring det run
de bord (frimurerlogen).

Argumenter og teorier
Den organisk-evolutionære model
Ole Feldbæks historie taler overvejen
de for sig selv. I teksten forekommer
kun sjældent en tydeligt profileret,
teoretiserende forfatterperson, dvs. en
røst der henvender sig til læseren og
uden for den historisk berettende ho
veddel giver dybtgående vejledning el
ler kommentar vedrørende fortællin
gens betydning eller sigte.
I den generelle 1700-talshistorie
Den lange fred er der dog nogle kort
fattede, men ganske klare generelle
markeringer.83 Der gøres op med tidli
gere idealistisk historieskrivning om
perioden og annonceres en struktur
orienteret tilgang med stor vægt på
økonomiske forskydningers betydning
for den langsigtede transformation.
Specielt betones vigtigheden af befolk
ningstilvækst og skiftende relative
priser. Disse forhold var, sammen med
en lidt mere tilfældigt betinget højkon
junktur, afgørende for de ændringer i

den økonomiske incitamentstrukturer
der atter mobiliserede de historiske
aktører og dermed igangsatte den kon
krete forandring af samfundet.
Fraværet af sådanne teoretiske refe
rencer i hovedparten af værkerne ude
lukker dog ikke teoretiske elementer,
disse optræder blot implicit. Faktisk er
de i høj grad til stede. Samfundets øko
nomiske vækst er det centrale tema.
Også udviklingens drivkræfter er af
økonomisk art. Det er derfor ikke hver
ken overraskende eller påfaldende at
en betydelig del af de bagvedliggende
teoretiske forudsætninger også er øko
nomiske.
Inden for økonomi anvender man
undertiden udtrykket metodologisk in
dividualisme.84 Det betegner en grund
læggende antagelse om at de økonomi
ske tilstande og processer i et samfund
er en funktion af alle de ukoordinerede
valg som mængden af suveræne en
keltindivider foretager. Den mest ele
mentære, men samtidig vigtigste teori
der hviler på dette grundlag, er den om
markedet. Den går ud på at ressource
allokering og prisfastsættelse sker ved
afbalancering af de enkelte konsumen
ters tilbøjelighed til, på efterspørgsels
siden, at aftage flere enheder af den
enkelte vare jo lavere dens pris er. På
udbudssiden står de enkelte producen
ters omvendte tilbøjelighed til at til
vejebringe flere enheder af den enkelte
vare jo højere dens pris er.
Til de økonomiske grundforestillin
ger hører også begrebet homo oeconomicus. I dette ligger at det enkelte in
divid i det store og hele handler ratio
nelt, med henblik på at fremme sin
egen velfærd. Han eller hun har fuld
rådighed over sin ejendom, det være
sig penge, fast kapital, arbejdskraft el
ler andre varer, samt frihed og evne til
at opsøge relevante informationer. Per
sonen søger herudfra at udnytte knap
pe ressourcer med størst mulig effekti
vitet, dvs. nytte- henholdsvis profit
maksimere. Samspillet mellem mange
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menneskers egennyttige stræben for
mer på den måde samfundets økono
mi. Det typiske enkeltindivids motiver,
forventninger og deraf følgende hand
linger i den økonomiske sfære er der
for vigtige at forstå når man skal iden
tificere drivkræfterne for den alminde
lige udvikling.
Denne klassiske økonomiske teori,85
i sine hovedprincipper konsolideret
med udgivelsen af Adam Smiths
Wealth o f Nations (1776), med dens be
rømte ord om the invisible hånd,86 er
konsistent med Ole Feldbæks version
af Danmarks historie i 1700-1800-tallet. Når godsejerne begyndte at drive
på med reformer, var det ikke fordi
nogle iblandt dem havde et idealt pro
jekt, men fordi de ønskede et større af
kast af deres ejendom. De ville have
drevet jorden mere effektivt og ratio
nelt, med fuld udnyttelse af de tilgæn
gelige ressourcer, både de naturgivne
og de menneskelige. Bønderne havde i
bund og grund den samme indstilling,
men havde ved reformperiodens be
gyndelse beherskede forventninger til
hvor meget sådanne bestræbelser ville
kaste af sig. Nogen principiel modvilje
mod profitsøgende investering og ef
fektivisering, eller institutionelle re
former der kunne fremme dette, havde
de imidlertid ikke, tværtimod, de var
tilhængere af det.87
Markedsbegrebet med alle dets im
plikationer om frie økonomiske agen
ter fremstår i nogen grad som givet,
først i spireform, senere udfoldet. Gen
nembruddet sker i det øjeblik produk
tion, handel og samfærdsel når et til
strækkeligt højt stade. Markedets gen
nemslagskraft og socio-politiske be
tydning går ud over den økonomiske
sfære. I konklusionen på den økonomi
ske historie nævnes det som en af de
væsentlige forskelle mellem situatio
nen i 1500 og i 1840 at godsejeren nu
ikke længere var den lokale vicekonge,
men simpelthen den største jordejer
på sin egn.88 Jordejendommens i sti
198

gende grad frie omsættelighed og fri
gørelse fra et uforanderligt standshie
rarki var en proces der havde været
undervejs allerede fra 1600-tallet.89
Denne opmærksomhed på overgangen
fra et mere feudalt end kapitalistisk,
mere politisk end økonomisk funderet
herredømme i lokalområdet, indebæ
rer en anerkendelse af at markedet
trods alt ikke er et ahistorisk princip
der blot skal vækkes, men en institu
tion på linie med andre, sådan som det
også fremhæves i vore dages økonomi
ske teori (jvf. note 85).
Den politiske udvikling, hvorigen
nem nationalstaterne og den nationale
bevidsthed udvikles og træder i karak
ter, er en anden vigtig forklaringsfak
tor i Feldbæks generelle udlægning.
Den sociale adfærd er også i dette felt
rationel i den førnævnte instrumentel
le forstand: Både de økonomiske og de
politiske agenters vigtigste handlings
parameter er ønsket om at blive bedre
stillet og få mere magt.90 Der handles
ud fra gruppe- eller klassespecifikke
interesser, der imidlertid atter bunder i
det enkelte individs interesser. Ud fra
disse forudsætninger vises historien
som et forløb hvor senere tiders danske
samfund gradvis udfoldes gennem
vækst- og demokratiseringsprocesser.
De forekommende kriser og spændin
ger får ikke fatale konsekvenser.
Historien fremstår som udfoldelsen
af et indlejret mønster. Der er vigtige
baggrundsvariable og eksterne impul
ser, endda tiltagende i betydning, men
i det store og hele er det en danmarks
historie på egne, indre præmisser.91
Forandringerne i landbruget skyldtes
befolkningspres, større produktion og
efterspørgsel og en voksende teknolo
gisk formåen, det sidste dog kun i
nævneværdig grad hvis man under
teknologi medregner driftstilrette
læggelsen. Indtil et godt stykke ind i
det 19. århundrede ændredes produk
ter, redskaber og fysiske arbejdspro
cesser kun lidt.92
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Figur 5. Dan Ch.
Christensen, f.
1943, dr. phil., lek
tor ved Roskilde
Universitetscenter,
Institut for historie
og samfundsfor
hold. Christensen
har været leder a f
TISK-projektet
(Teknologi, Innova
tion, Samfund i
Kulturelt perspek
tiv). »Det moderne
projekt« er det
første brede arbej
de i Danmark om
teknologien før
1820 (Fotograf:
Lene Bruun, Ros
kilde).

I det hele taget foregik de afgørende
historiske processer som hovedregel i
behersket tempo. Efterhånden kunne
forandringsbehovene ikke alle tilgode
ses inden for det gamle, prøvede sy
stem. Men det var ikke nogen skisma
tisk præget dominoeffekt der blev ud
løst, selv om tempoet blev accelereret i
anden halvdel af 1700-tallet. Væksten
omformede lidt efter lidt sine egne
rammer. Den løbende forandringspro
ces blev fra tid til anden hjulpet på vej

af mere overordnede strukturelle til
pasninger. Ligevægten blev forstyrret
og genskabt i en stadig proces.
Man kan efterligne Whites termino
logi og kalde denne type forklarings
model »organisk«93 eller, ligeledes ana
logt med biologiske forløbstyper, beto
ne hvordan forandringsprocesserne
nok er spændingsfyldte, men på en
grundlæggende evolutionær måde.
Feldbæks forklaring har form som en
logisk, progressiv udfoldelse af et ind199
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lejret potentiale i en bestemt socio
økonomisk enhed: det danske samfund
i 1700-tallet. I hvilken grad forløbet
var typisk, sammenlignet med andre
specifikke samfundsformationer, drøf
tes ikke nærmere, men en udnyttelse
af analysen med et komparativt, gene
raliserende perspektiv for øje kan hel
ler ikke udelukkes. Det kommer blot
ikke for.
Almene sociale lovmæssigheder ind
går diskret som vigtige, men trods alt
underordnede hjælpeelementer. I sid
ste instans hersker historiens, ikke
økonomiens primat. Forklaringens
pointe består for det første i selve den
skete udvikling fra et lavere udvik
lingstrin til et højere, for det andet i
påpegningen af hvordan der undervejs
er en egenartet balance mellem kon
flikt og harmoni i forholdet mellem de
førende sociale klasser. Den videre dis
kussion af dette aspekt vil finde sted i
afsnittet om ideologier og værdier.
Den mekanisk-kaotiske model
I modsætning til Feldbæk er Kjærgaards bog højt profileret mht. argu
menter anbragt uden for den histori
ske beretning. Argumenterne fungerer
som en samlende fortolkningsramme
for det konkrete historiske forløb og
får dermed status af explicit teori. Det
er dog ikke én enkelt helstøbt teori der
fremføres, men et sæt forskelligartede
teorielementer. Tilsammen udgør de
en specifik overgribende forklaring af
hvad der skete i løbet af »den danske
revolution« og hvorfor.
Den vigtigste teoretiske byggesten
er Esther Boserups tese om at intensi
vering af landbrugsdriften (i primitive
eller traditionelle samfund) er afledt
af voksende befolkningstal. For at ud
vide den samlede produktion må den
opdyrkelige jord som samfundet har til
rådighed, bearbejdes mere, dvs. med
flere arbejdstimer. Men væksten i ud
bytte er ikke proportional med væks
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ten i indsats af arbejdskraft. Eller som
fremhævet tidligere: Der er faldende
marginalt afkast på indsatsfaktoren
arbejdskraft. Kun ved forlængelse af
arbejdstiden eller ved at arbejde hår
dere kan arbejdsproduktiviteten hol
des omkring udgangsniveauet. Inten
sivering af landbruget uden forbedring
af indsatsfaktorernes kvalitet vil ikke
bedre levestandarden, kun delvis af
værge et fald i denne.94
Kjærgaard anerkender at modellens
rigtighed er historisk betinget, men
hævder at den passer på forholdene i
Danmark 1500-1800. Han ignorerer
derimod de supplerende - og også af
Boserup fremførte - teorier om forhol
det mellem økonomisk og befolknings
mæssig vækst.95 De modsat rettede,
dvs. produktivitetsøgende ledsagefæ
nomener til befolkningstilvæksten
(muligheden for arbejdsdeling og der
med skalaeffekt og øget teknologisk
dynamik) tages ikke i betragtning, i
det mindste ikke i første omgang. Man
kan derfor med rimelighed sige at der
bag referencen til Boserup gemmer sig
den klassiske malthusianske argu
mentationsfigur: at befolkningen med
lovmæssig sikkerhed vokser hurtigere
end produktionen, og at der derfor må
ske en forarmelse af befolkningen eller
dele af den. Foruden grundfiguren ind
går det nemlig i argumentationen at
effekten af faldende arbejdsproduktivitet fordeles ulige.
Ved siden af det økonomiske og socialt-fordelingsmæssige indgår en øko
logisk dimension: Eftersom ikke kun
den voksende befolknings dårligst stil
lede grupper, men også naturgrundla
get må bære vækstens stigende belast
ning, bygges der med jævne mellem
rum op til systemisk krise. Befolk
ningstallet kan så evt. nedbringes og
naturgrundlaget genoprettes. Sådan
mener jeg man med rimelighed kan
udlægge det fremlagte makrohistoriske bevægelsesmønster.96
Denne simple, selvregulerende cyk-
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lus aftegner den »mekaniske«97 forkla
ringsstrategi hos Kjærgaard. Hans for
klaringsmåde er dog mere omfattende
og nuanceret end dette foreløbige bille
de lader ane. Nok indgår den teknolo
giske udvikling og lignende faktorer
ikke som integrerede, indre elementer
i den først lancerede, grundlæggende
teori, men det udelukkes på den anden
side heller ikke at de både forekommer
og spiller en vigtig rolle. Samspillet
mellem videnskab, teknologiske inno
vationer og politisk-sociale magtfor
hold kunne jo, som det fremgik af ana
lysen af Kjærgaards historiske fortæl
ling, afværge krisen ved at inddrage
hidtil uudnyttede dele af naturgrund
laget. Den historiske proces får der
med et »non-lineært«, »uforudsigeligt«,
»kaotisk« forløb.98 I det konkrete dan
ske tilfælde er det især kvælstof bun
det i særlige plantearter (til oparbejd
ning af jorden) og udnyttelse af sten
kul (til brændsel) der afværger truslen
om en dyb krise og medfører en mere
vidtgående transformation af samfun
det end et mere cyklisk præget forløb
ville have gjort det.
Ideen om kaos går ud på at kom
plekse mekaniske processers forløb er
følsomme over for selv meget små va
riationer i den tilstand der hersker ved
processens begyndelse. Variationsmu
lighederne er meget store, hvilket vej
ret vel er det klassiske eksempel på.
Som det hedder med en vending der ef
terhånden er blevet folklore: »Når en
sommerfugl blafrer med vingerne i
Brasilien, kan det udløse en hvirvel
storm i Texas«."
En lignende tanke findes hos Kjær
gaard, idet han hævder at den på sten
kul baserede teknologi kom til ad til
fældighedens vej. Den ovenfor skitse
rede malthusianske tendens i histori
en kunne meget vel være slået igen
nem som dyb krise i løbet af 1800-tallet. Det er nemlig ikke givet at res
sourceknaphed udløser innovative ak
tiviteter der fører til opdagelse af nye

ressourcer eller væsentligt bedre ud
nyttelse af de allerede kendte.100 Dertil
kommer at selv nok så heldige tekno
logiske omstændigheder ikke defini
tivt kan løse den grundlæggende kon
flikt mellem det menneskelige sam
fund og dets naturgrundlag. Ressour
cerne er altid begrænsede.101 Det kao
tiske element er derfor nok egnet til at
retfærdiggøre beskæftigelsen med en
konkret, specifik historisk analyse,
men det anfægter ikke at historien har
en almen bevægelseslov. De ikkelineære, menneskeligt betingede, åb
ne forløb omsluttes af en naturmæs
sigt præget nødvendighed, nemlig det
umulige ved på længere sigt at forene
vækst med bæredygtighed. Tilfældig
hedsmomentets skabelse af et utal af
variationsmuligheder er et element in
den for et mekanisk-deterministisk sy
stem. Her fører tilstand A, ad den ene
eller den anden vej, med sikkerhed til
tilstand B under forudsætning af at
systemet ikke forstyrres af ydre kræf
ter.
Kjærgaard stiller således et meget
simpelt, makrohistorisk bevægelses
mønster over for et komplekst og ufor
udsigeligt mønster af latent betyd
ningsfulde tilfældigheder. Selv med de
modifikationer og forbehold som det
sidste giver anledning til, fremtræder
hans samlede forklaringsstrategi fort
sat som værende af mekanicistisk na
tur. Det grundlæggende argument dre
jer sig om historisk lovmæssighed.
Senmiddelalderen og den efterfølgen
de langvarige opbygning af en ny kri
sesituation 1500-ca. 1750 er et eksem
pel på et tilbagevendende mønster,
hvis eksistens andre videnskabsfolk
allerede har godtgjort. Det danske
samfunds tilfældigt betingede udvej af
krisen er, på godt og ondt, et lærestyk
ke der kan bruges i forbindelse med de
udviklings- og miljørelaterede valg
menneskeheden står over for.
Deraf følger også at den »mekani
ske« argumentationsstruktur i Kjær201
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gaards historiske arbejde trods alt
ikke er ensbetydende med en sikker og
entydig angivelse af mod hvilket mål
nutidens samfund bevæger sig. Opbyg
ningen af dybtgående demografiske og
andre økologiske og sociale kriser
fremstilles ganske vist som historiske
konstanter, men dette behøver ikke
tolkes som en argumentation for at
dommedagsvisionen er det eneste rea
listiske billede af menneskehedens
fremtid. Man kan lige så godt hævde,
som det også antydes i afhandlingens
slutreplik, at det der forestår, er store,
dybtgående politiske og eksistentielle
valg med henblik på længst muligt at
opretholde det naturmæssige grund
lag for samfundets eksistens.102
Den holistisk-panoramiske model
De historiske forklaringsmåder i de to
foregående eksempler indeholdt, hver
på sin måde, reduktionistiske og deter
ministiske forestillinger (teorier) om
de centrale drivkræfter og årsager bag
overgangen fra én samfundstilstand
til en anden. I indledningen til Dan
Ch. Christensens Det Moderne Projekt
tages der tydeligt afstand fra reduktio
nisme.103 Bogens hovedtema, teknolo
gien, har hidtil været for svagt repræ
senteret og for dårligt forstået i den
skrevne historie, og det skal der rådes
bod på, mener forfatteren. Men der
skal ikke overkompenseres ved, i de
terministisk stil, at udpege den som en
ny privilegeret faktor. Teknologien
skal simpelthen indsættes på rette
plads i den store sammenhæng, sam
men med andre aspekter. Den skal
analyseres »kontekstuelt«.™
Dette forklares ikke videre, men
kontekstualismebegrebet er i forvejen
ganske entydigt og veldefineret. Det
bruges både i Hayden Whites typologi
og i den dominerende teoretiske og hi
storiografiske tradition inden for tek
nologihistorie.105 Betydningen af be
grebet er at et isoleret historisk ele
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ment, en begivenhed eller et fænomen,
forklares kontekstualistisk ved at be
skrive dets relationer til andre, nær
liggende begivenheder og fænomener.
Man følger, over tid, de forbindelser
der består mellem det man under
søger, og væsentlige specifikke ele
menter i det omgivende miljø. Forkla
ringen er fyldestgørende når de rele
vante tråde er blevet fulgt, og man for
enden af hver af dem finder enten no
get der i forvejen er gennemanalyse
ret, eller som er så stort at det kalder
på en selvstændig undersøgelse. I den
teknologihistoriske tradition antager
man at det typiske udgangspunkt er
tekniske artefakter eller fremgangs
måder, der så forklares ved at blive
indskrevet i en økonomisk, social, ideo
logisk eller alment kulturel sammen
hæng.
I mange enkelte momenter kan Det
moderne Projekt vel siges at passe på
denne definition, men det er et stort
spørgsmål om bogen entydigt og som
helhed følger en kontekstualistisk for
klaringsstrategi. Allerede tilrettelæg
gelse og oplæg peger i en noget anden
retning. Udgangspunktet er ikke blot
at forklare en eller flere teknologier
ved at indskrive dem i deres specifikke
sammenhæng. I det metodiske af
snit106 drøftes et overordnet, »synte
tisk« begreb: kultur. Dette er for omfat
tende til at bruges operationelt, men
har værdi som samlebetegnelse for fire
mere håndterlige
»hovedfaktorer«,
nemlig natur, ideologier, institutioner
og teknologier, hvoraf ingen har for
rang for de andre. Inden for hver af
disse felter opstilles yderligere et
større antal punkter der tilsammen
udgør et problem- eller emnekatalog.
Dette »heuristiske apparat«™ træder i
modellens eller teoriens sted. Man for
nemmer klart at det ikke, som forven
tet ved en kontekstualistisk frem
gangsmåde, drejer sig om noget speci
fikt der skal defineres vha. dets forbin
delser til sine omgivelser, men der-
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imod en helhed der forstås gennem ka
rakterisering af dens enkelte dele.
Forudanelsen opfyldes under læs
ningen af resten af bogen. Selve de
tekniske artefakter, processer og pro
cedurer beskrives flittigt, men på en
ret statisk måde. Der lægges vægt på
at Danmark fik overført sin teknologi
udefra, på de kanaler det skete igen
nem, og på de institutionelle og ideolo
giske rammer som implementeringen
fandt sted i. Den røde tråd er, som før
nævnt, modernitetstankegangen hos
de aktører der stod for den teknologi
ske fornyelse. Dette fortællemæssige
fremdrivningsmoment er også en vig
tig nøgle til forståelsen af bogen på det
argumenterende niveau. Det fremstil
lede repræsenterer jo en meget stor
mangfoldighed. Det hele ville fremtræde på en nærmest kaleidoskopisk
måde hvis den ovenfor citerede fors
tåelsesramme, med dens fire ho
vedaspekter, ikke havde været til ste
de. Men den er til stede, og gør det mu
ligt for læseren at se hvordan tingene
afgrænses fra hinanden. Effekten bli
ver derfor ikke kaleidoskopisk, men
panoramisk. De enkelte fænomener og
begivenheder optræder som manifes
tationer eller »former« af den helhed
hvis betegnelse er: den moderne kul
tur. De holdes på plads i et system ved
hjælp af det heuristiske apparat fra
indledningen. Et tæt besat historisk
landskab udlægges for læseren ved at
detaljerne i det sorteres i forskellige
kategorier. Historievidenskabens gen
standsfelt, den reale fortid, er en
uoverskuelig mangfoldighed som hi
storikeren bearbejder og præsenterer i
en ordnet, men ikke reduceret form.
I Hayden Whites terminologi kaldes
denne forklaringsmåde »formistisk«.108
Der er en tydelig forskel, sammenlig
net med den kontekstualistiske argu
mentationsstil. Forklaringen er ikke,
som i denne, et provisorisk arrange
ment af betingede sammenhænge,

men en systematisk specifikation af de
enkelte enheder inden for et overord
net felt. Jeg vil som sagt ikke benægte
at Det modertie Projekt rummer kon
tekstualistiske indslag, men efter min
bedste overbevisning er den overord
nede samfundshistoriske fremstilling
domineret af den netop beskrevne »for
misme«.
Afgørende er det naturligvis at fast
slå hvilke karakteristika der i bund og
grund adskiller bogen fra de to fore
gående eksempler. Den fundamentale
forskel er at den formelle argumenta
tion i Det moderne Projekt hviler på en
holistisk, antireduktionistisk model.
Helhedssynet kommer frem for alt.
Christensen ønsker principielt at ind
drage alle relevante faktorer og afviser
tilsvarende at bortskære enkelte as
pekter af den fortidige virkelighed
hvis de har haft en nogenlunde betyd
ningsfuld indflydelse på helhedens ka
rakter.
Christensen har derfor ikke nogen
hverken implicit eller eksplicit ma
ster-teori å la homo oeconomicus (Feldbæk) eller samfund/natur-konflikten
(Kjærgaard). En sådan teori er pr. defi
nition reduktionistisk. Han berører el
ler benytter nok de nævnte og andre
relativt abstrakte argumentationsmo
deller i afgrænsede sammenhænge,
men holder sig på det overordnede
plan til sit heuristiske apparat. Der
ved opstår et historisk billede med
både stor detaljerigdom og bredde.
Den kausale og kronologiske dimensi
on i betydningen: centrale, realhistori
ske drivkræfter og deres specifikke ud
foldelse over tid, fremstår derimod
ikke synderlig prægnant. Der argu
menteres ved hjælp af mange små hi
storier. Alle handler de om »modernite
ten«, den ånd der svæver over vande
ne. Denne har ikke nogen teoretisk
kerne og ikke nogen selvstændig sub
stans, men fremstilles gennem sit myl
der af eksistensformer.
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Ideologier og værdier
Ingen af de tre historiske fremstillinger
kan med stor bestemthed lokaliseres
på en politisk højre-venstreskala. Der
er imidlertid tydelige forskelle med
hensyn til graden af identifikation og
sympati med det i dag eksisterende
samfund. Ligeledes kan man udlæse
sociale syrn- og antipatier samt forskel
lige tolkninger af det økonomiske, poli
tiske og værdimæssige system vi lever
under, og af hvilken ethos og målsæt
ning der bør være bærende i den fremti
dige forvaltning af vores historiske arv.
Den folkelige konsensus
A f de tre historikere udviser Ole Feldbæk den største grad af identifikation
med det bestående samfund. Der er
ikke tale om en blind accept af - eller
apologi for - et etableret privilegiesy
stem eller en herskende klasse, men
tilslutning til en relativt neutral,
midtsøgende konsensus om det danske
samfunds indretning og placering i
verden. Signaler om dette ses i form af
en engageret opmærksomhed over for
den almindelige befolknings, især de
fattigstes vilkår og muligheder.109 Den
ne optagethed af de historiske om
stændigheder mht. mulighed for ele
mentær behovsopfyldelse afspejler den
almindelige velfærdstankegang i nuti
dens samfund. Foruden selve de mate
rielle kår indgår spørgsmålet om gra
den af differentiering i samfundet, om
størrelsesordenen af svælget mellem
top og bund og om tilstedeværelsen el
ler fraværet af en solidarisk dimension
i samfundslivet.
Disse elementer er ganske vist ideo
logiske, men har ikke nogen aktiv, ar
gumenterende funktion i teksten. De
virker som en referenceramme, en
pagt mellem forfatter og læser, der gør
det muligt at anlægge en form for nu
tidsperspektiv på billedet af det forti
dige samfund. Samtidig peges der
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imidlertid på hvordan ikke blot den so
ciale og økonomiske virkelighed, men
også synsvinklen, forventningerne og
holdningerne blandt datidens menne
sker var anderledes end hvad der i dag
er gældende. 1700-tallet markerede
begyndelsen på et skift i retning af de
nutidige mentaliteter.110
Samfundet i 1700-tallet karakteri
seres som et klassesamfund, med god
set som den afgørende sociale institu
tion.111 Dette og den generelt kraftige
fokusering på de betydeligste sam
fundsgruppers økonomiske vilkår og
interesser og deres indflydelse på in
stitutioner og politik viser en inspira
tion fra marxistisk analyse mht. hvil
ken form for makrohistorisk dynamik
der ligger bag den konkrete udvikling i
Danmark. Begrebet klassekamp fore
kommer ikke fjernt. Men foruden
slægtskabet er der på andre felter også
en tydelig distance til et marxistisk
verdensbillede. For det første er de dri
vende sociale og økonomiske modsæt
ninger ikke antagonistiske, men kan
opblødes eller ligefrem opløses gen
nem en kombination af stabil økono
misk vækst og beherskede reformer
inden for det eksisterende politiske sy
stems rammer. For det andet er selve
den økonomiske vækst, når der ses
bort fra samfundsklassernes umiddel
bare interessekonflikter, ikke under
lagt langsigtede, indre modsætninger.
Den historiske transformation der
skildres, er frem for noget andet en
overgang fra et økonomisk stagneren
de samfundssystem til en tilstand med
varig økonomisk vækst. Det er en skil
dring af det endegyldige «take off« i en
langvarig overgangsproces fra præmo
derne stilstand eller lavvækst til vore
dages højvækstsamfund.112
De sociale modsætninger er vigtige i
denne proces, men til forskel fra den
autentiske marxistiske fortolkning
munder kampen mellem hovedklas
serne ikke ud i hverken den ene klas
ses sejr eller deres fælles undergang.
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Figur 6. Jens Juel: Udsigt over Lillebælt fra et højdedrag ved Middelfart ca. 1800. På Juels maleri gen
gives en dagligdagsscene fra det vestfynske gods Hindsgavl. Billedet udstråler optimisme og harmoni.
Landskabet er smukt, og menneskene synes at leve både i pagt med naturen og med hinanden. Der er dog
ikke udelukkende tale om skønmaleri. Det sociale hierarki er tydeligt markeret med konen, der åbner led
det for den ridende godsejer, men her er intet oprør eller truende konflikter. Billedets grundstemning lig
ger således på linie med Ole Feldbæks opfattelse a f periodens historie (Thorvaldsens Museum).

Feldbæks klassekamp er tværtimod en
integrationsproces. I 1700- og 1800tallene blev driftsherrerne i den agra
re sektor, godsejerne og bønderne,
bragt på lige fod. De gennemførte selv
denne proces, drevet af et økonomisk
teknologisk rationale. Feudalismen
blev endelig likvideret idet begge
grupper kom til at dele almindelige so
ciale og politiske rettigheder. Alle fik
mulighed for frit at operere som lige
berettigede økonomiske aktører i et
markedsorienteret samfund.
Integrationen mellem de to betyde
ligste samfundsklasser førte til stærkt
øget udskillelse af et tredie lag i det
gamle landbosamfund, nemlig husmænd og landarbejdere. I byerne sås
fremkomsten af et talstærkt proleta
riat som »fremskridtets pris«.113
Det oplyses ikke om de marginalise-

rede grupper senere igen klarede at
blive optaget i fællesskabet. Med det
hos Feldbæk fremherskende historiske
bevægelsesmønster er det imidlertid
nærliggende at antage at også denne
konfliktsituation fandt sin løsning,
nemlig gennem det 20. århundredes
integration af arbejderklassen i det
danske samfunds fælles økonomiske
system, hvor goder og rettigheder for
deles på en relativt ligelig måde.
Hvis tolkningen er rigtig, kan man
videre konkludere at den indlejrede
ideologi nok er systemkonform, men
ikke apologetisk. Identifikationen med
det bestående system er informeret af
en historisk bevidsthed om at de socia
le balancer kan være usikre og mod
sætningerne problematiske og omkost
ningsfyldte; og at det gode, stabile
samfunds opretholdelse er betinget
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af fortsat tilpasning. Værdinormerne
dækker midten af det politiske spek
trum, men gør det i en sådan bredde at
en vis spænding også er til stede. Den
historiske forklaring rummer en ideo
logisk appel til meget store grupper.
Konservativt og liberalt indstillede
mennesker på den ene fløj og på den
anden fløj revisionistiske marxister,
der anerkender at kapitalismen fort
sat er levedygtig og reformduelig, kan
alle i stort omfang finde deres ver
densbillede bekræftet i Feldbæks ver
sion af danmarkshistorien.
Den radikale kritik
I Thorkild Kjærgaards bog manifeste
rer den ideologiske dimension sig på
en ganske synlig og gennemtrængende
måde. Her er ikke kun tale om logiske
ideologiske implikationer af et histo
risk udviklingsmønster, suppleret med
afdæmpede appeller til vidt udbredte
værdinormer. Kjærgaard vurderer fle
re steder de historiske aktørers aspira
tioner og handlinger efter politisk far
vede idiosynkrasier.114 Historien ud
lægges programmatisk, dvs. anskues
som en læreproces der giver grundlag
for at bestemme i hvad retning nuti
dens samfund bør omformes. I den for
bindelse spiller de subjektivt artikule
rede værdinormer dog kun en mindre
rolle; i hovedsagen er de programmati
ske forskrifter udledt af analysen af
samfundets nuværende situation og
dennes historiske opkomst.
At dette kan lade sig gøre, skyldes
den »mekaniske« argumentationsform,
jvf. foregående hovedafsnit. Historien
er styret af én generel bevægelseslov,
der dog kan modificeres eller udfolde
sig i højst forskellige tempi, afhængigt
af de unikke, uforudsigelige historiske
delforløb. Der kan med andre ord ud
males et scenario som vil blive til virke
lighed medmindre nutidens historiske
aktører magter og evner at gribe ind.
Heraf følger igen at den værste
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måde man kan omgås den historiske
lærdom på, er blindt at acceptere den
overordnede udviklingsretning ved at
foretage kortsigtede reformer og juste
ringer, men i øvrigt lade historien gå
sin gang. Det scenario der tegner sig
ved uændret fortsættelse af dagens
tendens, er nemlig pessimistisk. Civili
sationens stabilitet trues i dag atter af
en overudnyttelse af naturgrundlaget.
Dette kan slå igennem som akut krise
inden for en ret begrænset tidshori
sont. Kritikken af det bestående må
derfor være radikal. Forandringerne
skal være dybtgående, og de skal ske
hurtigt. Krisen er allerede til stede og
udgør vor tids afgørende udfordring,
dette er bogens konklusion.115
De programmatiske elementer er
dog ikke så udfoldede at det direkte for
klares hvad der skal gøres for at få sam
fundet ud af dets nuværende proble
mer. I stedet gås der indirekte til værks
ved atter at trække på den historiske
erfaring. Det angives hvilke kræfter og
tendenser der har trukket i dels den
gale, dels den rigtige retning. I den for
bindelse kobles det økologiske perspek
tiv til mere renlivet sociale værdier.
Samfundets udviklingsretning truer
ikke kun naturgrundlaget, men er også
på de indre linier problematisk og
spændingsfyldt. Foruden hovedmoti
vet, den økologiske bekymring, indgår
en form for kapitalismekritik. Under
den danske revolution i 1700- og 1800tallene blev de sociale skel væsentligt
uddybet. En af årsagerne var et nedad
gående pres på lønningerne, en anden
den fysiske marginalisering, retslige
deprivilegering og sociale statustab som
landarbejdere og husmænd blev udsat
for da den traditionelle landsbystruk
tur blev opløst.116 Centralmagten, in
formeret af den nye liberalistiske id eo-.
logi, arbejdede ivrigt for at traditionelle
privilegier skulle erstattes af »et mere
atomiseret og individualiseret sam
fund«.111 Et dereguleret marked under
støttede opbygningen af en stærk, em-
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bedsmandskontrolleret statsmagt. Den
ne tendens var ikke kun til skade for de
fattige, men for hele samfundet, idet de
kollektive løsningsmodeller der er sam
fundets bedste institutionelle værn
mod udpining af naturgrundlaget, blev
besværliggj ort.118
Inden for den sociale aktionssfære
var det aristokratiet og husmænd/arbejdere der var de store tabere, mens
den vindskibelige middelklasse (gård

ejere og statens embedsmænd) løb af
med sejren.119 I senere konflikter fandt
man en lignende konstellation. Vel
færdsstaten var et fælles projekt mel
lem arbejderklassen og patriarkalske,
konservative kræfter, vendt mod de li
beralistiske egoister i de velbjergede
mellemlag. Disse har dog atter taget
teten under de sidste 20 års tendenser
til individualisering af sociale proble
mer.120

Figur 7. Den baileyske plov, her gengivet efter Dan Ch. Christensen: »Det moderne projekt«, s. 643.1 tek
nologihistorien spiller kendskab til artefakter (teknologi i håndgribelig form) en stor rolle. Som uafvi
selig legemliggørelse a f teknologisk formåen udgør artefakterne vigtige førstehåndskilder. Omfanget og
hastigheden a f deres udbredelse, dvs. den kvantitative dimension, er en anden vigtig side.
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Med miljøgenopretningen som den
afgørende handlingsparameter og den
store vægt på aristokratiets gennem
gående historiske rolle ligger Kjærgaards kapitalismekritik langt fra
marxismen. Den stemmer ikke overens
med dennes opfattelse af det liberale
bourgeoisi som en historisk progressiv
klasse, hvis abstrakte frihedsidealer i
tidens fylde skal suppleres med en soci
alt retfærdig og materielt frigørende
afskaffelse af den private ejendomsret
til produktionsmidlerne. Den kjærgaardske vision er snarere en neo-konservativ forestilling om fællesskaber af
den førmoderne type, hvor vækstorien
terede succeskriterier og abstrakte li
gestillingsprocesser ikke skal supple
res med social og økologisk hensynta
gen, men derimod erstattes af disse
principper. Der er tale om en politisk
forskrift af (kontra)revolutionært, ikke
reformistisk tilsnit. Muligvis - der er
dog ikke noget direkte belæg for det er en særlig rolle reserveret til en på en
gang indsigtsfuld og kollektivt ansvar
lig elite, den som aristokratiet varetog i
gamle dage. Hvilken konkret gruppe
der kan være tale om, ses end ikke indi
rekte antydet. Men på et overordnet
plan er det ideologiske billede entydigt.
Den politiske appel i Den Danske Revo
lution kan ligesom i Feldbæks dan
markshistorie siges at omfatte både
højre og venstre. Blot er appellen ikke
folkelig og konsensuspræget, men eli
tær og yderligtgående kritisk.
Det individualistiske alternativ
De ideologiske elementer i Dan Ch.
Christensens Det moderne Projekt om
fatter ikke en konkret stillingtagen til
det nuværende samfund eller en fore
stilling om hvilken forandringsretning
der måtte være ønskelig for at fremme
bestemte sociale værdier eller målsæt
ninger.
Både hos Feldbæk og Kjærgaard var
der en klar ideologisk profil, primært
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tegnet på baggrund af den i fremstil
lingen indlejrede, systematiske for
ståelse af den moderne kapitalismes
natur, og sekundært formidlet gennem
mere subjektive politiske værdinor
mer, indlagt som emotionelt appelle
rende »koder« i teksten. Værdioriente
ringen fremstår mindre klart i Det mo
derne Projekt. Bogens ideologiske im
plikationer er af en mere åndeligt-kulturel beskaffenhed, og de bygger selv
mere på åndeligt-kulturelle tendenser
i historien end på en økonomisk og po
litisk fokuseret analyse af samfundets
grundtræk.
Moderniseringsbestræbelsernes fæl
lesnævner hos Dan Ch. Christensen er
en bevidst formuleret og stærkt øget
grad af rationalitet og effektivitet i ud
nyttelsen af de tilgængelige ressour
cer.121 I den forbindelse opstår et nyt
»fremskridtstroens arbejdsbegreb«.122
Dette indeholder en formindskelse af
det kulturelle svælg mellem på den
ene side det opslidende, til tider for
nedrende arbejde, udført af underklas
sen, og på den anden side de hersken
de lags forvaltning og udvikling af
kundskab og magt. Begge dele er, efter
den nye, moderne tankegang som skil
dres i bogen, underlagt en højere, webersk Zweckrationalitat. Begrebet og
fænomenet ‘arbejde’ antager nu en po
sitiv værdi, og de herskendes legitime
ringsproblem bliver løst. De fremstår
ikke længere som vilkårligt og uret
færdigt privilegerede, men som udøve
re af ét blandt flere aspekter af den
samme overordnede arbejdsfunktion.
Det Moderne Projekt fremstiller nok
dette kulturelle skift, men identificerer
sig ikke med det i et og alt. Det moder
ne arbejdsbegreb underkastes en kri
tisk refleksion. Fællesskabet omkring
arbejdet er mere af ideologisk end af
reel natur, og selv i det omfang den mo
derne teknologi forandrer arbejdet ved
at erstatte muskelanspændelse med
mekaniske kraftkilder, er det ikke en
tydigt en fordel. Der kan være tale om
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en stigende intensitet eller en for
trængning af det menneskelige i arbej
det når arbejderens kunnen og viden
overflødiggøres af maskinen.123
Kritikken er dog ikke radikal, og
den udgør ikke et hovedmotiv. Der
lægges en vis distance, men fældes in
gen domme. Det dominerende værdi
sæt orienterer sig slet ikke mod mas
sernes velfærd, samfundets fremskridt
eller andre kollektive målsætninger.
Ideologien manifesterer sig gennem en
identifikation med de historiske perso
ner der bærer fremstillingen. Disse
fremstilles som individer, ikke som
eksponenter for sociale grupperinger.
Tværtimod er der ofte tale om enere,
idealistiske stræbere der sætter alt
ind på at nå deres mål. Ikke majorite
ten, men enkelte, og man må især pege
på mekanikeren Ole Winstrup (jvf.
note 76), er nærmest en smule socialt
utilpassede; de står på en gang uden
for de veletablerede magthaveres
kreds og hæver sig over folkedybets ig
noranter og vanemennesker.
Frimurerordenen udfylder som tidli
gere nævnt en vigtig rolle som praktisk-organisatorisk vehikel for udførel
sen af det moderne projekt. Det eli
tære broderskabs tilstedeværelse i for
tællingen bærer også et ideologisk
budskab ind i teksten, nemlig den ro
mantiske forestilling om en ende på
det dualistiske verdensbillede til for
del for forståelsen af en stor, altomfat
tende sammenhæng. Erkendelsen kan
imidlertid kun finde sted langsomt,
gennem stræben, prøvelser, tålmodig
hed og en - for den der ikke kan iden
tificere sig med tankegangen - sært
hovmodig »ydmyghed«.124
Det er naturligvis ikke på forhånd
givet at disse passivt gengivne fortidi
ge ideologier er de samme som den
ideologi der aktivt gør sig gældende i
Dan Ch. Christensens nutidige histori
ske fremstilling. Når påstanden ikke
forekommer urimelig, er det fordi di
stancen mangler. Visse af »moderni

sternes« resultater problematiseres,
men ikke selve den hellige ild der
brænder i hovedpersonerne. Eftersom
fremstillingen på det fortællende plan
viser ideologiens bærere som helte, er
det uundgåeligt at den samme basale
ideologi projiceres frem som det domi
nerende holdningselement i teksten
som helhed.
Den gengivne fortidige, romantiske
ideologistruktur er med andre ord
stedfortræder for en manglende, mere
direkte artikuleret ideologi, begrundet
i nutidige forhold. Det moderne sam
fund omfattes af en blanding af beun
dring og skepsis. Dette moment er dog
underordnet. Det eksistentielle grund
lag er ikke fælles politiske ellers socia
le værdier, men en individualistisk
stræben efter en helhedsorienteret,
spirituelt funderet sandhed, en alter
nativ livsstil, i modsætning til det mo
derne massesamfunds konformitet.
Der fremsættes, ligesom hos Thor
kild Kjærgaard, en kritik af den domi
nerende folkelige konsensus. Hensig
ten er imidlertid ikke politisk reforme
rende i traditionel forstand. I stedet
tegner sig billedet af en i det ydre gan
ske veltilpasset, men indadtil opposi
tionel ny livsstil, en form for New Agetænkning, dog uden dennes oplys
ningsfjendtlige tendenser.125 På sam
me måde som ved de to tidligere gen
nemgåede ideologiske profiler er der
ikke tale om et programskrift, men en
historisk begrundet støtte til en be
stemt bred, karakteristisk socio-kulturel tendens i dagens samfund. Disse
tendenser og deres indbyrdes forskelle
vil blive søgt endeligt indkredset i det
følgende afsnit, som afrunder analysen
af de tre historiske tolkninger.

Historiens figurationer
I det foregående er tre forskellige un
dersøgelsesfelter blevet gennemgået
med henblik på at etablere en syste209

Jan Pedersen
Thorkild Kjærgaard

Dan Ch, Christensen

komisk

tragisk

romantisk

ARGUMENTATION

organisk/
evolutionær

mekanisk/
kaotisk

holistisk/
panoramisk

IDEOLOGISK
TENDENS

folkelig konsensus

FORFATTER
ANALYSE

SYNTESE

FORTÆLLEMÅDE

AFBILDNINGSFUNKTION (TROPE)

Ole Feldbæk

synekdoke

radikal kritik

metonymi

indre opposition

metafor

Figur. 8.

matisk forståelse af tre divergerende
udlægninger af en vigtig del af det
danske samfunds historiske udvikling.
Ifølge Hayden Whites model for arke
typiske historiske fremstillingsmåder
findes der et begrænset antal valgs
lægtskaber, dvs. »naturlige« konstella
tioner af fortællemåder, argumentati
onsmåder og ideologier. Overgangene
kan være glidende, men der er en ten
dens til at bestemte varianter fra
hvert aspekt hører sammen med be
stemte varianter fra de øvrige aspek
ter.126
I figur 8 gives en sammenfatning af
undersøgelsens kategorier og resulta
ter. Jeg har her valgt at navngive nog
le af felterne på en alternativ eller let
afvigende måde, sammenlignet med
forbilledet hos Hayden White.127 Det
skyldes dels at oversættelse af begre
berne fra engelsk til dansk nogle ste
der er vanskelig og kan give anledning
til misforståelser, dels at betegnelser
ne overfladisk set kan virke noget ana
kronistiske hvis de uden videre over
føres fra det 19. til det 20. århundredes
historiografi. Jeg er af den opfattelse
at dette i hovedsagen er et sprogligtteknisk problem, mens der på det ind
holdsmæssige plan er en ganske god
overensstemmelse mellem de enkelte
pladser i skemaerne. Det betyder hvis læseren kan acceptere rigtighe
den af min påstand - at den af Hayden
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White etablerede formular faktisk har
vist sig at være operationel også uden
for netop den tekstmasse der danner
grundlag for analysen i Metahistory.
Der er yderligere et led i Whites mo
del, som jeg endnu ikke har forsøgt at
applicere på de tre danske historikere.
Det drejer sig om de såkaldte troper
(se figur 9, side 212). Troper er den lit
terære stilistiks betegnelse for billed
dannelser. Det er når et ord eller et sy
stem af ord bruges figurativt, i en sam
menhæng og en betydning som afviger
fra den rent elementære og bogstaveli
ge. Den mest kendte type er vel nok
metaforen: Når ordet »giftsnog« an
vendes i sin bogstavelige, denotative
værdi betegner det en dyreart. Der er
fuld semantisk overensstemmelse mel
lem udtrykket og det der udtrykkes.
Når det samme ord bruges om et men
neske, altså metaforisk, er der kun et
begrænset betydningsmæssigt fælles
skab til stede, nemlig egenskaber som
kulde, giftighed, farlighed. Både ud
trykket (giftsnog = slange) og det der
udtrykkes (giftsnog = kold, farlig per
son) rummer hver for sig en mæng
de andre betydninger som der imidler
tid må abstraheres fra hvis tropens
henvisningsfunktion (person = slange)
overhovedet skal kunne kommunikere
en rationel og forståelig mening fra
budskabets afsender til dets modtager.
Man mener jo ikke bogstaveligt at en
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person kan være det samme som en
slange.
Hayden White hævder i Metahistory
at de arketypiske konfigurationer af
fortælle- og argumentationsmåder
samt ideologi hver især stemmer over
ens med en bestemt type trope der som
en understrøm løber gennem hele
fremstillingen.128 Den historiske tota
litet i al dens utrolige mangfoldighed
kan ikke gengives i rent denotativt
sprog, dvs. bogstaveligt, men kun gen
nem en form for billedlig henvisning.
Dette billedsprog, som virkelighedens
store virvar under en eller anden form
må fremstilles i, går på en egen måde,
på et psykologisk plan, forud for de
øvrige, mere tydelige og let identificérbare momenter i tekstens virkemå
de. Det tropologiske niveau er essenti
elt; her illustreres det hvordan sprog
og bevidsthed er ét og det samme. Via
den gennemgående trope er den histo
riske virkelighed karakteriseret på en
måde der er på en gang simpel og alt
omfattende. Tropens navn, den basale
henvisningsfunktion, er det syntetiske
modstykke til dén analytiske forståel
se af tekstens karakter der blev op
nået gennem identifikationen af de
fortællemæssige, argumenterende og
ideologiske lag i teksten. Uden at gå
ind på en nærmere udlægning og di
skussion af denne tekstteori skal jeg i
det følgende kort afprøve dens prakti
ske anvendelighed på de tre historiske
forfatterskaber og samtidig søge at
sammenfatte bestemmelsen af hver af
dem.
Hos Ole Feldbæk er det de grund
læggende økonomiske og politiske og
kræfter, styret gennem veldefinerede
institutioner, der angiver og bestem
mer hele samfundets tilstand og ud
vikling. Marked og stat skaber, med
både synlige og usynlige hænder, det
økonomiske og sociale fremskridt. Der
er ikke noget stort svælg mellem det
forklarede og det forklarende. Man
kan sige at hele samfundet forklares

gennem enkelte af dets dele eller
aspekter. Denne henvisningsfunktion
(trope) kaldes i stilistikken synekdoke.
Den kendetegnes ved at tropens eget
semantiske felt er en delmængde af
dét semantiske felt som den henviser
til. Kontrasten mellem det der henvi
ses fra og det der henvises til, er derfor
ikke stor og dramatisk; beretningen
fremføres i en lavmælt wie es eigent
lich gewesen-sWX. Teorierne ligger i bag
grunden. Fremstillingsteknisk er de
nedtonet, men de er ikke desto mindre
aktive og betydningsfulde. Fortællin
gen er optimistisk, argumenterne hen
tes fra klassisk økonomi å la Adam
Smith og John Stuart Miil. Den ideolo
giske vision viser dagens liberale, kon
servative eller socialdemokratiske nor
malborgeres moderne højvækstsam
fund som det logiske og gode resul
tat af udfoldelsen af historiens poten
tiale.
Thorkild Kjærgaards fremstilling
sker gennem henvisning fra det ab
strakte til det konkrete og omvendt.
Det kan også beskrives som henvis
ning mellem indhold og form. Tropen
kaldes metonymi; den virker ved at de
semantiske felter i henholdsvis tropen
selv og det som tropen henviser til,
ikke er fælles. Derimod forudsætter og
kompletterer de to felter hinanden.
Samfund/natur-modsætningen er det
henvisende abstraktum, en overordnet
historisk lovmæssighed. Dette ab
strakte er historiens dybdestruktur:
på en gang dens årsag og dens egentli
ge indhold. Alt det konkrete, det der
gør historien til en fortælling, er mani
festationer eller virkninger af den
samme lovmæssighed. Men kan man
lige så vel sige, omvendt, at det stærkt
abstrakte syn hviler på induktiv følge
slutning fra de konkrete historiske be
givenheder. Historikeren finder tren
den i et kaotisk forløb. Det konkrete
henviser til det abstrakte.
At fremstillingen hviler på en kon
trastpræget billeddannelse, slår stilis211
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Troper: en grafisk fremstilling af de tre typer der indgår i analysen.
Efter forbillede i Morten Nøjgaard: Litteraturens Univers, 1979, s. 79.

Synekdoke (Feldbæk): Delen henviser til helheden.

Metonymi (Kjærgaard): Henvisning mellem abstrakt/alment og konkret/specifikt.

Metafor (Christensen): Krydshenvisninger via fælles aspekt.
Figur. 9.
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tisk igennem ved en heftig, meget syn
lig ydre argumentation. Fortællingen
er pessimistisk, men ikke defaitistisk.
På det argumenterende niveau kan
man pege på Thomas Malthus og Karl
Marx som Kjærgaards åndsfrænder.
Hans ideologi er imidlertid antimodernistisk, i rabiat opposition til det nu
værende samfunds etablerede livs
form og dets magthavere.
Det grundlæggende træk i Dan Ch.
Christensens bog er den plastiske
fremstilling af en mængde forskellige
personer, genstande og begivenheder.
De mangfoldige empiriske former hen
viser til hinanden gennem de fælles
moderne kulturkvaliteter, der samlet
kan opfattes som en blanding af ratio
nalistisk praksis og søgende, roman
tisk orienteret, åndsdyrkende mentali
tet hos de centrale aktører. Den tropologiske modus er med andre ord meta
forisk: Billeddannelsen bygger på en
blanding af semantisk identitet og se
mantisk ikke-identitet i forholdet mel
lem de enheder der på kryds og tværs
henviser til hinanden. Det er en enhed
i mangfoldigheden der vises frem. På
et stilistisk plan tales der demonstra
tivt, men ikke sammenbidt, snarere
lidt svulstigt.
Fortællemæssigt er fremstillingen
bygget op som en elite af individers
stræben efter noget ideelt i en verden
der, til trods for deres indbyrdes sam
hørighed, er delvis fremmed for dem
og byder på megen træghed og mod
stand. Med den store vægt på ethos
som forklaringsfaktor og på billedet af
virkeligheden som manifestationer af
noget idealtypisk kan man pege på in
spiration fra Max Weber mht. argu
mentationsmåde. Ideologisk markeres
en tilpasset, internt-oppositionel hold
ning til det moderne samfund, en
søgen efter dybere værdier som det
moderne projekt ikke har formået at
levere gennem sine materielle frem
bringelser, men som det enkelte indi

vid kan søge for sig selv, ligesom de hi
storiske aktører gjorde det i løbet af
modernismens genesis.

En (nødvendig?) selvkritik
Analysen er nu afsluttet. Formålet har
ikke været at argumentere filosofisk,
eller på anden måde teoretisk, for en
bestemt tilgang til historiografisk ana
lyse, men at demonstrere den formali
stiske metodes praktiske anvendelig
hed. Med en så pragmatisk målsæt
ning kan man sige at resultaterne må
tale for sig selv. Der kan dog være en
idé i at profilere den benyttede metode
ved at opstille et summarisk forsvar
over for de mest oplagte indvendinger
som man kunne tænke sig ville frem
komme, ikke så meget fra dem som ge
nerelt finder metoden fremmed og for
kert, men derimod fra den side hvor
man er tilbøjelig til at acceptere en del
af de fremlagte præmisser og frem
gangsmåder.
Sagen er jo at den benyttede frem
gangsmåde, så relativt fremmed den
stadig er for en del historikere, ikke
kan gøre krav på at repræsentere no
get nybrud. Tværtimod er der tale om
ideer der har mindst 25 år og for ho
vedprincippernes vedkommende end
nu mange flere år på bagen. Ideerne
blev en gang regnet for udfordrende og
avancerede, men det gælder ikke
mere. Somme vil hævde at analysen
just er mainstream, at den forsømmer
at tage højde for den nyere udvikling,
og derfor falder igennem flere steder.
Man kunne således påstå at kravet
om objektivitet, neutralitet og kølig di
stance til de tekster der skal analyse
res, er helt urealistisk og vildledende
med hensyn til den erkendelsesmæssi
ge status og værdi en tekstanalyse kan
forventes at opnå. Man kan med god
ret hævde at den »betydning« man ud
lægger når man skriver om en tekst,
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ikke er »til stede« i teksten på samme
objektive og manifeste måde som f.eks.
kuglerne er til stede i en isvaffel, men
at det snarere, for at blive i analogien,
er isens møde med smagsløgene man
analyserer. Det er læserens respons på
tekstens stimulus, man - mere eller
mindre spontant og åbenhjertigt - kan
fremlægge i en tekstanalyse. Dette er i
meget grove træk tankegangen bag
den såkaldte reader I response-criticism.12Q
Jeg må i det væsentlige erkende be
tragtningens rigtighed. Det jeg har
præsteret på de foregående sider, er
ikke en klinisk opmåling og vejning af
teksterne, men en »læsning« af dem.
Jeg må dog fastholde at det ikke er en
rent subjektivt-impressionistisk læs
ning, men i høj grad en formidling af
min tilegnelse gennem et systematisk
apparat, gjort tilgængeligt for tredje
part. På disse givne præmisser kan re
sultatet underkastes en rationel dis
kussion.130 Det er ikke blot en enkelt
tilfældig fortolkning ud af utallige mu
lige. Hvad min læsning måtte indehol
de af subjektive, måske intentionelle
elementer og skjulte motiver, føler jeg
mig selvfølgelig ikke ansvarlig for at
fremlægge, det må den kritiske læser
af teksten selv finde ud af.
En anden rimelig indvending er at
det er naivt at antage at der blot er
tale om »tekster«, skrevet uden viden
om at budskabets modtagere f.eks. be
hersker tekstkritisk metode. Ikke
mindst i det højt professionaliserede
historikermiljø, som mange både skri
benter og læsere befinder sig i, kan det
virke problematisk at opretholde stive
skillelinjer mellem forfattere, tekster
og læsere. En analyse burde afdække
»intertekstualiteten«, dvs. vise hvor
dan den enkelte tekst, hvad enten det
sker bevidst eller ubevidst, direkte el
ler indirekte, synligt eller skjult, er un
der påvirkning af og i mere eller min
dre diskret dialog med andre tekster,
f.eks. af andre forfattere om det sam
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me emne eller af de samme forfattere
om andre historiske, sociale, kulturelle
og politiske emner.
På lignende måde kunne en mere so
ciologisk orienteret inddragelse af de
tre forfatteres generelle funktion i den
akademiske og almindelige offentlig
hed vel nok have lagt noget til analy
sen af teksterne. En historiker bedøm
mes imidlertid på det der står i hans
væsentlige produktion. Hvis formålet
med at bore i denne produktion ikke er
videnssociologisk eller rent tekstteore
tisk, men overvejende er orienteret
mod historien som videnskabelig er
kendelse, kan man godt tillade sig at
se bort fra værkernes kontekst og den
subtile ironi som udnyttelsen af denne
kan afstedkomme i teksten selv.
Forudskikkelsen af en vis seriøsitet
og oprigtighed som fælles norm hos
forfatter og læser legitimerer også, me
ner jeg, en fastholdelse af tekstens sta
bile strukturer, i modsætning til en
mere »dekonstruktionistisk« tilgang,
der skulle vise hvilke sprækker der
muliggør alternative eller tvetydige
læsninger. For dette taler også at mit
analyseobjekt er tre tekstkomplekser/tekster og deres indbyrdes betyd
ningsmodsætninger inden for en fæl
les historiediskurs. Disse modsætnin
ger er i den aktuelle sammenhæng
vigtigere end de indre modsætninger i
hver af teksterne. Men jeg må erkende
at tilgangen kan have medført en
mangel på nuancer i behandlingen af
det enkelte forfatterskab.
Hvis man ikke vil havne i absurde
situationer, må man trods alt til sidst
sætte et skel mellem tekstens litteraritet (retorikken) og dens virkeligheds
referentielle funktion (budskabet om
den levede historie). Jeg har valgt at
gøre det på én måde her, men kan na
turligvis ikke på forhånd afvise at en
anden placering kunne give et oply
sende resultat. Det står jo enhver frit
for at forsøge sig.
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Konklusion
De tre foretagne analyser tyder på at
det er muligt, på en meningsfyldt
måde, at sammenligne forskellige hi
storiske fremstillinger ved at koncenterere sig om de formelle sider, dvs. de
bærende strukturer i fremstillingens
form, på bekostning af en granskning
af indholdet, forstået som graden af
korrespondens med den reale, histori
ske virkelighed. Ved den benyttede
læsemåde betragtes formen som en in
tegreret del af indholdet. Dens analyti
ske udskillelse kræver benyttelse af
særlige begreber og teknikker.
En traditionel historiografisk analy
se ville formentlig lægge vægt på at
Ole Feldbæks arbejde især er økono
misk historie, Thorkild Kjærgaards
økologisk historie og Dan Ch. Chri
stensens kulturhistorie. Den her be
nyttede formalistiske analyse viser og
forklarer at de tre forfattere med deres
indbyrdes forskelle ikke blot ekspone
rer en mangfoldighed i synsvinkel og
metode. Forskellene dækker over mod
stridende visioner af den historiske
udviklings retning og væsentlige ind
hold.
Resultaterne peger på at rygtet om
de store fortællingers død er stærkt
overdrevent. En mere brugbar og rea
listisk udlægning af den postmoderne
erkendelsestilstand i human- og sam
fundsvidenskaberne kunne måske
være at flere, indbyrdes modstridende,
men alligevel kommunikerende ma
ster-fortællinger godt kan trives og ac
cepteres på samme tid og endda, i
større eller mindre grad, af de samme
mennesker. Det er jo kun ord, altså for
tolkninger af verden; men som Marx
skrev, er det evnen til at forandre den
som i sidste ende gør en forskel.131 En
postmoderne videnskabsforståelse be
høver ikke at indebære relativisme,
endsige nihilisme. Historiske fremstil
linger vokser i dag frem som produk
ter af et genneminstitutionaliseret og

gennemprofessionaliseret miljø med
mange ansatte. Der er hård konkur
rence med andre medier om opmærsomheden fra overflodssamfundets
rastløse, konsumforvænte publikum.
Men heldigvis er de mange uforpligtigende valgmuligheder ikke det sidste
ord. De sprogligt-litterært orienterede
analyseteknikker er ikke en kapitula
tion over for mediet som den egentlige
virkelighed. Tværtimod tillader disse
metoder os at kradse i den glatte, pro
fessionelle overflade, og vi finder da, til
vor glæde og fortrøstning, at de store
politiske, filosofiske og æstetiske kon
flikter stadig lever nedenunder.
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Debat

Fra politisk bevægelse til dansk mindretal
og slesvigsk model
Nils Vollertsen
Fortid og Nutid oktober 1998, s. 219-227
I Fortid og Nutid 1998:2, s. 158-160 anmeldte Jørgen Kuhi Johan Peter Noacks bog Det danske mindretal i Sydslesvig 1948-1955. Dette har givet en
anden af de sydslesvigske historikere Nils Vollertsen anledning til nogle
bemærkninger om bogen og om Jørgen Kiihls teori om mindretallets iden
titetslag, der her bringes som debatindlæg.
Nils Vollertsen, f. 1956, lic.phil., forsker i slesvigsk historie i det 20. århun
drede og arbejder for tiden på et forskningsprojekt om det danske mindre
tals indre historie 1948-98 set i lyset af dansk og tysk politik.

Jørgen Kühl har i bogen På vej mod
den slesvigske model (1996) redegjort
for mindretallenes udvikling i det
dansk-tyske grænseland som et eksem
pel på, hvordan man kan løse en natio
nal strid. Denne tilgang præger også
hans anmeldelse af Noacks bog om
især dansk, tysk og britisk Sydslesvig
politik og slesvig-holstensk grænsepo
litik fra 1948 til 1955.
Kühl lægger således vægten på det,
der skabte den slesvigske model. Det
var Kiel-erklæringen fra 1949 og København-Bonn erklæringerne fra 1955.
1949-erklæringen fastlagde ikke, som
Kühl skriver, grundlaget for det frie
valg af nationalt tilhørsforhold, men
stadfæstede det og, som Noack frem
hæver, knæsatte mellemkrigstidens
tradition for en liberal mindretalspoli
tik, der i dansk politik gik tilbage til
1918 og i tysk til 1929.
Kernen i mindretalserklæringen fra
1949 var, og heri har Kühl ret, »Min
derheit ist, iver ^///«-grundsætningen.
Det betød, at bekendelsen til dansk
kultur og nationalitet stod enhver frit,
og at den ikke måtte hverken bestri
des eller efterprøves af myndigheder

ne. I forlængelse heraf gør Kühl ret i at
pege på, at den slesvig-holstenske mi
nisterpræsident Friedrich Wilhelm
Lübke forgæves forsøgte at få ophævet
erklæringen for i stedet at få en tosi
det dansk-tysk aftale om mindretalle
ne i grænselandet. Det afviste Dan
mark, da den kunne føre til tysk ind
blanding i dansk politik. Kühl frem
hæver endelig ligesom Noack København-Bonn erklæringernes forbilledli
ge art, men peger som Noack dog også
på, at man i 1955 ikke var udelt til
freds med resultatet.
Jeg synes, at Kühl overbelyser den
mønsteragtige side af det sydslesvig
ske spørgsmål, mens han helt undla
der at komme ind på de sydslesvig
politiske linjer, Noack trækker.
Noack skildrer således, hvordan
Danmark og Storbritannien i 1947-49
dæmpede det nationale opbrud i Syd
slesvig og derved gjorde Sydslesvig
spørgsmålet til et mindretalsspørgs
mål. For Danmark gjaldt det om at få
så mange indrømmelser og sikkerhe
der for mindretallets politiske, kultu
relle og sproglige friheder, som ram
merne om den britiske Tysklands-poli219
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tik overhovedet gjorde mulige. Den
danske regering pressede stærkt poli
tisk på over for de sydslesvigske lede
re, idet den truede med, ikke at ville
støtte mindretallet kulturelt, hvis det
holdt fast i kravet om grænseflytning
og Sydslesvigs administrative adskil
lelse fra Holsten. Den tog dermed
grænseflytningen af dagsordenen for
dansk politik. Til gengæld pressede
briterne meget hårdt landsregeringen
i Slesvig-Holsten til at forhandle, da ro
om grænsen også var i tysk interesse.
Det tjente både Danmark og Tyskland
udenrigspolitisk bedst, at mindretals
spørgsmålet ikke kom til at belaste de
to landes forhold til hinanden.
Noack drøfter ikke kun, hvordan
dansk politik frem til 1949 tilpassede
sig britisk sikkerhedspolitik i Vest
europa. Han analyserer også dansk
udenrigspolitiks tilpasning til det nye
Vesttyskland og den af Danmark og
Tyskland tålte slesvig-holstenske lands
regerings grænse- og chikanepolitik
mod den danske bevægelse. Noack me
ner, at Liibkes politik ikke sled bevægel
sen ned til et mindretal. Det var en ud
vikling, som snarere hang sammen med
Tysklands genopbygning, og Liibkes
politiske chikaner ændrede næppe her
ved. Denne udvikling banede vej for en
yderligere stille tilnærmelse mellem
Danmark og Tyskland, der førte til København-Bonn erklæringerne og Tysk
lands optagelse i NATO i 1995.
Mens dansk tilpasning til Storbri
tannien i 1949 sikrede Kiel-erklæringen og dansk medlemskab af NATO,
sikrede tilnærmelsen til Tyskland i
1955 nye mindretalserklæringer og et
tysk medlemskab. Det lykkedes dog
samtidig med denne sikkerhedspoliti
ske tilpasning af det dansk-tyske og
dansk-britiske forhold til det nye Vest
europa i høj grad at gøre kulturelle in
teresser gældende i Sydslesvig og der
ved at fastholde flest mulige i den dan
ske bevægelse, der efter 1955 kun gik
langsomt tilbage.
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Noack er den første danske histori
ker, der så utvetydigt bruger udtryk
ket chikanepolitik om Liibkes grænse
politik. Det er velgørende. Han har
også behandlet Liibkes politik fyldigt,
hvorved han føjer ny viden til den
enighed, der er i dansk forskning om
emnet.
Han slår også fast, at vejen til en
dansk-tysk forståelse i 1955 gik over
Sydslesvig, at tyskerne var sårbare,
fordi Tysklands internationale ry af
hang af et godt udfald, at forhandlin
ger var mulige, fordi der siden 1951
var skabt et godt forhold mellem den
danske og tyske regering, fordi de to
mindretal på hver sin side af grænsen
var skubbet ud på sidelinjen af de to
regeringer, og at den tyske regering
havde slebet den slesvig-holstenske
landsregering til forud for forhandlin
gerne. Det danske og tyske mindretal
skulle således underordne sig de to
stater Danmark og Tyskland, som de
forholdt sig til, og de skulle erkende
deres mindretalstilstand. Omvendt
skulle de tysk-nationale kredse i Sles
vig-Holsten underordne sig forbunds
tyske interesser, før et godt dansk-tysk
forhold på lang sigt kunne blive til no
get.
Tilnærmelsen mellem Danmark og
Tyskland nedtonede på kort sigt dog
kun spændingerne mellem dansk og
tysk i Sydslesvig, men bortskaffede
dem ikke.
Noack analyserer også de politisk
taktiske overvejelser på dansk og tysk
side, før mindretalsforhandlingerne
indledtes i 1955. I det hele taget brin
ger han så meget nyt om optakten til
forhandlingerne og om efterspillet til
København-Bonn erklæringerne og om
den danske og tyske beslutningspro
ces, at der næppe kan skrives mere po
litisk historie om den sag. Jeg er såle
des enig med Kühl i, at Noacks to stu
dier om Kiel- og København-Bonn er
klæringerne er noget nær endelige,
også i forhold til tysk forskning.
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Han udreder også den sydslesvigske
bevægelses tilbagegang efter 1948 og
den snævre kulturelle SSF- og politi
ske SSW-ledelses bestræbelser på at
forhindre, at bevægelsen politisk brød
sammen samtidig med, at den forsøgte
at fastholde flest mulige kulturelt i det
danske og sikre mindretallet dets ret
tigheder i en tysk stat. Noack under
søger til dels, under hvilke indre og
ydre modsætninger, det skete, og i
hvor høj grad det lykkedes.
Noack mener, og heri vil jeg give
ham ret, at nedgangen for den politi
ske bevægelse i Sydslesvig ikke kom
med samme kraft som de første efter
krigsårs nationale opbrud, fordi det
tog tid, før der ud af det tyske kaos i
1945 voksede et nyt, politisk og økono
misk stabilt Tyskland frem, som man
kunne have tillid til. Det skete først
under 1950’ernes tyske højkonjunktur.
En tid efter 1948 var der derfor stadig
plads til et håb om en genforening. Det
var ikke let at lede en omfattende syd
slesvigsk bevægelse for indlemmelse i
Danmark, der, som Noack peger på,
var midt i en besværlig omdannelse til
et nationalt mindretal.
Det gjaldt om at fastholde så mange
som muligt i det danske. Det skete ved
at udbygge det kulturelle arbejde.
Noack skriver ligefrem, at de store be
villinger til dansk kultur i Sydslesvig
var betalingen for at få standset stri
den om grænsen i Danmark. Der var
bred politisk enighed om støtten, som
staten udvidede i takt med, at bevæ
gelsen politisk gik tilbage.
De største bevillinger gik til udbyg
ningen af skolevæsenet. De var så sto
re, at den samlede Sydslesvig-støtte
steg stærkt, selv om den humanitære
bistand blev trappet ned, uanset at
mindretallets ledere forsøgte at bevare
mest muligt af denne sociale indsats i
Sydslevig, da den var vigtig især for at
fastholde småkårsfolkene i det dan
ske. De mange skoler forankrede
mindretallet i det danske, da alt dansk

arbejde foregik her, hvor især lærerne
formidlede dansk kultur. Det var ikke
nemt for de først og fremmest yngre
lærere fra Danmark, da de allerfleste
skolebørn kom fra tysksprogede hjem
og ikke kunne dansk.
Noack undersøger styrken i skole
søgningen og søgningens styrke i for
hold til SSF’s medlemstal i 1949-50.
Han når frem til, at under 20% af de
hjemmehørende skolebørn ude på lan
det gik i dansk skole, i Husum, Ejdersted, Egernførde og Rendsborg amters
landsogne endda under 10%. I Egern
førde og Husum gik 10-20% af børnene
i dansk skole, i Slesvig ca. 40% og i
Flensborg og Tønning ca. 60%. Den
sydslesvigske politiske bevægelse var
altså tydelig nok en bybevægelse, hvil
ket også fremgår af valgtallene. Det
ses af mine egne undersøgelser, frem
sat i en studie om den politiske og kul
turelle styrke i bogen Det danske
mindretal (1994), der viser, at SSW
ude på landet i 1951 under ét kun fik
11,8% af stemmerne mod 26,7% i 1947
og 16,7% i 1948.
Jeg er enig med Noack i, at de dan
ske skoler i de byer, hvor der i forvejen
var skoler, forstærkede de første efter
krigsårs nationale opbrud i Sydsles
vig. De steder derimod, hvor danske
skoler først skulle bygges op efter
1945, nåede de slet ikke eller kun i
mindre grad at forstærke opbruddet.
De steder, sammenfatter Noack, hvor
der ingen skoler var, blev SSF’s med
lemstal ikke nær så stort som der, hvor
der var skoler. Det betød, at der, hvor
der var mange danske, kunne man let
udvide skolearbejdet eller grundlægge
nye skoler. De gav så igen flere SSFmedlemmer og dermed mulighed for at
knytte flere mennesker kulturelt til
det danske. De steder, hvor forældrene
havde sværere ved at trænge igennem
med deres skoleønsker eller hvor de
slet ikke trængte igennem, blev kraf
ten i tilstrømningen til bevægelsen til
svarende mindre.
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Det svarer til, hvad jeg undersøgte i
bogen Sydslesvig. En landsdel i natio
nalt opbrud 1945-1948 (1994), hvor jeg
sammenlignede skoleoprettelser med
oprettelser af ungdoms- og SSF-lokalforeninger. Det viser sig da, at der, hvor
SSF fik distrikter i gang i 1945-46,
grundlagde man i fire ud af syv tilfælde
skoler og ungdomsforeninger. Der, hvor
ungdomsforeningen kom før skolen,
har SSF-distriktet nok taget initiativet
til skolen og ungdomsforeningen, som
det i 1947 skete i Husum. Der, hvor
skolen kom før ungdomsforeningen,
har det sikkert været læreren, der tog
initiativet eller var blandt initiativta
gerne, som i f.eks. Vesby vest for Flens
borg, mens det i Tønning var præsten.
Begge veje ser ud til at have været
brugte. Ungdomsforeningen byggede
især på skolens elever, og man samle
des på skolen, hvad man også gjorde i
SSF. Skole og forening knyttede såle
des folk til det danske. Det ses også, at
der, hvor løsrivelsesbevægelsen i de
første efterkrigsår stod politisk stær
kest, var der også flest danske skole
ønsker. Det politiske opbrud fulgtes
altså op af et kulturelt nybrud.
Noack går dog langt mere statistisk
i dybden, end jeg har gjort. Han under
søger således også forskellen fra amt
til amt mellem land og by i forholdet
mellem skolesøgning og medlemstil
slutning fra 1946 til 1955. Det viser sig
da, at der, hvor skolerne sidst kom til,
holdt forholdsvis flest fast i det dan
ske, selv om Noack undrer sig over,
hvori forældrene så fordelen, når de nu
ikke kom til Danmark. Jeg mener, at
grunden lå i, at skolerne gav især
småkårsfolkene i mindretallet et hold
i tilværelsen og et værd som menne
sker, som de ikke havde i det tyske.
Det er i alt fald det, der går igen i folks
egne udtalelser om, hvorfor de trods
tilbagegangen holdt fast i det danske.
En engang truffet beslutning gjorde
man ikke om. Det var i deres øjne uan
stændigt.
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Noack peger på, at i Flensborg og
Slesvig byer og amter, hvor bevægel
sen politisk stod stærkest, ramtes også
den danske skole hurtigere end SSF,
når folk igen blev tyske. For de »ny«danske, der holdt fast i det danske,
derimod spillede skolen og dens kultu
relle påvirkning i form af ferierejser til
og skoleophold i Danmark, kulturtil
bud mm. en stigende rolle. Det gjaldt
også for aviserne, bibliotekerne, dansk
undervisningen og teater- og koncertli
vet, selv om det på ingen måde lykke
des at gøre mindretallet dansksproget.
Det ses bedst af bibliotekernes låner
tal, målt i forhold til SSF’s medlems
tal, der i 1955 i Flensborg amt lå på
13%, i Slesvig amt uden for Slesvig by,
Sydtønder, Husum og Egernførde am
ter på 5-7% og i det nordlige Rends
borg amt på 2%. Det viser, hvor få
voksne i mindretallet, der enten talte
eller dog forstod så meget dansk, at de
kunne læse en dansk bog. Heri, kan jeg
tilføje, havde intet forandret sig i for
hold til mellemkrigstidens langt min
dre dansk mindretal, i hvilket også
stort set alle talte tysk eller plattysk.
Noacks kulturstudie er en fin lille
studie, selv om han, uanset at skolen
kulturelt betød meget, nok overvurde
rer den lidt. Han overser således, hvor
vigtigt det var for mobiliseringen over
mod den politiske bevægelse, at de lo
kale ledere betød noget på stedet, så
dan at så mange som muligt kunne
samles om dem. Det ændrer dog ikke
ved, at Noack er den første, der så
grundigt statistisk undersøger, hvad
kulturen betød for at fastholde de flest
mulige i det danske.
Noack undersøger også faldet i til
slutningen i 1947-55. Han sammen
holder SSF’s medlemstal med SSW’s
stemmetal og når frem til, at faldet i
vælgertilslutning overalt var større
end i medlemstal. Det betød, at det for
en tid lykkedes mindretallet at fast
holde flere kulturelt i det danske end
det tabte politisk, men også, at be-
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vægeisen samlede sig der, hvor den før
1948 var stærkest: i byerne.
Han mener, at kraften i tilbage
strømmen var blevet større, hvis ikke
man fra tysk side så stærkt politisk og
socialt havde afvist de danske. Det
gælder for Liibkes politiske chikaner,
og det gælder, når tyskere så ned på de
danske, fordi de var småkårsfolk og
derfor holdt dem uden for f.eks. lands
byens eller småbyens fællesskab. Jeg
er enig med ham i, at den omfattende
kulturelle udbygning af mindretalsar
bejdet efter 1948 og op igennem
1950’erne fastholdt en stor del i det
danske. Det er en fin, lille studie, der
viser, at især de yngre, funktionærerne
og de faglærte arbejdere i byerne førte
an i trækket ud af mindretallet.
Tilsvarende viser mine undersøgel
ser, fremsat i en studie om sociale for
hold, social struktur og mobilitet i bo
gen Det danske mindretal (1994), at
det ude på landet først og fremmest
var landarbejderne og de mindre land
mænd, der blev tilbage, mens de store
bønder hurtigt gled ud efter 1948.
Det var vigtigt for den danske rege
ring, i dens storstilede kulturelle ind
sats i Sydslesvig ikke at udfordre ty
skerne ved at bygge skoler syd for SliDanevirke linjen, hvor regeringen hel
ler ikke troede på, at folk var danske.
For Danmark gjaldt det om at være
tålsom og fordomsfri over for Tysk
land, da Danmark nu (i 1951) kun hav
de Tyskland at regne med i grænsepo
litiske forhold. Heri lå en dansk til
nærmelse til Tyskland.
Det viser igen tydeligt, at Noack
lægger vægten på den danske, tyske og
britiske stats og slesvig-holstenske
delstats politik i Sydslesvig, hvor en
tilnærmelse mellem dansk og tysk og
mellem Danmark og Tyskland forud
satte, at den politiske bevægelse i
Sydslesvig gik tilbage, blev kulturel og
fik mindretalsrettigheder. Det er i det
te lys, at Danmarks store kulturelle
støtte til Sydslesvig og indsats for

København-Bonn mindretalserklærin
gerne skal ses. En tilnærmelse mellem
Danmark og Tyskland var samtidig
betinget af, at den kongerigske og
nordslesvigske afstand til det tyske ef
ter besættelsen blev formindsket så
meget, at Danmark igen fik et godt for
hold til det tyske mindretal.
Jeg synes, det er værd at fremhæve,
at Danmark kun ville støtte den syd
slesvigske bevægelse, hvis den oriente
rede sig i retning af dansk kultur, men
afviste dens politiske krav om indlem
melse, som løsrivelsesbevægelsen hav
de vokset sig stærk på. Denne danske
politiske mindretalsskepsis var be
slægtet med den mindretalspolitik,
som H. P. Hanssen havde anbefalet fra
1918. Danmark, Tyskland og SlesvigHolsten krævede en klar dansk eller
tysk bekendelse og klare nationale
skillelinjer. De anerkendte ikke noget,
der lå imellem dansk og tysk, fra
dansk side i hvert fald ikke noget, der
lå længere ude end en danskorienterethed.
Troels Rasmussen har sidst givet
udtryk for et sådant grundlæggende
forbehold mod mindretallene, fordi de
har skabt uro om den dansk-tyske
grænse, det tyske mindretal i 1930’erne og det danske mindretal i de første
efterkrigsår, og han ser deres rolle
kun som kulturel. Heri ligger en vis
mistro mod politisk stærke mindretal
i grænselandet. Han skriver i en arti
kel i bladet Pluk fra forskning i Søn
derjylland nr. 2/1998, s. 17-28 om den
slesvigske model, at den fik succes,
fordi »mindretallene er gået fra en
konfrontationskurs til en fredelig sa
meksistens«, hvor de er blevet til »inte
grerede kulturelle størrelser, der ved
hjælp a f de to landes gode intentioner
har haft mulighed for at fastholde de
res særpræg«. Det er, mener Rasmus
sen, altså Danmarks og Tysklands
gode viljer, der har skabt det gode
dansk-tyske forhold og de gode dan
ske og tyske mindretalsvilkår, som
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han frakender mindretallene en andel
i.
Hans vinkel er den nationale histo
rie, som den fremtræder i hans bog
Den dansk-tyske traktat 1922 (1996)
om grænseaftalen mellem Danmark
og Tyskland efter genforeningen i
1920. Heri fremhæver han bl.a., at det
slesvigske spørgsmål løstes i 1920, og
at det derfor frem til besættelsen i
1940 lykkedes Danmark at få et hold
bart naboskab til Tyskland, som fort
satte efter 1945 og førte til, at Tysk
land ikke rørte ved grænsen. Det
skyldtes, antyder han, at Danmark
igen tilnærmede sig Tyskland, og at
mindretallene fra at have været politi
ske bevægelser blev kulturelle.
Noack peger selv på, hvor vigtigt det
var for Danmark efter 1920 og igen i
de første år efter 1945 at forlige Tysk
land med, at Nordslesvig i 1920 stemte
dansk. Det lå ifølge Noack i forlængel
se heraf, at ideen til Kiel-erklæringen
af 1949 kom fra det danske udenrigs
ministerium, der regnede med, at det
igen ville komme til det tidligere ulige
forhold mellem småstaten Danmark
og den politisk og økonomisk stærke
magt Tyskland.
Det viser, at Noacks synsvinkel er
den nationale. Han tænker således
kun i danske og tyske baner, ikke i
slesvigske eller sydslesvigske, regiona
le. Det ses tydeligst af, at han i flæng
bruger udtrykkene dansk og danskori
enteret om den sydslesvigske bevægel
se. Der ligger heri noget kulturelt og
en mindretalsforståelse. Noack kalder
dog, og heri vil jeg give ham ret, be
vægelsen for en politisk bevægelse.
Det i sig selv er selvmodsigende og gi
ver kun mening, når begreberne ses i
lyset af, at ledelsen i Flensborg gav be
vægelsen en dansk form og Hermann
Clausen samlede den om en danskori
enteret politisk linje. Clausen var i
1946-50 dansk landdagsmand, 194953 SSW-forbundsdagsmand og 195056 SSW-partiformand. Det er altså
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mindretalsledelsens briller, Noack læg
ger til grund for sin vurdering af be
vægelsen som dansk hhv. danskorien
teret. Det passer godt til, at Noacks
optik jo er de politiske lederes i Dan
mark, Tyskland, Storbritannien, Slesvig-Holsten og mindretalsledernes i
Sydslesvig.
Jeg mener, at Noack underkender de
store skel i mindretallet bl.a. mellem
Flensborg og det øvrige Sydslesvig og
mellem »gamle« fra før og »nye« dan
ske fra efter 1945. Kun østkystens be
vægelse med midtpunkter især i
Flensborg, Slesvig og Egernførde kan
egentlig kaldes danskorienteret, mens
vestkystens var slesvigsk, enten den
nu var frisisk eller husum-ejderstedsk.
Det kan være grunden til, at Noack
s. 102 om den politiske strid i SSW
mellem »gammel« og »ny«-dansk skri
ver, at den almindeligvis misvisende
kaldes en strid imellem en ren dansk
linje og en hjemstavnslinje. I striden
skelnede SSW’s ledere skarpt imellem
en ren hjemstavnspolitik, der krævede
et eget sydslesvigsk forbundsland i
Tyskland, og en ren dansk linje, der
krævede Sydslesvig genforenet med og
kulturelt knyttet til Danmark. I sin
behandling af denne strid (s. 169-170)
skinner det ligeledes igennem, at
Noack betragter denne dybe strid, der
var ved at sprænge SSW, som en poli
tisk betinget modsætning, brugt agita
torisk af den »ny«-danske hjemstavns
ledelse mod den »gammel«-danske
Flensborg-ledelse. Et enkelt sted bru
ger han også udtrykket »slesvigsk hjem
stavn« (s. 164). Alt i alt virker Noack
uafklaret om SSW-striden.
Noack bedømmer således de sles
vigske hjemstavnsledere Waldemar
Reeder, Georg Beckmann og Heinrich
Wiebner som folk, der ikke fandt ind i
dansk kultur. Det ville de heller ikke.
De ledte en politiske bevægelse, der
ville til Danmark. De ville enten ind
lemmes, genforenes eller få et sydsles
vigsk selvstyre. I øvrigt var de gode
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nok som det, de var: ejderstedere,
husumere og tønningere. De dansk
orienterede
hjemstavnsledere
og
Flensborg-ledelsen derimod ville føre
bevægelsen ind i dansk kultur ved at
udbygge det danske kulturelle arbejde
og forbindelsen til Danmark.
Jeg tvivler på, at Noack har ret i, at
det var det svindende håb om en snar
lig genforening, som førte til det omtal
te hårde opgør i SSW sidst i 1940’erne.
Disse spændinger mellem før-1945-ledelsen i Flensborg og løsrivelsesbe
vægelsens ledere var der jo allerede i
de første efterkrigsår. Det var snare
re, som Noack også skriver s. 182, en
kamp om magten over bevægelsens
politiske profil og, vil jeg føje til, retten
til politisk at lede den selv i tilbage
gangen
omfattende
sydslesvigske
hjemstavnsbevægelse.
Kühl sidestiller »ny«-dansk med
mindre dansk, mens de egentlige dan
ske og dansk-kulturelle er de »gammel«-danske, som for ham udgør ker
nen i det danske mindretal. Hans blik
på mindretallet er altså »gam m el
dansk, nationalt.
Det samme grundsyn har han i sin
teori om mindretallets identitetslag,
fremsat i en artikel i bogen National
identitet (1994), redigeret af Henrik
Becker-Christensen. Heri skitserer
Kühl det danske mindretal som sat
sammen af en række cirkler, der alle
samles om det danske. I den første, in
derste cirkel mener han, findes det
»gamle« dansk mindretal, der er be
vidst om dansk sprog og kultur. I den
anden findes de mange danskere (rigs
danskere), der kom fra Danmark til
Sydslesvig, fordi det for dem var et
kald at arbejde nationalt syd for græn
sen. I den tredje følger ifølge Kühl de
»ny«-danske, der holder fast i det dan
ske, taler dansk og er nært knyttet til
dansk kultur. Endelig i den yderste,
åbne cirkel befinder sig alle de nytilkomne siden 1970’erne og 80’erne, men
også de dele af den »ny«-danske bevæ

gelse, der ikke skiftede sprog fra tysk
til dansk.
Kernen i Kuhis teori svarer i det sto
re og hele ikke til forholdene i mindre
tallet. I mellemkrigsårenes Flensborg
talte således næsten alle danske plat
tysk, få tysk og kun de, der kom fra
Nordslesvig, sønderjysk hjemme. Til
møderne i Den Slesvigske Forening i
den nordlige bydel snakkede man
mest dansk, i den sydlige og østlige
mest tysk. På Harreslevmark lidt vest
for Flensborg var værftsarbejderne i
1931 dansk-nordslesvigske, snakkede
sønderjysk og var hundeangste for
dansk kultur. De mellemslesvigske
småbønder snakkede stort set sønder
jysk, mens nogle dog først under det
nazistiske tryk skiftede fra plattysk til
sønderjysk.
I Slesvig snakkede folk i mindretal
let plattysk og i grove træk kun lærer
ne dansk. I Den Slesvigske Forenings
amtsstyrelse for Slesvig amt kunne
kun formanden gårdejer Peter Lassen
dansk, mens hans hjemmesprog var
plattysk. I 1922 forklarede endda den
dansk-slesvigske USPD-leder fra Tønning Hans Schaumburg den lille sles
vigske bevægelse, der brød frem efter
det tyske sammenbrud i 1918, med, at
folk ville til Danmark uden at være el
ler ville være danske. Det gjaldt også
for løsrivelsesbevægelsen efter 1945.
Den var blot langt større og langt mere
omfattende og nåede længere ud end
den lille slesvigske bevægelse efter
1918, men det tyske sammenbrud i
1945 stak jo også langt dybere end i
1918. Begge bevægelser var dog politi
ske i deres udspring.
Noack skriver således i sin bog Det
danske mindretal i Sydslesvig 19201945 (1989), at det ikke lykkedes
mindretallet at fæstne hele det natio
nale opbrud efter 1918-20 i det dan
ske. Endnu i 1921-24 holdt store dele
af bølgen fast i de danske sympatier,
men i 1924-26 var den brudt, og til
slutningen faldt stærk indtil 1930. Ved
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det tyske rigsdagsvalg i 1924 lå stem
metallet i Flensborg således på 44% af,
hvad det var ved folkeafstemningen i
1920, og i de mellemslesvigske landdi
strikter på noget under 20%. I 1924
toppede det i Slesvig by og amt, men
var mere end halveret i 1929.
Det viser ifølge Noack de stærke
svingninger i tilslutningen som et
iøjnefaldende træk ved mellemkrigsti
dens danske mindretal, hvis danske
kerne i forhold til svingningernes om
fang var beskeden. Han bruger ud
trykket »en kerne a f varigt dansksin
dede« (s. 303). Det er et godt udtryk,
fordi det omfatter alle de, der har holdt
fast i det danske, siden de sluttede sig
til mindretallet, og ikke som en selvføl
ge som Kuhi kun betragter alle før1945-danske som kernen i mindretal
let i dag. Der var jo også danske, som
under nazismens tryk gled ud af mind
retallet for så at vende tilbage som
»ny«-danske efter 1945.
Noacks begreb er altså moderne og
ikke »gammel«-dansk præget som
Kuhis, fordi Noacks, brugt på dagens
mindretal, omfatter de danske, der
holdt fast i deres tilhørsforhold til
mindretallet, siden de i mellemkrigs
årene, de første efterkrigsår eller siden
1970’erne og 80’erne sluttede sig til
det. De udgør kernen i mindretallet,
uanset om de taler dansk eller plat
tysk til daglig eller kan dansk, og uan
set om de er dansk eller tysk gifte eller
gift med en fra mindretallet. De er
knyttet til det danske igennem skole,
forening, Flensborg Avis, bibliotek el
ler børn og familie i Danmark. Det
ændrer dog ikke ved, at de også eller
kun holder den tyske avis, hvis de hol
der avis. Hvis de kan dansk, taler de
tit dansk med de i mindretallet, der ta
ler dansk hjemme. En del af dem kan
imidlertid kun tysk eller plattysk.
Jeg vil dog tro, at Kuhis »gamle« før1945-danske mindretalsbegreb gælder
for de flensborgske ledere og i et vist
omfang den mellemslesvigske del af
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mindretallet. I hvert fald gælder det
for de kulturelt toneangivende i det
»gamle« flensborgske mindretal, at de
efter 1945 slørede, at de fra det tyske
eller slesvigske i mellemkrigstiden
havde sluttet sig til det danske. Deres
erindring og den danske historie syd
for grænsen gled sammen i deres selv
forståelse af, at de som danske fra før
1945 var de egentlige danske, og at de
altid havde været danske.
Til gengæld fandtes der i Slesvig by
»gamle« danske, som var lige så dansk
orienterede og talte lige så meget plat
tysk som de »ny«-danske, selv om det
for begge var naturligt, at de hørte til
nordpå, i Danmark.
De lærere, der kom fra Danmark,
indgik i et interessefællesskab med
mindretallets egne lærere, enten de nu
var udgået fra det »gamle« eller »nye«
danske mindretal. Der var ingen kul
turel forskel imellem dem, de skelnede
heller ikke selv imellem deres forskel
lige baggrund, og de ville alle gøre
mindretallet dansk-kulturelt. Jeg sy
nes derfor, det er meningsløst at skille
dem ad i en teori, som Kuhi gør.
A f de nytilkomne siden 1970’erne er
kun en mindre del ansatte i mindretal
let eller ledende i anden række, og in
gen af dem sidder i den snævre ledel
se.
Jeg har i øvrigt i mindretallet her i
Slesvig bemærket en tilbøjelighed til
at kalde de »ny«-danske familier i byen
for »gamle familier«, fordi der kun er
et par »gamle« danske familier tilbage.
Til gengæld traf jeg under mit inter
viewarbejde i 1985-88, hvor jeg på
bånd optog 192 samtaler med menne
sker i mindretallet, i Tønning og Mel
lemslesvig stadig på en udtalt »gammel«-dansk bevidsthed hos familier,
hvis danskhed gik tilbage til 1918-20
og 1920’erne og 30’erne. Kun et par
familiers danske baggrund gik tilbage
til før 1914. Endnu i 1993 reagerede
»gammel«-danske i Flensborg meget
stærkt på min artikelrække «Folk, kri-

Fra politisk bevægelse til dansk mindretal og slesvigsk model

tik og kultur i det danske mindretal
før 1945« i Flensborg Avis, hvad de
ikke gjorde uden for Flensborg.
Kühl beklager, at Noack ikke har
gennemgået Hermann Clausens priva
tarkiv, da det tilføjer en del om Claus
ens tid i Forbundsdagen i 1949-53. Det
passer ikke. Clausen har i sine erin
dringer Der Aufbau der Demokratie in
der Stadt Schleswig nach zwei Weltkri
egen (1966) skrevet bl.a. om sit politi
ske virke i 1918-32 og 1945-48 i Sles
vig og i artiklen »Ti års politik i
Sydslesvig«, s. 387-570 i Sydslesvig i
dag (1956), redigeret af G. K. Brønd
sted om sin ledende politiske stilling i
Sydslesvig i 1945-56, herunder om sit
forbundsdagsarbejde. Hans arkiv, som
jeg også har gennemgået, føjer i det
store og hele intet til disse erindringer,
og af det, der er om hans tid i Bonn,
ligger vægten på referaterne fra for
bundsdagsmøderne. Det er et godt ar
kiv, der fint anskueliggør Clausens
politiske nøglestilling i den sydsles
vigske bevægelse, men det er ikke vig
tigt for sydslesvigpolitikken, som jo er
Noacks emne. Det overser Kühl.
En dansk tilgang er den bedste til
dansk Sydslesvig-politik. Vil man der
for forstå den danske, tyske og britiske
stats og slesvig-holstenske delstats po
litiske spil om Sydslesvig, må syns
vinklen nødvendigvis være national.

Det er på de vilkår, at Noack med sine
to afsluttende bind har skabt en kyn
dig fremstilling af især dansk Sydsles
vig-politik i tiåret efter 1945, som vil
blive stående.
Jeg tror, at man kun ved at godtage,
at mindretallet ikke entydigt er dansk,
men også ligger imellem noget dansk
og tysk, vil kunne forstå det særlige
ved mindretallets identitet. Den er
ikke bare national, men også regional,
og der findes tillige en spænding i for
hold til det nationale.
For at få hold på den, må man skil
dre det danske mindretals udvikling,
set i lyset af dansk og tysk politik og
udviklingen i det dansk-tysk forhold.
Det gør jeg i mit forskningsarbejde,
der vil skildre, hvordan en omfattende
sydslesvigsk løsrivelsesbevægelse ef
ter 1948 blev til et lille, meget dansk
og kulturelt mindretal i 1971, som
frem til 1998 blev stadig mere sydsles
vigsk. Jeg vil forklare, hvorfor det er
sket og påvise, hvilke politiske og kul
turelle følger, det fik for mindretallet.
Det, jeg har i sinde, vil ikke kun give
ny viden om sydslesvigsk politik og
den særlige sydslesvigske kultur og
identitet, men også belyse, hvordan et
mindretal påvirker og påvirkes af den
stat, det forholder sig til. Det vil der
med bidrage til den internationale
forskning i nationale mindretal.
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Anders Andrén: Mellan ting och text.
En introduktion till de historiska arkeologierna, Stockholm/Stehag: Brutus Ostlings Bokforlag Symposion,
1997, 228 s.
Forfatteren (AA) er forskningslektor ved Lunds
Universitet i historisk arkæologi, og hans formål
med bogen er at give et bidrag til denne arkæo
logis historie, der ofte bliver overset i arkæologi
historiske oversigtsværker. Historisk arkæologi
anvendes af AA om arkæologier, der beskæftiger
sig med samfund med skrift fra de sidste ca.
5000 år. AA gør opmærksom på, at historisk ar
kæologi også kan omfatte bl.a. kulturer, hvor der
er mundtlige traditioner overleveret, eller hvor
kulturen er beskrevet af folk udefra, men at de
kun omtales i begrænset omfang (bl.a. afrikansk
arkæologi). AA gør også udtrykkelig opmærk
som på, at kildegruppen billeder ikke bliver ind
draget (bogens typografi lægger nu heller ikke
op til dét). Alligevel kan han ikke helt undgå den
i omtalen af bl.a. ægyptologi og kinesisk arkæo
logi, hvor billeder danner baggrund for udviklin
gen af skrifttegn. Begreberne er således kom
plekse, og det er under læsningen et savn, at der
ikke i bogens begyndelse er givet en oversigt
over, hvilken typer kilder der findes inden for
bogens hovedbegreber materiel kultur, der an
vendes synonymt med »ting«, og skrift, der an
vendes synonymt med »tekst«. Et enkelt sted
stikker problemet hovedet frem, hvor AA kom
mer ind på forskellen mellem en katedral og en
affaldsgrube, hvor skrift blot defineres som en
repræsentation af det talte sprog, en form for
teknik.
Basis for behandlingen af bogens emne er gen
nemgangen af en lang række historiske arkæo
logier, startende med dem vi kender i Europa,
klassisk arkæologi og middelalderarkæologi.
Herefter kommer vi det meste af kloden rundt
fra Mellemøsten over Asien via Afrika til Ameri
ka, og AA giver en spændende og imponerende
gennemgang - man forstår, at litteraturlisten
fylder 23 sider. Gennemgangen af de enkelte ar
kæologier er udformet som en historisk oversigt
over deres udvikling og med inddragelse af nye
re kritik og diskussionspunkter inden for dem,
ligesom AA kommer ind på hvilken politisk og
ideologisk rolle arkæologien i de pågældende
områder har spillet. Gang på gang nikker man
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(anm. er dansk middelalderarkæolog) genken
dende til forholdene, og det er netop forfatterens
hensigt at vise, hvor forbløffende ensartede og få
opfattelser, der er omkring metodeproblemerne.
I fag efter fag er der de samme standpunkter,
perspektiver og metodiske løsninger. De histori
ske arkæologier deler nemlig efter AA’s mening
dilemmaet: at befinde sig i »et mellemrum«, mel
lem mere tingbaserede og mere tekstbaserede
discipliner, mellem f.eks. arkæologi og historie,
et dilemma de fleste, der arbejder med historisk
arkæologi, kan nikke genkendende til. Dilem
maet hænger på den ene side sammen med, at
de stadig defineres i forhold til andre fagområ
der, på den anden side at de er knyttet til den
moderne videnskab og dens specialisering fra
midten af forrige århundrede, der i første række
bygger på forskelligt kildemateriale.
Dette »mellemrummets dilemma« ser AA som
det »historisk-arkæologiske felt«, og med ud
gangspunkt i det gives en oversigt over fem
såkaldte grænseoverskridende traditioner, hvor
arkæologien arbejder sammen med andre fagdicipliner. 1) Den æstetiske, hvis formål er prak
tisk tillempning af fortiden i forbindelse med
f.eks. restaureringer og rekonstruktioner. 2) Den
filologiske, der har spillet en stor rolle, fordi en
stor del af de tekster der findes fra de første
4000 år af skriftens 5000-rige historie er fundet
ved arkæologiske udgravninger; i 1800-tallet
var mange udgravningers formål faktisk at fin
de tekster! Til traditionen hører f.eks. også
sproghistorie som udbredelsen af de indeuropæiske sprog og stednavnestudier. 3) Den histo
riske tradition, hvis formål er at udvide og for
længe historien i forhold til den, der er baseret
på skriftlige kilder. Denne tradition er i dag den
mest udbredte. Den omhandler emner indenfor
for eks. proto(tidlig)historie, topografi, teknologi,
økonomi og sociale forhold. 4) Den kulturhistori
ske tradition eller »at skrive tingens historie«.
Kulturhistoriske spørgsmål har således de sid
ste 10 år fået opmærksomhed indenfor middel
alderarkæologi ved interessen for hverdagslivet.
I denne tradition spiller det ingen rolle, om der
er skriftlige kilder, det er de materielle ting, der
har værdi. 5) Den arkæologiske tradition. I den
ne knytter man sig til den forhistoriske arkæolo
gis behov for brug af analogier til samfund med
skrift. Derfor har historisk arkæologi haft funk
tion som »laboratorium« for forhistorisk arkæo
logi.
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Dernæst tages emnet »Den historisk-arkæologiske dialog« op. »Mødet« mellem ting og tekst er
fælles for alle historiske arkæologier, og spørgs
målet om hvordan de to kildegrupper skal bru
ges i forhold til hinanden (Skal de opfattes som
forskellige eller ens? Skal ligheder eller forskel
le pointeres?) indgår i alle metodedebatter.
Spørgsmålet løses på forskellige måder i de hi
storiske arkæologier, og relationen mellem ting
og tekst er ikke entydig. De kan defineres eller
ses som kategorier, som genstande (tekster er
også fysiske genstande), som dokument eller
som »diskursive sammenhæng« (de har ikke ek
sisteret uafhængig af hinanden, men relationen
mellem dem og dermed meningen er forskellig i
forskellige sammenhænge).
Imidlertid er det ikke nok at definere dem,
man er også nødt til at se på det faktiske møde
mellem dem, et møde AA beskriver som »en spe
ciel historisk-arkæologisk kontekst, skabt a f både
ting og tekst«. Ved at se på det som en kontekst,
kan de metodiske spørgsmål knyttes til en al
mindelig arkæologisk debat. AA præsenterer
derefter fem forskellige typer kontekst af ting og
tekst: 1) Klassificering, som eksempel nævnes
Heiko Steuers undersøgelser af tidlig middelal
derlige grave i Mellemeuropa, hvor oplysninger
i skriftlige kilder om forskelle mellem befolk
ningsgrupper relateres til gravskik, 2) Identifi
cering, blandt eksemplerne er arkæologisk fund
ne brandlag, der dateres ved identificering med
bybrande fra skriftlige kilder, 3) Korrelation,
hvor der søges efter ensartede strukturer eller
mønstre i de to kildetyper, der kan knytte dem
sammen. Som eksempel nævnes Jes Wienbergs
undersøgelse af senmiddelalderens kirkebyggeri
i Danmark, 4) Association, blandt eksemplerne
er et, der er unikt for historisk arkæologi, nem
lig skriftens fysiske kontekst: hvor er teksten
fundet, eller på hvilket monument er indskriften
anbragt?, 5) Kontrast, hvor man søger efter for
skelle. Som eksempel nævnes forskellen i bofor
tegnelser og testamenter på den ene side, og de
genstande, der findes arkæologisk, på den anden
side. De nævnte typer kontekster er ikke - bort
set fra 2) Identificeringen - unikke for historisk
arkæologi. Det er dialogen mellem ting og tekst,
som er unik i forhold til såvel forhistorisk ar
kæologi som historie.
I sit sammenfattende kapitel 7 ser AA på hi
storisk arkæologi ud fra det synspunkt, at det er
»et metodiskt forhållningsått« og stiller spørgs
målet, hvilke konsekvenser dette metodiske per
spektiv må få for de enkelte historiske arkæolo
gier. Han besvarer det ved at tage udgangs
punkt i sit eget fag, middelalderarkæologi, der i
Nordeuropa traditionelt sættes lig med den ka
tolske kirkes periode. Ser man i stedet på mid
delalderarkæologien som en metodisk måde at
anvende kilder på, har denne traditionelle
grænse mindre interesse. I stedet burde det om

dannes til faget historisk arkæologi, og dette
også omfatte perioden efter middelalderen og
den del af den forhistoriske periode der arbejder
med runeindskrifter, etnografiske beskrivelser,
mytologiske beretninger, stednavne, historiske
analogier og sproghistorie. Dermed vil historisk
arkæologi som fag strække sig over mindst 2000
år.
Selvom bogens emne er teoretisk, giver den
også for en mere praktisk orienteret feltarkæo
log stof til eftertanke (men dens sprog får den
ikke til at ligge øverst på natbordet efter en dag
i feltet), for de teoretiske problemstillingerne
har betydning for den praktiske arkæologi, når
udgravningsmetoder, -prioriteringer og -strategi
skal vælges, og når tolkningerne skal foretages.
Det metodiske perspektiv på historisk arkæologi
som AA har, kan mange arkæologer være enige
med ham i, og dermed i det problematiske i de
nuværende grænser for historisk arkæologi, eks
plicit middelalderarkæologi, som er det fag også
anmelderen kender bedst. AA’s bog er dermed
også et indlæg i en debat, der er i gang herhjem
me.
Hanne Koch

Lars Rumar (red.): Helgonet i Nidaros.
Olavskult och kristnande i Norden,
Skrifter utgivna av Riksarkivet 3,
1997, 287 s., ill.
Dette skrift er en gave til byen Trondhjem i an
ledning af byens 1000-års jubilæum i 1997. Det
består af 14 bidrag fra forskere fra Danmark,
Sverige og Norge, Finland og Island, og de stam
mer fra en konference afholdt i 1995 med sam
me navn som bogens titel. Det fremgår af foror
det, at initiativtagerne med bogen har villet
markere det »mittnordiska« arkiv- og kultur
samarbejde, og dermed tænkes især på samar
bejdet mellem de gamle norske områder, som nu
hører til Sverige (Jämtland, Härjedalen) og
Trøndelagen i Norge. Langt hovedparten af ar
tiklerne er da også skrevet af bidragydere med
domicil nord fra aksen Stockholm - Trondhjem.
Dermed være ikke sagt, at perspektivet er
snævert i udgivelsen - fagligt er det ikke tilfæl
det - men det er påfaldende, at det er forfattere
fra Danmark, Finland eller det nordligste Skan
dinavien, der er blevet bedt om at have kortma
teriale med, medens kort fra Trondhjem og om
egn slet ikke forefindes i bogen. Her har udgi
verne ikke tænkt sig om, og som en stakkels syd
skandinav lades man i stikken.
Derimod har man ikke sparet på gengivelser
af billeder af S. Olav. Her har man kunnet træk
ke på det store indsamlingsarbejde, som kunst
historikeren Anne Lidén fra Stockholm har gjort
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til et igangværende projekt om S. Olav. Lidén
har været billedredaktør, og resultatet er smukt
og godt. Det er en fornøjelse at have så mange
portrætter af den gamle helgen samlet på ét
sted og tilmed sædvanligvis trykt i farve. Denne
umage er ført helt ind i artiklerne, hvor der er
krydshenvisninger til omtalte billeder.
De enkelte bidrag har man ordnet under for
skellige temaer som »legende og virkelighed«,
»helgenkongen i Norden«, »pilgrimskulturen«,
»pilgrimsvejene«, »trosskiftet og tidsperspektiv«,
men ved læsningen må man sande, at overskrif
terne kun tilnærmelsesvis dækker. Sådan er det
og må det være ved konferencer, hvor deltagerne
selv bestemmer deres emner, og derfor er det
vigtigere at slå fast, at antologien i sin helhed
kommer godt rundt om Olavkulten og får den
belyst fra mange sider. Dog savner jeg en analy
se af Olavslegenden som legende betragtet, lige
som en gennemgang af Nidarosdomens byg
ningshistorie formentlig kunne have dokumen
teret den økonomiske værdi, det var at besidde
en helgens jordiske rester.
Professor emeritus i historie Jørn Sandnes
indleder bogen med en gennemgang af legenden,
som blev nedfældet små 200 senere end de begi
venheder, den skildrer. Som historisk kilde til
Slaget på Stiklestad, hvor Kong Olav faldt i
1030, er den følgelig af ringe værdi, og det, der
dengang skete enten i slutningen af juli eller au
gust, var sandsynligvis de lokale bønders triumf
over en norsk konge, der var stækket politisk af
opgøret med Knud den Store. Det gøres meget
klart, at det var myten om Olav, som fik den sto
re betydning.
Anna Lidén fortsætter med et opgør med en
bestemt tolkning eller billede, som eftertiden
har givet af Olav. Det er forestillingen om Olav
som en viking, forklædt i kristne klæder. Olavs
attributter som helgen, dvs. økse, ciborie (oblat
æske) og skæg, skulle således erstatte Thors
hammeren, et ølkrus, medens skægget taler for
sig selv. Lidén kalder det for misforståelser, som
er indtrådt i forskningen under indtryk af ro
mantikken og den gryende nationale og nordi
ske bevidsthed. Attributterne giver kun mening
i et kristent univers, slår hun fast. På dette
punkt er den finske docent Jyrki Knuutila, der
har bearbejdet det finske kunsthistoriske mate
riale om Olav, mere fleksibel. Ikonografien er for
ham en levende historisk størrelse, som til sta
dighed ændrer sig. Han kan vise, at udviklingen
går fra den civilklædte Olav til den krigerklædte
Olav, der oplever en tilpasning til både ridderlig
hed og øget fromhed. Skægget har han hele ti
den, men Knuutila tør ikke afgøre, om det er et
vikingeattribut, eller det stammer fra de gam
meltestamentlige konger. Derimod afviser han
som Lidén at ciboriet skulle kunne være et øl
krus, medens øksen ses som det kongelige magt
symbol, som det øjensynligt i den tidlige fase var

230

meget vigtigt at få fremhævet. Knuutilas bidrag
er i det hele taget et prisværdigt studie; det er
også her, man finder et godt vue over det kilde
materiale, der er til rådighed for et studium af
Olavkulten.
Tore Nyberg fra Odense Universitet bearbej
der en særlig gruppe af disse kilder, nemlig de
kirker der er indviet til S. Olav i Danmark. Han
tolker helgenpatrociniet som værende påført
den enkelte kirke af højere instanser. Nyberg
kan vise, at de danske Olavkirker befinder sig i
forholdsvis afgrænsede områder af landet, og
ved at gennemgå disse detaljeret argumenterer
han for at de gennemgående er af høj alder. Ny
berg lufter den mulighed, at den norske konge
Magnus den gode, der regerede over Danmark
1042-47, kan være ansvarlig for S. Olavkirken i
Hjørring og måske flere. Nybergs resultater hvi
ler på den antagelse, at patrocinier kun meget
sjældent skiftes, og det vil kunne diskuteres.
Under alle omstændigheder er det overrasken
de, hvis den danske Olavkult har dybe rødder i
1000-tallet.
Nybergs synspunkt kan vinde støtte i det is
landske bidrag, som med baggrund i en liste fra
o. 1200 kan vise, at alle landets Olavkirker på
dette tidspunkt var indviet. A f disse var der 72,
og det gør S. Olav til det tredje mest anvendte
helgen til kirkeindvielser, kun overgået af Vor
Frue og S. Peter. Sigende var kirken ved Altinget
viet S. Olav. Også i Island var valget af en kon
gehelgen et politisk signal.
Antologiens mest gennemførte bidrag om poli
tik og helgenkult er Ingrid Lundegårdhs velop
lagte studie i rivaliseringen mellem ærkesæderne i Trondhjem og Uppsala. Trondhjem havde
fra gammel tid haft ret til at opkræve en S.
Olavsskat fra egnene nord på. Imidlertid hørte
både Jämtland og Norrland kirkeligt under
Uppsala, og da denne kirke blev presset af en
fejlslagen lancering af S. Erik og dyrt nybyggeri
i anden halvdel af 1200-tallet, gik bispen her i
gang med at finde nye indtægter. Blikket faldt
her på Olavskatten fra Uppsala stift. Trondhjem
protesterede højlydt, de appellerede til paven og
fik dennes støtte, men lige lidt hjalp det. Upp
sala beholdt skatten for som de argumenterede,
Kirken lovsang og hyldede overalt de himmelske
helgener, og en gave(!) til en helgen kunne derfor
ikke bindes til én kirke. Skatten gik nu til Olavaltret i Uppsala, som man skyndsomt havde op
rettet.
Dermed har man nærmet sig antologiens
egentlige tyngdepunkt, Olavskulten og pilgrims
færden. Hele fem bidrag samler sig herom. Chri
stian Krötzl fra Tammerfors leverer på bag
grund af sin disputats om emnet et overordnet
rids af den skandinaviske pilgrimskultur og den
afgåede svenske rigsarkivar Sven Lundkvist
sammenholder Olavkulten med strømninger i
den europæiske valfart, herunder korstogenes
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betydning. Middelalderarkæologen Lars An
dersson, der har specialiseret sig i pilgrimstegn,
skriver naturligt nok om Olavsmærkerne, som
Andersson må konstatere ikke er bevaret fra før
1400-tallet, hvorfor han er tilbøjelig til at tolke
dem som et sent fænomen. På dette sted har
man placeret to bidrag fra doktorander i arkæo
logi (ph.d.-studerende). Det er den norske Ingrid
Smedstad, der skriver om de norske pilgrimsve
je, og den svenske Leif Grundberg, som beskri
ver Sankt Olofs hamn i Selånger. Her er S. Olav
mere anledningen til at fortælle en historie om
hhv. norske veje og bebyggelsesforhold i det
svenske landskab Medelpad i middelalderen.
Værket afsluttes med et causerende bidrag af
den pensionerede biskop i Härnösand stift
Bengt G. Hallgren men forinden har trosskiftet i
Trøndelagen og Norrland været genstand for
undersøgelse. Det sker af henholdsvis den nor
ske stipendiat Merete Røskaft og arkæologen,
docent i Uppsala Stefan Brink. Røskafts bidrag
former sig som et opgør med Olaf Olsens dispu
tats fra 1966, hvor han betvivlede kultkontinui
teten mellem førkristen og kristen tid. Ind
lægget er tydeligvis en del af en kommende
større afhandling, men alene ud fra eksempler i
det nordnorske har Røskaft ikke svært ved at gå
i clinch med Olaf Olsens synspunkter, som hun i
øvrigt redegør meget sobert for. Brinks artikel er
en udløber af det store svenske projekt om kristningen i Sverige. Det er en meget velkomponeret
og indholdsmættet sag, som på forbilledlig vis
redegør for et kompliceret anliggende.
Antologiens bidrag anvender kun få noter,
som alle er indarbejdet i teksten. En litteraturli
ste for hver artikel er at finde adskilt bag i bo
gen.
Lars Bisgaard

Jan Bill, Bjørn Poulsen, Flemming
Rieck og Ole Ventegodt: Dansk søfarts
historie, bd 1: Indtil 1588. Fra stammebåd til skib, red. Ole Feldbæk m.fl.,
Gyldendal, 1997, 287 s., ill., indb. Bd.
1-7 sælges kun samlet, 2716 kr.
For mere end 80 år siden udkom Danmarks Sø
fart og Søhandel fra de ældste Tider til vore
Dage ved Bering Liisberg, så det er tiltrængt, at
der nu er påbegyndt en afløser. Det første bind
søger at favne søfartens historie frem til renæs
sancen, hvilket må siges at være en stor mund
fuld. På den anden side har man allieret sig med
hovedparten af de kapaciteter, som kendes på
området, enten som bidragsydere og/eller i re
daktionen.
Oldtiden varetages dygtigt af Flemming
Rieck, sekunderet af Jan Bill for vikingetiden.

Bjørn Poulsen sikrer ved sin medvirken tyngde i
afsnittene om handel i senmiddelalder og re
næssance, hvorimod Ole Ventegodt tager sig af
emner som Skånemarkedet, færgefarten, navi
gation og de retlige vilkår for middelalderens
søfart. Alt i alt en stor og brogøt stofmængde, der
gennem et dygtigt redaktionsarbejde er blevet
til en homogen og smukt illustreret bog.
I forordet foregriber redaktionen en bestemt
type af kritik, idet man fremhæver det paradok
sale i, at medlemmerne af redaktionskomitéen
vil hilse ny forskning velkommen, der kan gøre
værket forældet. Her sigtes dels til det forhold,
at fremstillingen er baseret på den foreliggende
litteratur suppleret med punktundersøgelser,
foretaget specielt med henblik på affattelsen af
disse syv bind, dels til de kommende års publice
ringer af nye specialundersøgelser, der helt eller
delvist vil ændre på gældende opfattelser inden
for den maritimhistoriske forskning.
En grundlæggende vanskelighed ved et
søfartshistorisk værk er den emnemæssige af
grænsning i forhold til henholdsvis handel og fi
skeri. Ideelt set burde udgangspunktet være
sønæringen som den forskellige steder til for
skellige tider har udfoldet sig. Det foreliggende
bind har da også flere punktnedslag, hvad angår
fiskeriet (fx Kystens fiskere og fangstfolk, Sild
og salt, Sild og torsk osv.), hvilket løseligt an
slået udgør 10-15% af bogens omfang. Nu har
havet omkring os altid været både spisekammer
og »hovedlandevej« som det så rigtigt også an
føres i det indledende afsnit efter forordet, så
vægtningen er næppe helt rimelig.
Et værk af denne karakter må overvejende
basere sig på eksisterende værker og artikler.
Det illustreres for eksempel, når man læser de
godt 40 sider om »Oldtidens søfart«, der selvføl
gelig især baserer sig på Både fra Danmarks
Oldtid (1988) samt nyere værker som Bådgrave
og gravbåde på Slusegård (1991) og Jernalder
krigenes Skibe (1994). Mere kompliceret er bille
det af litteraturen til vikingetidens søfart, men
efter anmelderens opfattelse har man fået en
række væsentlige arbejder inddraget. Hvad an
går bibliografien til perioden 1100-1588 fore
kommer det slående, at publiceringen af det ar
kæologiske materiale øjensynligt er mere be
grænset, når vi nærmer os det 16. århundrede.
Det skriftlige kildemateriale er det almindeligt
kendte og den anførte litteratur er gennemgåen
de velvalgt, om end der i nogle tilfælde også kun
ne være anført nyere titler. A f eksempler kan
nævnes værker som Robert Gardiner (udg.):
Cogs, Caravels and Galleons. The Sailing Ship
1000-1650 (London 1994), Werner Lahn, Die
Kogge von Bremen, I (Hamburg 1992) eller den
nyere udgave af Kiedel & Schnall (udg.): The
Hanse Cog o f 1380 (Bremerhaven 1985). Der
imod er det næppe fair at anføre helt nye værker
som Albrecht Sauer: Das Seebuch (Hamburg
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1996). Vedrørende Das Seebuch henvises da også
til Karl Koppmanns gamle kildeudgave fra
1876.
Pudsigt nok har man dog samtidig udeladt
andre klassiske kilder som Laurentz Benedichts
Søkartet offver Øster oc Vester Søen... (Kbh.
1568/nytryk 1915), Johs. Knudsen (udg.): De
Kaert van der Zee von Jan Seuerszoon (1532)
(Kbh./s Gravenhage 1914) og Lucas Waghenaer:
Spieghel der Zeevaert (Leiden 1583-85). Næppe
af uvidenhed, for sidstnævnte er benyttet til il
lustrationerne s. 180 og 181.
Generelt er såvel bogens illustrationer som
dens kort og grafik af så høj kvalitet, at det vil
sikre bogen en blivende værdi. Svagest er nok
teksten om Skånemarkedet, der understreger
behovet for en forstærket forskningsmæssig ind
sats, bl.a. omkring markedsretten og fogdernes
juridiske stilling samt de indbyrdes styrkefor
hold mellem danske og udenlandske byer og for
skellige sildemarkeder i perioden.
Sammenfattende er der grund til at lykønske
såvel forfattere som redaktion. Et yderst vel
valgt og smukt gengivet billed- og kortmateriale
tilføjer værket de ekstraordinære kvaliteter, der
kan kompensere for den høje pris. Indholdsmæs
sigt lever værket op til forventningerne om gedi
gen, faglig formidling til læg og lærd. Omfanget
og den kronologiske spændvidde taget i betragt
ning kan det ikke undgås at det på snævert
fagspecifikke områder, hvor de lærde er uenige,
rummer diskutable påstande. Men det skal nok
nærmere tages som bevis for, at søfartens cen
trale rolle i Danmarkshistorien har været un
derkendt af nogle af de historikere, der ellers
har været beskæftiget med nationens sociale,
politiske og økonomiske historie i perioden.
Tommy P. Christensen

Michael Bregrtsbo: Folk skriver til kon
gen. Supplikkerne og deres funktion i
den dansk-norske enevælde i 1700-tal
let. Et kildestudie i Danske Kancellis
supplikprotokoller, Selskabet for Udgi
velse af Kilder til Dansk Historie,
1997, ill., 343 s., 150 kr.
Hver første og tredje mandag i måneden giver
dronningen offentlig audiens på Christiansborg
slot, og selv om det vel nu om dage mest er nyslåede riddere og avancerende embedsmænd,
der flokkes i forgemakket, er der intet til hinder
for, at almindelige borgere kan møde op og frem
føre deres anliggender. Denne mulighed for at
kunne henvende sig direkte - enten mundtligt
eller skriftligt - til regenten bygger på en gam
mel tradition, der går tilbage til en tid, hvor kon
gerne var i besiddelse af den politiske magt i
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landet. Borgernes ret til »at supplikere«, dvs. til
med bøn- eller klageskrifter at henvende sig di
rekte til statschefen, kendes langt tilbage i ti
den, men i 1700-tallet nåede det sin kulmina
tion, og denne fase har Michael Bregnsbo sat sig
for at undersøge i Folk skriver til kongen.
Under enevælden var der flere muligheder for
at overbringe supplikker til kongen, men de fle
ste fulgte den kendte forretningsgang og afleve
rede dem i centraladministrationen. Fra 1699 og
100 år frem førte man i Danske Kancelli særlige
supplikprotokoller med korte resuméer af de en
kelte henvendelser samt oplysninger om de truf
ne afgørelser. Da de originale supplikker ikke
længere eksisterer (de er enten leveret tilbage
til ansøgerne - og senere gået til grunde - eller
kasseret i centraladministrationen), rummer de
mange, nydeligt førte supplikprotokoller en ene
stående mulighed for en nærmere undersøgelse
af supplikinstitutionen i det dansk-norske dob
beltmonarki.
Michael Bregnsbo indleder sin undersøgelse
af 1700-tallets supplikker med en kort og ud
mærket gennemgang af forskningsfeltet og af
den hidtidige forskning. Derpå redegør han for
den lovgivning, der var gældende på området,
hvorefter han giver et signalement af den tid,
hvori supplikkerne indgik som del af det politi
ske mønster. Kernen i Folk skriver til kongen er,
sådan som det også fremgår af bogens underti
tel, analyser af supplikkerne, således som de la
der sig erkende i supplikprotokollerne. Bregnsbo
afslutter derfor også de indledende afsnit med
en gennemgang af denne kildegruppes særlige
værdi, ligesom supplikprotokollernes rolle og
placering i Danske Kancellis forvaltningsstruk
tur beskrives udførligt.
Michael Bregnsbos undersøgelse af supplik
protokollerne falder i to dele. Dels har han op
talt det totale antal supplikker år for år 16991799, dels har han for nogle udvalgte år foreta
get en detaljeret analyse af en række forhold,
som jeg snart skal vende tilbage til. Først dog
lige et par ord om den generelle udvikling, der
findes fint illustreret på figur 1 og ill. 8 (s. 87 og
89). Når man ser bort fra de første år, der auto
matisk lå på et højere niveau, fordi også ansøg
ninger vedr. embeder, rang og adelsskab frem til
1706 indførtes i supplikprotokollerne (derpå i
gratialprotokollerne), kan man iagttage en mo
derat og jævnt stigende kurve frem til
1770’erne. Derpå øges antallet af supplikker
kraftig år for år, og i løbet af 1780’erne nærmest
eksploderer kurven, således at tallet i 1799 lå på
11.298 supplikker; mod 1.539 i 1706. Forklarin
gen på denne udvikling er, ifølge forfatteren, be
folkningsvæksten (en fordobling i perioden) og
den ekspanderende statsmagt, der ikke mindst
gav sig udslag i tættere kontakter mellem cen
tralmagten og lokalsamfundene. Som en tredje
forklaringsfaktor peges på en generel holdnings-
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ændring, der skulle være slået igennem efter ca.
1780. På dette tidspunkt begyndte befolkningen
i almindelighed at opfatte staten som et service
organ, og det skulle have givet sig udslag i, at
man i langt højere grad end tidligere vendte sig
til regeringen med sager man ønskede løst. I be
tragtning af at Michael Bregnsbo i et af de indle
dende kapitler har beskæftiget sig med gods
ejernes stærke position, der bl.a. gjorde det mu
ligt for dem reelt at forhindre deres fæstebønder
i at skrive til kongen, må man undre sig over, at
han tilsyneladende ikke tillægger afviklingen af
godssystemet og den deraf følgende ændrede
ejendomsstruktur nogen betydning i denne sam
menhæng. Efter 1770 blev stadig flere fæstebøn
der selvejere, og dem kunne ingen godsejer læg
ge bånd på. Hertil kom at selvejerne i langt høje
re grad end fæsterne havde brug for tilladelser,
f.eks. til at oprette testamente mm. Jeg tror at
en ganske væsentlig del af forklaringen på supplikeksplosionen efter 1780 netop skal findes i
denne udvikling.
Undersøgelsens anden del bygger på en data
base med knap 4.700 supplikker. Fra årene
1705, 1715, 1735, 1755, 1775, 1785 og 1795 har
Bregnsbo indtastet og registreret samtlige sup
plikker, hvis løbenumre i protokollerne inde
holdt endetallene 1 eller 6. På basis af denne
20%’s stikprøve undersøges supplikkernes sags
indhold og deres udfald samt supplikanternes
køn, erhverv, stand og bopæl.
Hvilke ting var det 1700-tallets danskere
skrev til kongen om? De to hyppigst forekom
mende sagområder var det Bregnsbo kalder »er
hvervs- og forsørgelsesmæssige privilegier« (2539%) og »retsforhold« (17-35%). Herefter fulgte
»skifte-, værgemåls- eller myndighedsforhold«
(12-20%) samt nogle mindre grupper (»kirkeligeog familieretlige privilegier«, »testamenter« og
»strafnedsættelser«). Derudover forekommer der
yderligere en katogori: »forslag, administrative
skrivelser, andet«, der udgør fra 11 til 19% af
samtlige supplikker. Under denne sidste - gan
ske store - gruppe finder man de mange skrivel
ser fra lokale og regionale embedsmænd; dvs.
supplikprotokollerne omfatter altså ikke alene
henvendelser fra almindelige borgere, men også
fra embedsmændene. Dette forhold kommer
også tydeligt frem i figur 2 (s. 96), der rummer
en oversigt over supplikanternes erhvervsmæs
sige baggrund. Embedsmændene ligger her
klart på førstepladsen, efterfulgt at købstads
borgere og landbefolkning. For den sidste grup
pes vedkommende konstateres en støt stigende
andel fra 4% i 1705 til 15% i 1795, men da om
fanget af uoplyste erhverv for alle de undersøgte
års vedkommende ligger på over 20%, må man
tage alle tal med stor varsomhed.
Hvordan gik det nu med supplikkerne, når de
kom til København? Fik man medhold, eller blev
det et nej? Også dette har Michael Bregnsbo un

dersøgt, og i en række tabeller (3a-g) findes op
gørelser over sagernes udfald fordelt efter sags
grupper. Hovedindtrykket er at langt de fleste
andragender blev imødekommet, men der var
betydelige forskelle både over tid og fra sags
gruppe til sagsgruppe. I 1735 bevilgedes f.eks.
hele 87,5% af ansøgningerne vedr. testamente,
mens en tilsvarende kongelig nåde kun overgik
16,7% af strafnedsættelsesansøgningerne.
I modsætning til i Norge, hvor flere historike
re de seneste årtier har forsket indgående i supplikinstitutionen, har dette område indtil nu
kun påkaldt sig en meget beskeden interesse
her hjemme. Det er derfor glædeligt, at Michael
Bregnsbo med Folk skriver til kongen nu råder
bod på dette. Bregnsbos bog koncentrerer sig,
som nævnt, udelukkende om Danske kancellis
supplikprotokoller, og det er på én gang dens for
ce og dens svaghed. Vi får herigennem et godt og
grundigt indtryk af denne kildes indhold og mu
ligheder, men den tegner, som også Bregnsbo er
opmærksom på, kun en del af det billede, der ud
gør supplikinstitutionen i det dansk-norske dob
beltmonarki. De supplikker som findes refereret
i supplikprotokollerne udgør kun en delmængde
af det antal, den enevældige konge fik forelagt.
Dels tilflød der kongen supplikker gennem de
andre kollegier og kamre, dels blev en lang ræk
ke ansøgninger, de såkaldte nådessager, forelagt
majestæten uden overhovedet at sætte sig spor i
Danske Kancelli. Således findes 11 af de alt 48
supplikker, de to fynske stiftamtmænd i femåret
1714-18, fremsendte til kongen via dette kancel
li hverken nævnt i supplik- eller gratialprotokollerne. Vi kender alene til disse supplikker, fordi
stiftamtmændene selv førte resolutionsprotokol
ler, hvori alle deres erklæringer og supplikpåtegninger registreredes.
Mens der således var en række supplikker,
som gik uden om supplikprotokollerne, rummer
de til gengæld en mængde breve fra embeds
mændene rundt omkring i landet. Dette var for
så vidt i god overensstemmelse med datidens op
fattelse af supplikbegrebet, men det giver van
skeligheder i forhold til en nutidig problemstil
ling, der primært focuserer på henvendelserne
fra de almindelige borgere.
I bogens afslutningskapitel stiller Michael
Bregnsbo sig selv det spørgsmål, hvilke interes
ser det daværende enevældige styre kunne have
i supplikinstitutionen. Hans svar går for det
første ud på, at supplikkerne, på linie med det
man kendte i de fleste andre lande, fungerede
som en betydningsfuld legal kommunikationska
nal direkte fra befolkningen til regeringen. Som
en bigevinst tjente de desuden som en vigtig di
rekte informationskilde for kongen og centralad
ministrationen, der takket være disse henven
delser fik mulighed for at kunne kontrollere de
lokale myndigheder. For det tredje kunne staten,
ifølge Bregnsbo, have er økonomisk interesse i
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sagen, idet alle supplikker skulle skrives på
stempelpapir. Endeligt tjente supplikinstitutionen til at rodfæste og styrke den enevældige kon
ges magt. Den uendelige strøm af supplikker til
kongen, var med til at synliggøre, at det var i Kø
benhavn, på kongens slot, at magten lå. Derved
kom supplikinstitutionen til at indgå som et vig
tigt led i den dannelse af en stærk, centralt styret
stat, som det var enevældens mål.
Til slut et hjertesuk fra en billedinteresseret
anmelder. En del danske historikere synes ikke
at prioritere illustrationer særlig højt, når de
udgiver bøger, og til disse hører Michael
Bregnsbo åbenbart. A f de 20 illustrationer, der
findes gengivet i Folk skriver til kongen er
langtfra alle direkte relevante i forhold til tek
sten, og gang på gang undres man over det be
synderlige billedvalg. Tag f.eks. billedet på side
167 af nogle små, nydeligt malede træfigurer,
der angiveligt skal forestille et ridende norsk
brudefølge på vej til kirke. Det må være muligt
at illustrere kapitlet om familieretlige og kirke
lige privilegier bedre. Illustrationer skal altid
understrege og levendegøre teksten, ellers er
det bedre at udelade dem. Set på denne bag
grund kunne Bregnsbo roligt have udeladt
mindst halvdelen af de gengivne billeder; der
med ville bogen i sin helhed have fremstået
smukkere og mere harmonisk.
Karl Peder Pedersen

Karl Peder Pedersen: Enevældens amtmænd. De danske amtmænds rolle og
funktion i enevældens forvaltning
1660-1848, Jurist - og økonomiforbun
dets Forlag, 1998, 476 s., 360 kr.
Amtmændenes rolle i dansk forvaltning fra
1660-1848 var på vej til at blive et traume for
dansk administrationshistorisk forskning. Det
var et af de få punkter, der ikke lykkedes for
Statens Humanistiske Forskningsråds sats
ningsområde i 1970’erne Dansk lokaladmini
stration 1660-1848. Ærgerligt for denne amt
mand stod så centralt i hele det administrative
forløb fra den lille mand i landets fjerneste krog
til den enevældige konge i centraladministrati
onens centrum i København - fra lokal over re
gional til centraladministration. Men opgaven
var stor. Derfor er det glædeligt, at det er lyk
kedes for Karl Peder Pedersen inden for ram
merne af det forvaltningshistoriske projekt at
ter under SHF at udarbejde en afhandling om
de danske amtmænds rolle og funktion i ene
vældens forvaltning og at få den anerkendt med
ph.d. graden.
Emnet er så stort, at det er endnu mere af
gørende her end ved andre forskningsopgaver,
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hvilke snit forfatteren vælger at lægge gennem
sit problemkompleks. Først er der på tidsaksen
udvalgt perioder efter de amtsreformer, der
fandt sted: 1660, 1671, 1793, 1841 og 1848. For
hver periode behandles naturligt nok først peri
odens amtsreform. Dernæst følger amtmænde
nes forhold som embedsmænd og endelig embe
dets ressort og administrationens omfang. Her
til har Karl Peder Pedersen udvalgt tre amter:
Københavns amt, Fyns stiftamt / Odense amt og
Thisted amt. Han gør i bilag 12 omhyggeligt
rede for kriterierne bag valget: størrelsesforhol
dene - målt i areal og befolkning, ejerforhold til
amtets hartkorn (hvilket havde betydning for
amtmændenes administrative opgaver) og af
standen til centraladministrationen på Slotshol
men (hvilket havde betydning for den prestige,
der knyttede sig til embedet). De udvalgte amter
er meget forskellige på alle punkter, ligesom for
skellen mellem stiftamt og amt også spiller ind.
Inden for hvert tidsafsnit har forfatteren valgt
at lægge sine kræfter i beskrivelsen af amtmæn
denes udnævnelse, uddannelse og administrati
ve baggrund, afskedigelse, løn, rang og titel og
funktionsperiode. Baggrundsmaterialet er data
for alle Danmarks amt- og stiftamtmænd, som
de forefindes i trykte værker, hvortil føjes en mi
nutiøs gennemgang af amtmændene i de tre ud
valgte amter. Utallige gange er Karl Peder Pe
dersen gået til de originale forestillinger i Ren
tekammeret, når han har set et usædvanligt for
hold. Ikke mindst har nogle usædvanlige afske
digelsessager fra 1820’erne bragt nye konflikter
for dagen. Amtmændene slap ikke bedre fra de
dramatiske økonomiske forhold end andre em
bedsmænd. For disse embedsspørgsmål sætter
Karl Peder Pedersen først og fremmest sine un
dersøgelser i relation til Birgit Bjerre Jensens
disputats om embedsudnævnelser under Frede
rik 4. fra 1987. Hans undersøgelser kan bekræf
te Birgit Bjerre Jensens resultater og selvfølge
lig også udbygge dem, da hans periode er længe
re. En anden gang vil det være interessant at få
undersøgt, hvad sportlerne fra skifteforvaltnin
gen betød for amtmandens økonomi. Det var de
store og omfattende skifter, amtmanden skulle
varetage, og sportlerne stod i forhold til skiftets
størrelse. Selvfølgelig beklagede amtmændene
sig over deres økonomiske forhold. Men var der
hold i klagerne? Det synes forfatteren at mene.
Men der var trods alt altid mange ansøgninger
til de ledige embeder. Der er lagt et stort arbejde
i disse embedsundersøgelser, der dog ikke brin
ger så meget nyt som undersøgelsen af amt
mændenes ressortområde.
Den store spænding knytter sig til, hvorledes
forfatteren vil behandle regionalforvaltningens
ressortområder. Det vil være prøvestenen på, om
værket lykkes. Der gives for hver periode en
kortfattet gennemgang af ressortområdet, inden
vi når et af højdepunkterne i afhandlingen: en
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præcis beregning af administrationens omfang
målt i indkomne og afsendte breve i de udvalgte
amter for udvalgte år: 1696, 1733, 1790 og 1830.
A f indkomne breve er udvalgt breve fra Danske
Kancelli og Rentekammeret. Dette er formentlig
tilstrækkeligt for de to første snit, men for de to
sidste giver det ikke differentieringen i central
administrationen. De nye knopskydninger i cen
traladministrationen som f.eks. Kommercekollegiet kommer ikke med. Men billedet af admini
strationens vækst er alligevel overvældende. I
1696 kunne brevene fra centraladministratio
nen til hvert af de udvalgte amter tælles på fing
rene, når amtmanden tog begge hænder til
hjælp. Men fra 1733 til 1790 var brevstrømmen
ti-doblet. Fra 1790 til 1830 skete der en forøgel
se med henholdsvis 47, 62 og 80% for de tre am
ter. Samtidig var antallet af breve fra Danske
Kancelli i denne sidste periode vokset stærkere
end rentekammerbrevene. Amterne var som
Karl Peder Pedersen konkluderer ikke i samme
grad som tidligere Rentekammerets domæne.
Men denne stigning i antal breve fra central
administrationen var dog for intet at regne mod
eksplosionen af breve fra amtmanden til amtets
indbyggere i de udvalgte år. I 1733 afsendte
amtmændene et par hundrede breve- (der er
ikke bevaret materiale fra Thisted amt så tid
ligt), men i 1790 når de over 1000 i både Køben
havns amt og Odense Stiftamt, mens tallet for
det mindre Thisted amt er 5 2 5 .1 1830 er alle tal
fire-femdobbelt. Det er formentlig, som forfatte
ren opfatter det, et godt udtryk for administrati
onens forøgelse. Men er det også et udtryk for
den skriftlige administrations udvikling som er
statning for en tidligere direkte mundtlig kom
munikation mellem amtmand og amtets indbyg
gere?
Ved de første stikprøver var det muligt at fore
tage en optælling af brevene efter sagindhold ja i 1696 endog at opregne de enkelte breve. I
1733 var amternes vigtigste sagområder at døm
me efter antallet af breve justits-, nærings- og
skattevæsen. Fremme i 1790 og 1830 vil det
være plat umuligt p.g.a. brevenes antal at fore
tage en sådan optælling, da amterne endnu ikke
var begyndt at føre en emneopdelt journal. Det
var man dog i Thisted amt, hvor justits- og poli
tivæsen stadig var de to største grupper. Deref
ter kom landvæsen, skolevæsen og fattigvæsen.
Det lange 18. århundrede er en vigtig periode
i udviklingen af amtmændenes forvaltning. Der
for har forfatteren trukket enkelte sagområder
frem til særlig behandling: Amtmændenes rolle i
supplikbehandlingen, forholdet mellem stiftamt- og amtmænd, kongelige contra lensbesid
dende amtmænd, amtmændene og domstolene hvor ikke mindst de danske reaktioner på Montesquieus tanker om magtens adskillelse er in
teressant læsning - og amtmændene og refor
merne på landet. Alle afsnit viser både, at der

findes et spændende stof her, og at Karl Peder
Pedersen er i stand tumle det og give det en god
perspektivering.
Tilbage står de centrale afsnit i afhandlingen
om amtsreformene 1671, 1793 og 1841, som er
placeret som indledning til de respektive afsnit.
For de første reformer var antallet af amter et
vigtigt parameter. Udgangspunktet for enevæl
dens reform af det gamle lensstyre var sparehensyn. Nedskæring af antallet af amter forven
tedes at give en bedre økonomi, men der var dog
en grænse, idet afstanden til amtstuerne ikke
måtte være for lang for de skattebetalende - en
del af skatterne blev jo leveret i korn. Det er
Karl Peder Pedersens fortjeneste, at han ved at
inddrage den norske lokaladministration får gi
vet en plausibel forklaring på, at 1671-reformen
indeholdt en tvedelt lokaladministration med
både amter og stiftamter. Forskellen på de to en
heder var ud over størrelsen, at købstæderne og
en række kirkelige forhold hørte under stiftam
terne, der samtidig skulle have et vist tilsyn
med de underliggende amter. Dette tilsyn blev
dog ikke rigtig til noget i Danmark. Ordningen
var mere på sin plads i Norge, hvor de fire store
stiftamter (Christiania, Christianssand, Bergen
og Trondhjem) allerede tidligere havde haft en
helt anden status end de 8 underliggende amter.
Derimod var der ikke samme naturlige bag
grund for ordningen i Danmark. Men den blev
indført alligevel p.g.a. statholder Ulrik Frederik
Gyldenløves stærke position. De nye lensbesid
dere fik også stærkere magt i Norge end i Dan
mark. Måske er det også betegnende, at det kun
er i Norge, at skattetrykket blev reduceret med 27%, mens det blev forøget i Danmark, selv
om det her lykkedes at reducere antallet af amt
mænd fra 46 i 1660 til 22 i 1672.
Den næste amtsreform 1793 berørte ikke Nor
ge. Formålet med reformen var bl.a. at løse de ir
riterende, men stedsevarende kompetencepro
blemer mellem stiftamt- og amtmænd og de lige
ledes permanente økonomiske problemer både
på landsplan og hos embedsmændene. Midlet
blev at skabe ensartede amter med ensartede
beføjelser og størrelse. Der blev foretaget en se
rie beregninger efter tre parametre: arealstør
relse, befolkningstal og jordens bonitet (hart
korn). Resultatet blev den amtsinddeling, som
fungerede fra 1793/1809 (successiv iværksættel
se) til 1970, så reformen viste sig at være slid
stærk. En tilsvarende departementsinddeling
var iøvrigt blevet gennemført i Frankrig i 1789,
uden det dog har været muligt for forfatteren at
finde direkte henvisninger hertil i Rentekam
merets arkiv. Denne parallel kunne have været
udbygget ligesom forholdene i Slesvig Holsten
måske kunne have givet et særligt perspektiv.
Flere steder i bogen diskuteres administra
tionsstrukturen i Danmark i almindelighed.
Hvorfor satsede enevælden på et kollegialt styre
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på centraladministrativt niveau, mens lokalad
ministrationens amtsembeder var besat med en
keltpersoner, der stod i forskellige relationer til
de øvrige embedsmænd i regionen? På Born
holm blev der faktisk i flere omgange gjort for
søg med andre administrative former, ikke
mindst p.g.a. øens forsvarsforhold, hvor den mi
litære kommandant og amtmanden stod i et
særligt forhold til hinanden. Den bestandige
kommission oprettedes på Bornholm i 1742 med
kommandant, amtmand, amtsforvalter og
provst. Den eksisterede frem til 1781, hvor den
daværende amtmand endog fik amtmandspo
sten nedlagt og landsdommeren inddraget i det
kollegiale styre. Det blev nu et egentligt sagsbe
handlende organ. Men i 1787 tiltrådte en ny amt
mand - centraladministrationen foretrak »een
mand at holde sig til« i amterne. Også oprettel
sen af det fynske gouvernement i 1815 til den
hjemvendte prins Christian efter tabet af Nor
ge kunne have givet anledning til eksperimen
ter.
Reformen i 1842 var af en helt anden karak
ter, idet den ikke ændrede amtsgrænser, men al
ene indførte de til en vis grad folkevalgte amts
råd ved siden af amtmændene. Karl Peder Pe
dersen mener, at dette folkevalgte element hvor lille det end var - var med til at redde amt
mændene over 1848. I så fald mangler han at
påvise, hvorledes samarbejdet blev i de nye
amtsråd med amtmændene som fødte formænd.
Jeg skal dog ikke fortænke ham i, at denne
sidste periode 1842-48 er blevet lidt stedmoder
lig behandlet. Der er givet så meget spændende
og fint perspektiveret stof, at den velskrevne bog
om enevældens amtmænd må læses af alle, der
blot interesserer sig det mindste for administra
tionshistorie
Birgit Løgstrup

Knud E. Korff: Ret og pligt i det 17.
århundrede. Retspraksis samt økono
miske, sociale og kriminelle forhold i
Åsum herred 1640-48, Odense Univer
sitetsforlag, 1997, 254 s., 250 kr.
Omkring 1960 udgav Aksel E. Christensen og
Troels Dahlerup den første bevarede tingbog
1640-48 fra Aasum Herred på Midtfyn. Knud E.
Korff mener, at denne og de andre tingbogsudgi
velser fra 1950’erne og 60’erne er benyttet for
lidt. Dette har han nu selv rådet bod på med en
en minutiøs analyse af de otte års referater af
tingsforhandlingerne ved Aasum herredsting.
Korff ønsker at benytte materialet til en bred
analyse af økonomiske og sociale forhold såvel
som af kriminaliteten i herredet, og han vil be
nytte sin mikro-analyse til en generel vurdering
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af det danske 1600-talssamfund. Endelig ønsker
han at analysere herredsfogdens og herredstin
gets virke - først og fremmest om der dømtes ri
meligt efter lovene.
Det er således et vidtfavnende og spændende
projekt, Knud E. Korff har opstillet, men des
værre lykkes det ham kun dårligt at indløse det.
Den økonomisk-sociale analyse breder sig ud på
mange emner, som Korff kun i ringe grad formår
at samle op i en fælles syntese. Derfor fremstår
de enkelte kapitler om landgilde, hoveri, ødegår
de osv. mere som kommentarer til den tidligere
forsknings resultater. Korffs hovedtese er en kri
tik af et udsagn, som han mener har domineret
den hidtidige forskning, nemlig at 1600-tallets
bondestand skulle have været udplyndret og
mere eller mindre retsløs. Hvad udplyndringen
angår mener han, at de hårde tider efter Torstensonfejden 1644-46 ramte adel og bonde
stand lige hårdt. Inden for bondestanden ramte
den imidlertid nogen betydeligt hårdere end an
dre. Det er bogens fortjeneste, at dokumentere,
at herredstinget ikke medvirkede til en lovstri
dig udbytning eller undertrykkelse af bønderne,
ligesom herremændene og deres ridefogder ikke
kunne være sikre på at vinde en sag mod deres
bønder ved tinget. Korff kan hermed vise, at den
herskende klasse selv i sådanne krisetider ikke
forfaldt til hvad man kunne kalde en »røverfeu
dalisme«. I forlængelse heraf tilslutter han sig
Hans H. Fussings kendte tese om at Danmark i
1600-tallet var et retssamfund.
Fussings tese er imidlertid særdeles omdisku
teret. John T. Lauridsen har i dette tidsskrifts
1982-årgang opsummeret diskussionen herom
og givet en vægtig kritik af Fussings kilde
grundlag og problemstilling (s. 626-638). I be
tragtning af hvor central Fussings tese er for
Korff virker det ikke tillidvækkende, at han helt
forbigår dette debatindlæg.
Bogen er ikke letlæst. Retssagsundersøgelser
skæmmes ofte af to fremstillingsmæssige fejl.
For det første de endeløse referater. Når man
står med syv gode eksempler på et forhold,
kræver det disciplin kun at meddele læseren det
ene. For det andet talterroren. Den nødvendige
statistiske analyse af sagerne giver mange tal
og procenter, og det kræver disciplin at begræn
se brugen heraf. Desværre undgår Korff ingen af
disse to farer.
Tyge Krogh

Cesare Beccaria: Om forbrydelse og
straf & Voltaires Kommentar. Oversat
med indledning og noter a f Sven H el
les. Efterskrift ved Ditlev Tamm, Mu
seum Tusculanums Forlag, 1998, 221
s., 198 kr.
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Cesare Beccarias lille bog Om forbrydelse og
Straf udkom i 1764 på italiensk, og forfatteren
var en ung ukendt lombardisk adelsmand. Trods
disse ikke særlig befordrende forudsætninger
fik bogen en kometagtig udbredelse i de intellek
tuelle kredse i Europa. Ingen havde før systema
tisk behandlet strafferetten. Beccaria kritisere
de med logiske og samfundspolitiske argumen
ter tidens omfattende brug af dødsstraf og tor
tur. Herigennem satte Beccaria straffesystemet
og retssikkerheden på den politiske og filosofi
ske dagsorden. Bogens hurtige berømmelse ud
trykte det store behov der var for en sådan de
bat. Det var især bogens udgivelse på fransk i
1766 med Voltaires kommentarer, der befordre
de dens udbredelse.
Bogen udkom på dansk i 1796 i en ikke særlig
vellykket oversættelse, som i dag er vanskelig at
opdrive. Det er derfor glædeligt, at Sven Helles
nu har nyoversat bogen. I indledningen giver
han en udmærket introduktion til Beccaria og
værkets modtagelse i samtiden såvel som dets
italienske og danske teksthistorie. Men i intro
duktionen til samtidens strafferet kommer han
for ukritisk til at gentage rationalismens egen
selvforherligelse. Den foregående periodes straf
fesystem kritiseres unuanceret og Helles kom
mer ikke ind på de problematiske sider af den
kontrol og indespærring, som Beccaria og ratio
nalismen ville erstatte kropsstraffene med.
Men Helles skal have ros for oversættelsen,
som selv om den er tilstræbt at være tekstnær,
alligevel er let læselig. De fyldige noter beskri
ver samtidige personer og begivenheder, som
teksten omtaler eller hentyder til. I et efterskrift
redegør Ditlev Tamm for værkets indflydelse
især for den danske strafferetlige udvikling.
Han viser, at det først og fremmest var som
igangsætter af en straffedebat, at værket havde
betydning. I de danske straffereformer og re
formovervejelser fra de sidste årtier af 1700-tallet kan man genfinde meget af Beccarias tanke
gods men kun i ringe grad en direkte inspiration
fra ham.
I forordet argumenterer Sven Helles for, at
værket er en filosofisk klassiker, hvis tankeind
hold endnu i dag er aktuelt. Dette kan diskute
res. Værket er først og fremmest bygget op om
en kritik af sider af samtidens rets- og straffepraksis, og dens grundliggende naturretlige og
matematisk rationelle argumentation blev opgi
vet få årtier efter at bogen udkom. Derimod er
der ikke tvivl om, at værket fik overordentlig
stor betydning i sin samtid. Bogen er derfor en
helt central kilde til retshistorien og den filosofi
ske udvikling i 1700-tallet. Historieforskningen
har derfor stor glæde af udgivelsen.
Tyge Krogh

Margit Mogensen og Niels W Bruun
(udg.): Før slev degnens Optegnelser.
Optegnelsesbog for Anders Jensen Kier
1667-1693, Landbohistorisk Selskab
1998, 208 s., ill., 168 kr.
Med Før slev degnens Optegnelser foreligger det
seneste skud på stammen i den perlerække af
bondedagbøger eller - som de ret snart og mere
korrekt kom til at hedde - optegnelsesbøger som
Landbohistorisk Selskab indledte udgivelsen af
i 1969 med Fæstebonde i Nørre Tulstrup Chri
sten Andersens Dagbog 1786-1797.
Degnen Anders Jensen Kiers optegnelser om
fatter årene 1667-1693. Der er ikke tale om
hverken daglige, ugentlige eller månedlige op
tegnelser, men om kontinuerlige, emnevis opdel
te indførsler »efter behov« og år for år om hans
private økonomi og om forskellige sider af deg
neembedet. At dømme efter omfanget dog ikke
lige udførligt for alle årenes vedkommende; han
har f. eks. ikke en eneste gang noteret de ind
tægter, der må have tilflydt ham for undervis
ning af børnene. Enkelte år har han slet ikke
skrevet i bogen.
Kildeudgaven indledes med en flot præsenta
tion af Anders Jensen Kier, hans embede, hus
holdning og netværk, udarbejdet af Margit Mo
gensen på baggrund af optegnelsesbogen samt
en kort redegørelse for udgivelselsesprincipperne. Derefter følger en oversigt over indholdet af
optegnelserne; en oversigt der formodentlig er
tænkt som et alternativ til et regulært emnere
gister og som i hvert fald fungerer som et ud
mærket sådant. Så følger (s. 32-158) selve opteg
nelsesbogen, med sideannoteringer (tak for det,
og gid det må få afsmittende virkning), og de på
samme måde annoterede dele af optegnelserne
som degnen har ført på latin (side 161-190). Dog
er hans afskrifter af breve, som findes i Danske
Kancellis brevbøger i Rigsarkivet, udeladt; det
samme gælder de af hans afskrifter efter latin
ske klassikere, som er oversat og trykt andet
steds. Det skal her fremhæves, at det er meget
værdifuldt, at de latinske bønner, embedsbreve,
sentenser og uddrag af klassikere, som degnen
skrev ned, ikke blot er oversat til dansk af Niels
W. Bruun, men står at læse på rette sted i tek
sten. Der sluttes af med ordforklaringer, personog stedregister. Det er på alle måder en enes
tående kilde, der her er blevet tilgængelig. Dels
fordi der ikke forefindes ret mange optegnelser
fra 1600-årenes pagane miljø. Dels - måske
først og fremmest - fordi det såvidt vides er den
eneste optegnelsesbog, der er bevaret efter en
degn. Degnen var dengang ligesom hans nærme
ste foresatte, præsten, et urbant indslag i land
sognene grundet uddannelsen og den deraf føl
gende anderledes livsstil. Uddannelsesmæssigt
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var degnen ganske vist »en halvstuderet røver« i
forhold til præsten, men han havde frekventeret
latinskolen og var studiosus; det var den tids
krav til degne. De var begge to embedsmænd,
men samtidig bønder og almindeligvis afhængi
ge af de rådende lokale økonomiske forhold.
Økonomisk set delte præst og degn således vil
kår med deres sognebørn; var dog sjældent så
godt stillet som de velhavende gårdmænd, men
heller ikke så dårligt stillet som de jordløse, og
degnen dårligere stillet end præsten.
Det vil være forkert at påstå, at optegnelses
bogen er spændende for den forudsætningsløse
læser. Men det er den til gengæld, som i øvrigt
de fleste kilder, for den læser, som i forvejen har
lidt generel viden om degnen og hans embede.
Og der er mange indfaldsvinkler til optegnelser
ne. Her er meget at hente for landbrugshistori
keren, for den der interesserer sig for boligen,
for husholdning og hushold, for det sociale net
værk eller for aktivitetsfelt og aktionsradius for blot at nævne nogle af de mange muligheder.
Optegnelserne giver bl.a. også rig lejlighed til at
følge Førslevdegnens handels- og udlånsvirk
somhed, og hvordan han investerede afkastet;
for hvad degnen i Førslev eventuelt manglede i
boglige kundskaber i forhold til præsten, det
havde han tilsyneladende i rigt mål i form af ta
lent for handel, udlån og investeringer. Den
slags virksomhed har ingen præst såvidt vides
drevet eller kunnet drive. Her er det interessant
år for år at følge, hvordan Anders Jensen Kier
uden tvivl investerede en del i at leve op til sin
rolle som præstens næsten ligemand, ja måske
forsøgte at blive hans overmand. Året efter at
han havde giftet sig investerede han i hest og
kreaturer, og allerede det følgende år (1669) var
der overskud til istandsættelse af degneboligen.
1 1670 byggede han til og købte sølvtøj, året efter
satte han igen penge i sølvtøj og heste, og sådan
fortsatte det. Han handlede med heste og krea
turer, solgte fjerkræ i store mængder og investe
rede en god del af afkastet i materielle, prestige
givende goder som boligen, sølvtøj og klæder.
Optegnelserne viser også, at han jævnligt om
gikkes provstiets øvrige præster og degne, og det
fordrede naturligvis en vis stil.
Traditionen tro skal et par kritiske bemærk
ninger med selv om de hører til småtingsafdelin
gen og er uden betydning for kildeudgaven som
helhed. Det burde have været nævnt i ordforkla
ringerne at Paralipomena (s. 158: paralipomenon) er det græske navn på Krønikernes Bog i
bibelen, for hvor mange ved det i dag. Det burde
nok også være fremgået af personregisteret at
både sognepræsten i Førslev Hans Jørgensen
Hammer og biskopperne Hans Wandal, som i re
gisteret benævnes Johan, og Hans Bagger jæ vn
ligt underskrev sig Johannes ..., samt at Wandal
endog benyttede den latiniserede betegnelse for
Wandal: Vandalinus.
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Anders Jensen Kier passer meget langt til det
billede, Georg Hansen skabte af degnen i sin bog
af samme navn (udgivet 1944), og vel at mærke
uden at have kendskab til den foreliggende op
tegnelsesbog. Men her er en konkret degn i et
konkret sogn i en konkret tidsperiode. Oven i
købet en degn hvis åndelige horisont spændte
fra Ciceros skrifter til hvad han selv betegnede
som vittighedernes vittighed: »Mingere cum
bombis res est gratissima lumbis« (s. 105). Opteg
nelserne frister til et nærmere bekendtskab. Og
de har ikke tidligere været udnyttet. De to udgi
vere skal have både tak og ros for deres arbejde.
Birgit Kaiser

Johannes Wendt-Larsen: Et rastløst
vækkende liv. Amtsprovst Peter Wil
helm Lutkens virke i Lumby 17911844, Odense Universitetsforlag, 1998,
88 s., 89 kr.
Fortid kan, som bekendt, også give nutidslær
dom. Det er denne lille og lune bog af lærer Jo
hannes Wendt-Larsen et eksempel på. Den
handler om amtsprovst Peter Wilhelm Lutkens
virke i Lumby på Fyn i årene 1791-1844. Den
indflydelsesrige stilling som amtsprovst gjorde,
at Liitken fik indsigt i mange af sin samtids
samfundsproblemer herunder de fattiges for
hold og skoleforholdene, som han som kirkens
repræsentant kom tæt på. Johannes Wendt Lar
sen fortæller i en fyldig indledning om Lutkens
aktiviteter, hvorefter han overlader ordet til
Liitken selv, idet han har fremfundet og trans
skriberet nogle hidtil ukendte optegnelser om
Lutkens liv og virke som sognepræst for Lumby
sogn i årene 1791-1844.
Det interessante ved Wendt-Larsens bog er, at
han ved at videregive Lutkens optegnelser peger
på en kildemulighed, som har været lidt overset.
Lutkens liv leverer nemlig stof til eftertanke,
fordi han var så tæt på samfundsproblemerne i
sin samtid, som var præget dels af oplysningsti
dens tanker samt i den modne del af Lutkens liv
af de åndelige vækkelser, som krævede folkesty
re og førte til den grundlovgivende forsamling i
1848. Derfor er det helt naturligt, at Lutkens i
sit virke bliver konfronteret med lægmandsbe
vægelsen og en skole-og fattigdomsforsorg, som
antager nye former idet foreningsgrundlæggelse
er et tidens virkemidler. Som præst står han på
det etableredes side, men må samtidig have et
vågent øje for, hvad der rører sig i samfundet.
Hans løsningsmodel ses bl.a. i hans virke som
medstifter af Selskabet til tabte Borgeres Frelse
og Foreningen til Håndarbejdets Fremme i Fy
ens Stift, hvor han udfører et på mange måder
fremskridtsvenligt arbejde.
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Selve optegnelserne, som aftrykkes i bogen,
handler desværre kun om årene 1795-1808. Når
man læser optegnelserne, får man et levende
indtryk af, hvad det er for usle enkeltskæbner og
alvorlige menneskelig problemer, som det har
været Lutkens opgave at forholde sig til. Liitken
er en personlighed, som ved udgivelsen af denne
levende og værdifulde bog, ikke er blevet glemt.
Bogen vil helt naturlig indgå som et supplement
til kilder til social-og kulturhistorie i Fyns stift.
Hertil kommer, at bogen fremtræder i et fornemt
og velgennemtænkt lay-out.
Hasse Neerbek

Jacob Thode Ræder: Kærlighed i Kiel A f en dansk officers efterladte papirer
1825-28«, udgivet a f Agnes Ræder
Clausen. I kommission hos Grevad
Forlag 1997, 88 s., ill., 125 kr.
Når man som anmelder får tilsendt en bog med
den næsten ugebladsinspirerede titel Kærlighed
i Kiel, så pirres ens nysgerrighed uværgelig.
Hovedaktøren er kendt i forvejen. Jacob Thode
Ræder blev født i Norge i 1798 og kom som kun
13-årig på Landkadetakademiet i København.
Det blev starten på en livslang militær karriere.
Under treårskrigen deltog Jacob Ræder i flere af
de store slag først med rang af major og siden
som oberstløjtnant og oberst. I begyndelsen af
1840’erne begyndte han at nedskrive sine erin
dringer Mit liv og Levnet, hvoraf dele er udgivet
under titlerne Krigserindringer fra 1848 til 1850
og Barndoms- og ungdomserindringer i hen
holdsvis 1911 og 1912.
Det er da heller ikke karrieren, der er bogens
emne, men en stormfuld forelskelse og forlovelse
med en ung pige fra Kiel, Emilie v. Brockdorff,
fra det første møde ved et bal i juni 1826 og frem
til det endelige brud i december 1828. Første del
af bogen er Jacob Ræders erindringer om forel
skelsen nedfældet ca. 1840 altså godt 15 år sene
re, hvor forelskelsens forskellige stadier beskri
ves. At det ikke altid er kærlighed ved første blik
vedgår Jacob gerne. Han foretrak nemlig først
den smukke Rosalie med »en langt større skøn
hed« frem for den mere tilbageholdende Emilie,
men som han tilbageskuende erkendte »Gud
give, jeg altid havde giort det«. Det er altså erin
dringer, der fra starten peger frem mod endemå
let. Anden del består af »De forseglede papirer«,
som han skrev »til« Emilie om sit ophold i Kiel
fra den 20. til den 31. juli 1828, der blev vende
punktet i forholdet. Jacob fik dog aldrig overgi
vet brevene til Emilie, hvilket er forklaringen
på, at de i dag findes på Det Kongelige Biblio
teks Håndskriftssamling. Endelig er der et sid
ste afsnit hentet fra Mit liv og levnet om de sid

ste måneder inden bruddet og ophævelsen af
forlovelsen.
Det har været et interessant bekendtskab
med den unge Ræders trængsler i Kiel, men jeg
savner det punktum, der gør bogen nødvendig og
nærværende for en bredere kreds. Nok giver Ja
cob Ræder en række ikke særlige sympatiske
skildringer af svigerfamiliens laden og færden,
som måske har bidraget til bruddet mellem de
to unge mennesker, men kan disse skildringer
også tilskrives kulturelt bestemte forskelle og
ikke særlige omstændigheder i familien Brock
dorff. Døden skal som bekendt have en årsag.
Når moderen chokerer Ræder med sine åbenlyse
beklagelser over, at hun ingen tak fik for at have
levet et dydigt liv i sine unge dage, så tyder det
på, at forholdet mellem forældrene var meget
dårligt eller snarere ikke-eksisterende. Det sam
me problem ligger tydeligvis bag faderens nedgørende og negligerende behandling af moderen.
Huset Brockdorff var tydeligvis i splid med sig
selv, men derved er det også vanskeligt at sige
noget mere generelt om takt og tone i datidens
bedre borgerskab.
I øvrigt er det spørgsmål om forældrenes
mildt sagt dårlige behandling af Jacob Ræder
var den egentlige årsag til bruddet mellem de
forlovede. Efter syv måneders adskillelse rejste
han hele natten for at kunne gense sin Emilie så
tidligt som muligt. Det var i bogstaveligste for
stand kærlighed med vinger. Resten af historien
er den smertelige fortælling om hans stadig
mere desperate forsøg på at genvinde Emilie,
der kun alt for tydeligt havde fundet en ny bej
ler.
Jacob Ræders oldebarn og udgiver, Agnes Ræ
der Clausen, skriver i forordet, at man i de sene
ste år har set flere romaner, der hævder at bygge
på gamle forsvundne manuskripter. Kærlighed i
Kiel er Jacob Ræders egenhændige beskrivelse
af de stormfulde højder i Kiel. Som litteratur
kan historien påberåbe sig autencitet, men jeg
ville nok være varsom med at drage for vidtræk
kende kulturhistoriske konklusioner af histo
rien.
Kim Furdal

Claus Bjørn: 1848. Borgerkrig og revo
lution, Gyldendal 1998, 268 s., 348 kr.
I år er det 150 år siden, at den dansk-slesvigholstensk-lauenborgske helstat blev sprængt,
demokratiseringen tog fat, og Treårskrigen be
gyndte. Claus Bjørn, lektor i historie ved Køben
havns Universitet, har sat sig for at give en
komprimeret, men alligevel dækkende fremstil
ling af begivenhederne i 1848. Det sker med stor
viden, et imponerende overblik og et godt øje for
præcise og detaljerede beskrivelser, hvor det er
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påkrævet. I den forbindelse inddrager han lø
bende lokale iagttageres beskrivelser og ræson
nementer over begivenhedernes gang. Ikke
mindst den handlings- og factsmættede frem
stilling af »ugen hvor helstaten faldt« (s. 62-103)
demonstrerer Bjørns evne til at skrive fængende
og fængslende. Begivenhederne fortælles, ak
tørerne præsenteres, og læseren følger næsten
time for time med i eskaleringen på begge sider.
Fokus flyttes frem og tilbage mellem København
og Rendsborg/Kiel. Dermed gives ikke blot en
suveræn og minutiøs redegørelse, men de for
skellige synsvinkler inddrages samtidig i frem
stillingen. Dette store kapitel følges af en rede
gørelse for den logiske konsekvens: Borgerkrig,
fulgt af forbundstysk/preussisk intervention og
dansk nederlag i slaget ved Slesvig 14 dage se
nere, igen fulgt af stormagternes diplomatiske
pres, der fører til våbenstilstandsaftalen i
Malmø 26. august 1848.
Men 1848 var andet og mere end krigshand
linger og våbenhvileforhandlinger. Claus Bjørn
dissekerer også »Anden fra 1848«, der fortolkes
som »en følelsesmæssig massepsykologisk eman
cipation, hvor forestillingerne om den enkeltes
medansvar for og medleven i en fælles skæbne
med ét kom til udfoldelse og gjorde begreber som
folk og fædreland meningsfyldte og nærværende
for den enkelte«, og som fik sin betydning i kraft
af, at den blev »altomfattende og sprængte alle
hidtidige grænser« (s. 140). Det gælder også
overskridelsen af de traditionelle kønsroller i
begge lejre. Endvidere karakteriserer han bl.a.
krigens psykologiske følger på det individuelle
og kollektive plan (herunder koncist »slavekri
gen«). Endelig beskrives demokratiseringspro
cessen med valg og grundlovs- hhv. forfatningsgivning i Danmark og Slesvig-Holsten. Herun
der analyseres både ligheder og forskelle mel
lem begivenhederne i kongeriget og Slesvig-Hol
sten. Alt dette sker kompetent, vidende og på en
særdeles læseværdig måde, der efterlader læse
ren med mangfoldige indtryk og en stærkt for
øget viden om facts, begivenheder, personlighe
der og ikke mindst om sammenhæng og konse
kvenser.
Selv om bogen primært omhandler begivenhe
derne i 1848, indeholder den også perspektive
rende betragtninger. Claus Bjørn slutter således
sin gennemgang med en epilog, der opsummerer
det videre krigsforløb og pointeret karakterise
rer forholdet mellem dansk og tysk, Danmark og
Tyskland, samt endelig Danmark, Tyskland og
Europa frem til i dag. I den forbindelse konklu
derer Bjørn bl.a., at «vi kan godt opfatte Tysk
land og tyskerne som noget, der også er i os selv,
som en spejlvending a f meget i os selv« (s.258).
Den pointe vil næppe blive positivt modtaget
alle vegne, men er velbegrundet i hele sin skarp
hed. Der findes så mange ligheder og komple
mentære relationer mellem dansk og tysk, at det
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nærmest er tvingende nødvendigt at fremhæve
forskellene for at understrege den særegne iden
titet. Dog kunne det indvendes, at tysk ikke er
nogen endimensional størrelse, men er hetero
gen med fundamentale mentalitetsforskelle i
landets mange regioner. Det danske forholder
sig således nødvendigvis til en stereotypisk og
undertiden forestillet tyskhed, mens de færreste
tyskere på den anden side skænker danskheden
en tanke. Som sådan er der tale om et overvejen
de ensidigt komplementært forhold.
Claus Bjørns ny bog er med andre ord både in
spirerende og oplysende, og den fortjener at bli
ve læst. Bogen er forsynet med billeder, facsimile
og kort, der sammen med præcise tekster om
hyggeligt illustrerer og supplerer de begivenhe
der, hovedteksten beretter om. 1848 er skrevet
til et bredt, interesseret publikum, og derfor er
der af gode grunde heller ikke medtaget noter.
Til gengæld afrundes bogen med en litteratur
vejledning, der både omfatter publicerede mono
grafier og kildeudgivelser. Bagest i værket fin
des et nyttigt personregister, som opfører cen
trale og mindre centrale personligheder, der
optræder i bogen.
Jørgen Kuhi

Bente, Peter og Alette Scavenius: Klint
holm Gods. 200 år i slægten Scavenius'
eje, Strandbergs Forlag, 1998, 64 s., ill.,
148 kr.
I 1792 kom Jacob Pedersen Brønnum Scavenius
(1749-1820) hjem fra de danske kolonier i Indien
med to tønder guld. For dem købte han først
Gjorslev på Stevns, og i 1798 Klintholm på den
østligste del af Møn, inklusive Møns Klint. Siden
har der siddet Scavenius’er på Klintholm. 200året for besiddelsen har godsets nuværende ejer,
Peter Scavenius samt hans søstre Bente og Alet
te Scavenius markeret med udgivelse af en lille
velskrevet bog om godset, familien og bygninger
ne. For den ældre tid bygges på topografisk og
lokalhistorisk litteratur, men også arkivalier på
Klintholm, godsarkivet i Landsarkivet i Køben
havn og familiearkivet i Rigsarkivet. Desværre
er der sparet på henvisningerne, så det er svært
at se, hvad der er anvendt af arkivalier fra
landsarkivet. Ved kort og billeder mangler med
få undtagelser angivelse af proveniens, hvilket
er synd, da bogen er så flot og givende illustre
ret, at der nok skal være nogen, som vil efter
spørge også billederne.
Bogens første halvdel står Alette og Peter Sca
venius for. Alette Scavenius indleder med en in
troduktion til Møns forhold i senmiddelalderen
under Roskildebispen, senere kongen og endelig
de private ejere efter salget af ryttergodset i
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Y1Q§. »Klintegodet på Møen« opstod i 1769. Det
voksede under Jacob Scavenius, der ikke alene
var en driftig godsejer, men også storsamler af
bøger. Familiehistorien videre frem i tiden fortæl
les godt, kritisk og kærligt på samme tid. Stær
kest står nok politikeren Peder Scavenius, (17951868), der blev adlet i 1843, og til slut forfatternes
far, Carl Christian Scavenius (1915-1987). Sidst
nævnte var en umådelig virksom mand, men med
forfatternes ord stod den økonomiske formåen
ikke altid mål med hans initiativrigdom (s. 32). I
afsnittet om Klintholm Gods 1973-1998 viser Pe
ter og Alette Scavenius den omstilling, der blev
nødvendig fra først i 1970’erne. Det blev et forløb
med frasalg (bl.a. af Møns Klint i 1980) og en øko
nomisk tilpasning, som til familiens forståelige
glæde synes at lykkes.
Den position, Scavenius-familien opnåede i
1800-tallet, afspejles selvfølgelig også i arkitek
turen. Der var ingen smalle steder. Klintholm
Gods har siden 1870’erne haft hele to hovedbyg
ninger, der lige indtil 1960’erne var mere eller
mindre permanent beboet af familien. Kunsthi
storikeren Bente Scavenius er på hjemmebane i
bogens to afsluttende afsnit om disse bygninger,
nemlig arkitekten G. F. Hetsch’s sen-klassicistiske bygning fra 1838 - den såkaldte Kammer
herrebolig - og August Kleins pompøse hoved
bygning i Rosenborgstil fra 1875, nu dømt til
nedrivning pga. svamp. Begge afsnit er rige på
interiørbilleder, som levendegør det miljø, som
er beskrevet i bogens tidligere afsnit, også for
den udenforstående læser. Især afsnittet om
Kammerherreboligens opførelse er et veloplagt
og velfunderet studie af et frugtbart samarbej
det mellem bygherre og arkitekt.
Det er en slægtsbog med den særlige valør, en
sådan må have, men forfatternes professionelle
indsigter har sikret, at også et alment interes
sant kulturbillede træder frem.
Margit Mogensen

Ingvard Mølbjerg: Møller og møllere i
Vendsyssel - fra middelalder til vor
tid, Jysk Lokalhistorisk Forlag, 1998,
84 s., ill., 148 kr.
Bogen Møller og møllere i Vendsyssel er rigt illu
streret, i såvel sort/hvid som farve. Fotografier
ne supplerer på udmærket måde teksten, især
hvad sort/hvid-illustrationerne angår, omend re
produktionen af disse i visse tilfælde lader noget
tilbage at ønske, hvilket vel må tilskrives de al
drende forlæg. Farveillustrationerne er prægti

ge, i såvel optagelse som reproduktion, men er i
flere tilfælde tilsyneladende primært til stede
for at understøtte titlen; dvs. for at forlene bogen
med en vis geografisk spredning.
Bogens titel er nemlig lidt af en tilsnigelse.
Forfatteren koncentrerer sig primært om møl
lerne i Horne-Asdal og Bjergby sogne, mellem
Hjørring og Hirtshals, og kommer kun lidt ind
på landsdelens øvrige mange møller, såvel eksi
sterende som - især - forsvundne. Der opereres
således med en noget reduceret udgave af Vend
syssel, hvor behandlingen af emnet ikke sikres,
blot fordi denne eller hin mølle gengives i for
nemt farvefotografi, ligesom der heller ikke le
ves fyldestgørende op til den periodiske angivel
se, »fra middelalder til vor tid.« Ligeledes er
Mølbjergs styrende postulat om, at de forskelli
ge mølletyper var ens over hele landet og at de
fulgte den samme udvikling, »hvorfor de be
skrevne møller kan betragtes som prototyper,« en
sandhed med adskillige modifikationer.
Til gengæld er det et udmærket stykke'mølle
historie, Mølbjerg har skrevet, eller måske rette
re lokal møllehistorie, for det er ikke blot møllen
som maskine, vi præsenteres for, men også livet
i og omkring møllen. I den sammenhæng demon
strerer Mølbjerg, hvilken viden vi kan hente om
disse forhold i skøde- og panteprotokoller, skifteog fæstebreve, forsikringer og brandtaksationer
m.v. Samtidig gives kortfattede beskrivelser af
gængse mølletyper, af deres indretning og funk
tion, så heller ikke for så vidt angår den tekni
ske side af sagen lades læseren i stikken, omend
det er noget overdrevet at hævde, som det sker i
præsentationsteksten på bagsiden, at bogen kan
opfattes som »lærebog i elementær mølleviden
skab.«
Men ud over at bogen hverken i titel, udgangs
punkt eller præsentationstekst rummer den
mindste smule af den påståede, nordjyske be
skedenhed, så er den en udmærket demonstra
tion af eksistens og brug af de store kildegrup
pers oplysninger om møller. Disse til tider lidt
tørre kilder suppleres af forfatterens indsamle
de beretninger fra gamle, der har fortalt »mølle
erindringer« fra deres barndom. Disse beretnin
ger er med til at levendegøre fremstillingen, nok
især for den lokale læser. Også folk uden for
Horne-Asdal og Bjergby sogne kan imidlertid
lære et og andet om deres mølle, eller finde ud
af, hvor de kan hente viden, hvilke kilder der
kan tænkes at være anvendelige. Det er dette
sidstnævnte aspekt, mere end det er den tekni
ske møllegennemgang, der gør bogen interes
sant, også uden for Hjørring-Hirtshals-egnen, og
syd for Vendsyssel.
Henrik Gjøde Nielsen
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Ellen Schrumpf: Barnearbeid - plikt
eller privilegium? Barnearbeid og oppvekst i to norske industrisamfunn i p e
rioden 1850-1910, Kristiansand 1997,
241 s., 298 kr. Eksp.: Høyskoleforlaget
AS, Postboks 39, N-4901 Kristiansand
S.
Ellen Schrumpf er lektor ved Telemark fylkes
højskole, og bogen er hendes doktorafhandling.
Den behandler sit emne navnlig ud fra problem
stillingerne »hvilke kulturelle, sociale og økono
miske faktorer var årsag til, at børnene arbejde
de« (jfr. hovedtitlen) og »hvorfor havde arbejdet
en central plads i børnenes liv i én periode, mens
det i en senere periode fik en mere perifer rolle?«.
Undersøgelser af arbejds- og samfundslivet i
enkelte industrisamfund er et traditionelt emne
i svensk historisk forskning; men i 1980’erne og
1990’erne har norske historikere markeret sig
på området med Ingar Kaldal og Knut Kjeldstadli i spidsen. Udgangspunktet for det forelig
gende arbejde er Lars Olssons undersøgelse af
børnearbejde i tre svenske industribrancher {Då
barn var lönsamma, 1980) og hans konklusion,
at det var maskinerne, der afskaffede børnear
bejdet, endnu før det blev forbudt ved lov. Men
forfatteren har i denne undersøgelse konstate
ret, at børnearbejdet ikke kan forklares alene af
det tekniske niveau. Det må også være kulturelt
betinget, og forfatteren vælger at betragte bør
nene som selvstændige aktører i de kulturelle,
sociale og økonomiske strukturer, der omgav
dem. Det er en nutidig synsmåde, som samtidig
har tradition i Norge med Edvard Bulis kultu
relt farvede socialhistorie, og forfatteren ved
kender sig inspirationen fra Edvard Buli.
Bogens topografiske univers er Ulefos sav
værk og Porsgrund porcelænsfabrik, begge i Te
lemarken i det sydlige Norge. Savværket er en
traditionel, industrilignende virksomhed i et
landdistrikt, beliggende side om side med et
større jernstøberi, hvorfra et stort antal danske
kommuner køber deres kloakdæksler. Porce
lænsfabrikken, der er det norske sidestykke til
den Kongelige Porcelænsfabrik, var ved sin op
rettelse en ikke tidligere kendt produktion i
Norge, beliggende i et bysamfund. Der er altså
tale om forskelligartede virksomheder og lo
kalsamfund; men i begge tilfælde handler det
om industrielt børnearbejde, som kildemæssigt
er langt bedre belyst end børnearbejdet i land
bruget eller i hjemmene. De anvendte kilder er
dels et kvantitativt kompleks af personale- og
lønningsprotokoller med støtte fra folketællin
ger, dels en række personlige beretninger (erin
dringer) holdt op mod den generelle baggrund.
Det kvantitative materiale kommer lidt overdre
vet til udtryk i bogens skemaer og tabeller, der
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heller ikke er typografisk kønne - de har måske
været et krav til fremstillingens anerkendelse
som afhandling - men bogens tekst er velskre
vet og spændende at læse.
På Ulefoss var livets hovedindhold arbejdet.
Det var almindeligt, at sønner hjalp deres fædre
på savværket og blev oplært til at overtage plad
sen. Disse børn var faste arbejdere på savvær
ket, mens børn af omegnens landbrugere havde
kortvarige ansættelsesforhold ved spidsbelast
ninger og derefter forsvandt igen. I Porsgrunn,
hvor porcelænsfabrikken startede i 1887, var
der i de første år mange børn ansat, senere
færre, og forfatteren konstaterer, at det ikke var
specielt fattige børn. Også her var der både
børn, der arbejdede kortvarigt og derefter forlod
fabrikken, og børn, der kom i lære hos fabrik
kens tyske kernearbejdere og undertiden blev i
virksomheden resten af deres liv. De sidstnævn
te var ofte børn af ansatte på fabrikken. Pors
grunn rummede flere muligheder for beskæfti
gelse; men der var ikke de samme muligheder
for naturalieøkonomi som på Ulefoss, og tilvæ
relsen forekom ikke så tryg. På Ulefoss var der
brugsskole, hvis tider var tilpasset arbejdsplad
sen, Porsgrunn havde byskole med daglig under
visning. I den ældre tid var fraværet stort på
grund af børnenes erhvervsarbejde; men efter
århundredskiftet blev skolen efterhånden vigti
gere end arbejdet. Forældrene blev klar over, at
opdragelsen til fremtidens samfund gik gennem
viden, ikke gennem arbejde, og selv om børnene
stadig havde arbejde uden for skoletiden, var de
res indtægt ikke længere af samme betydning
for familiens økonomi. Tidligere havde et barn
tjent en trediedel af faderens løn og dermed
kunnet bidrage positivt til familieøkonomien.
Nu kunne barnet selv disponere over sin ind
tægt, men den rakte kun til lommepenge, og fa
miliens økonomi var afhængig af faderens ind
tægt som familieforsørger. Selv større børn tjen
te ikke længere nok til deres eget underhold, og
børnene fik dermed en anden plads i familien.
Jeppe Tønsberg

Hans A. Haar: Slagtertruget. Historien
om Haderslev og Omegns Slagterme
sterforening, Forlaget Gammelting,
Haderslev 1997, 143 s., ill., 150 kr.
Haderslev og Omegns Slagtermesterforening
eksisterede fra 1634 til 1997. Som så mange an
dre lokale foreninger er den gået op i en større.
Slagtermesterforeningen Sønderjylland blev i
1997 dannet af slagtermestrene i Tønder, Åben
rå og Haderslev. 363 år blev foreningen i Ha
derslev, og det er jo en betragtelig alder, så det er
godt, at dens historie nu er blevet skrevet, inden
den gik helt i glemme.
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Lokalforeningens ophør følger i kølvandet på
butiksdøden, som også har ramt slagterfaget.
Det er historien om, hvordan et oprindelig be
skyttet lokalmarked for slagtervarer efterhån
den blev integreret i et regionalt eller et natio
nalt marked. For slagterne formede udviklingen
sig sådan, at først gik håndværksdelen af faget
tabt. Fremover måtte butiksslagterne koncen
trere sig om den købmandsmæssige side af fa
get. Men det betød kun en udsættelse af proble
merne, ikke en løsning. Butiksdøden ramte også
dette fag, hårdt endda. På en måde blev slagter
ne de store tabere, da levnedsmiddelhandelen
blev liberaliseret fra 1959 og frem. Der er noget
næsten symbolsk i, at det offentlige slagtehus’
bygninger i 1979 blev revet ned for at give plads
til et supermarked med tilhørende parkerings
plads (og slagter/delikatesseafdeling).
1960’erne blev det afgørende årti, og når det
endte med, at slagterne tabte, var det ikke, fordi
de sad med hænderne i skødet. De prøvede at
udnytte alle de muligheder, der stod åbne. Der
blev gjort forsøg på at redde håndværksdelen af
faget. Således overtog slagtermestrene i Hader
slev i 1963 det offentlige slagtehus, men det
måtte lukke tre år senere. De søgte også at styr
ke det kollegiale samarbejde ved i 1959 at opret
te Sønderjysk Kredssammenslutning for Slag
termestre. Den blev udvidet i 1970, men seks år
efter måtte arbejdet indstilles. De søgte også at
intensivere samarbejdet i Danske Slagterme
stres Landsorganisation. Slagtermester Hans A.
Haar, der er bogens forfatter, var formand for
det hele, incl. Landsorganisationen i en periode.
I 1971 trak han sig imidlertid tilbage. Det store
arbejde havde ikke formået at redde hånd
værksdelen af faget. Mere held var der i nogle år
med købmandssiden. Slagtermestrene organise
rede et fællesindkøb. Det fik navnet Sydjysk
Slagterring og begyndte virksomheden i 1963.
Det blev en økonomisk succes og måtte udvide
lokalerne adskillige gange. Fra 1970 sluttede
bagermestrene sig til samarbejdet. Også dette
selskab var Hans Haar formand for. Slagterrin
gen blev deltager i et landsomfattende arbejde i
samarbejde med tilsvarende fællesindkøb andre
steder i Danmark. I 1989 skiftede Slagterringen
navn til Inco-Syd; den er fortsat selvstændig,
men har nu det landsdækkende selskab IncoDan som en slags paraplyorganisation i spidsen
af samarbejdet. Selskabet handler også med
ikke-medlemmer, men dets ejerkreds består
udelukkende af slagter- og bagermestre. Slag
terringen havde i 1980 købt slagteriet i Brørup,
som senere blev omdannet til et selvstændigt
anpartsselskab ejet af Slagterringens slagter
mestre. Dette slagteri overtog i 1994 en pølsefa
brik i Haderslev og har derved fået egen produk
tion af færdigbearbejdede kødvarer.
Fællesindkøbet og slagtermestrenes eget slag
teri har økonomisk været en succes, men har

ikke kunnet afværge butiksdøden i faget. Med
lemstallet i Danske Slagtermestres Landsorga
nisation er i dag kun 1/6 af, hvad det var for 30
år siden.
Den foreliggende bog er en mellemting mellem
personlige erindringer og en fremstilling af fore
ningens historie. Tyngdepunktet ligger på den
tid, forfatteren selv kan huske, og erindrings
præget gør, at han kommer meget i forgrunden i
fremstillingen. Det savner imidlertid ikke saglig
berettigelse, da det fremgår, at Hans Haar var
initiativtager til mange af de forsøg, der blev
gjort i 60erne på at dreje udviklingen i en bedre
retning. Bogen er derfor et værdifuldt bidrag til
vores viden om butiksfagenes udvikling i sidste
halvdel af 1900-tallet.
Jørgen Fink

Søren Byskov: Tro, håb & legetøj.
Landsbyfolk og industrieventyr i Bil
lund 1920-1980, Overgaard Bøger,
Grindsted, 1997, 295 s., ill.
Den foreliggende bog er tredje og sidste bind i
Grindsted Vorbasse Museums flerårige forsk
ningsprojekt om Slaugs Herreds historie. De to
tidligere bøger omhandlede Hedens hemmelig
heder ved Peter Henningsen og Stationsbyens
Samfund ved Sidsel Eriksen.
Alle de her nævnte fremstillinger har i meto
devalg og perspektiver betydet en ændret opfat
telse af lokalsamfundets historie.
Søren Byskov er socialantropolog med forsk
ningsområde i nutiden og den nærmeste fortid.
Valget af Billund, som den lokalitet i området
der skulle stå for en nærmere undersøgelse til
seriens tredje bind, var derfor naturligt, da de
største ændringer i byens udvikling ligger in
denfor de seneste to-tre generationer. Fremstil
lingen er ikke en lokalhistorisk beskrivelse i tra
ditionel forstand, men et forsøg på at nå til en
forståelse af, hvordan folk i Billund og i Grene
sogn har opfattet sig selv og deres omgivelser. I
denne proces har det været centralt at efterfor
ske, hvilke varige spor de religiøse vækkelser
har sat sig i forholdet mellem normerne i lands
bysamfundet og den moderne industrikultur.
Undersøgelsen bygger på en lang række inter
views med repræsentanter for det lokale sam
fund suppleret med andet tilgængeligt kildema
teriale og lokalhistoriske fremstillinger. Det
gennemgående tema i bogen er historien om
landsbysnedkeren Ole Kirk Christiansen, der i
1930’erne startede en produktion af trælegetøj
med varemærket LEGO. I 1950’erne gik virk
somheden ind i plasticalderen under sønnen
Godtfreds lederskab - og den kendte klods blev
skabt. I dag, hvor virksomheden beskæftiger

243

Anmeldelser
mere end 2.000 medarbejdere og har et bebygget
areal på 100.000 kvadratmeter, er det barnebar
net Kjeld, der er administrerende direktør og en
del af et bysamfund, hvis indbyggertal er mere
end tidoblet.
Forfatteren kan trods den voldsomme udvik
ling, Billund gennemgik som bysamfund, påvise
en betydelig kontinuitet i den herskende menta
litet og selvopfattelse hos sine »informanter«
(som er hans fags traditionelle betegnelse for in
terviewede personer). Både den grundtvigske og
missionske holdning var repræsenteret i områ
det, men især den missionske var stærkt repræ
senteret og efter Søren Byskovs opfattelse norm
dannende i det lokale samfund. Dette kom til at
præge LEGO og forholdet mellem virksom
hedsejeren - Ole Kirk Christiansen, der hørte til
de missionske - og medarbejderne.
Den valgte metode kunne måske give anled
ning til en vis tvivl, men på den anden side er
det en velskrevet og interessant bog, der vækker
stof til eftertanke.
Henrik Vedel-Smith

Ole Drostrup med bidrag a f Walter
Kienitz: Den hæmmede kriger - et p or
træt a f general von Hanneken, Odense
Universitetsforlag 1997, 370 s., 350 kr.
Den historiske biografi har efter en længere
dvale fået en renæssance i 90’erne, både blandt
de skrivende forskere og det læsende og bog
købende publikum. Vi har at gøre med en for
midlingsform, der så sent som i 1997 har givet
anledning til en hed debat i danske historiker
kredse, gående på hvorvidt den videnskabelige
integritet er opretholdt inden for genren. Det
nærværende portræt af general von Hanneken,
den militære øverstkommanderende i Danmark
1942-45, kunne være interessant at diskutere
netop i en sådan kontekst - genre kontra viden
skabelighed. Ikke mindst fordi denne bog nær
mest befinder sig på grænsen mellem historisk
biografi og erindring. Som det står skrevet på
værkets forside, er dette blevet til med bidrag af
den hedengangne generals ordonansofficer, Wal
ter Kienitz, og af bogens indledning fremgår det,
at der i det hele taget er tale om et samarbejde
mellem Drostrup og Kienitz. Biografien er såle
des udformet i fællesskab med en af hovedkil
derne til general von Hannekens liv og levned.
Unægtelig et udgangspunkt der kan få en histo
riker til at løfte øjenbrynene og i øvrigt næppe
havde været heldigt, dersom det foreliggende
manuskript f.eks. havde været et ph.d.-projekt.
Karakteristisk er det da også, at bogen først
og fremmest er et forsøg på at rense den tyske
generals rygte i den danske konsensushistorie
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om besættelsestiden. Men Drostrup og Kienitz
har ikke dette som en skjult dagsorden, tvært
imod er det en af bogens styrker at læseren fra
start af orienteres om formålet: At nuancere bil
ledet af von Hanneken, der i megen dansk litte
ratur om krigens tid er afbildet som en højt rå
bende, nærmest ubehøvlet og måske endog pri
mitiv mandsperson, gerne med stærke nazisti
ske tilbøjeligheder.
Biografien er kronologisk anlagt og behandler
indledningsvis generalens liv frem til 1935 i et
samlet kapitel. Desværre er von Hannekens op
vækst og ungdom kun berørt meget sporadisk,
og læseren frarøves derved i nogen grad mulig
heden for at forstå generalens senere handlin
ger og væremåde. Lidt ærgerligt, da det traditio
nelt er en af biografiens stærke sider, at hoved
personen i særligt detaljeret grad kan fremstil
les og analyseres i forhold til det miljø, der har
socialiseret vedkommende. Perioden fra 1935 til
von Hannekens indsættelse som øverstbefalen
de i Danmark i 1942 er ligeledes behandlet un
der ét. Det drejer sig om generalens tid som em
bedsmand i den tyske nazistiske rustningsindu
stri. En temmelig interessant historie, idet von
Hanneken som et ikke-partimedlem og en på
mange måder gammeldags og traditionel officer
har været lidt af et særsyn i toppen af den tyske
forvaltning.
Den resterende del og dermed hovedparten af
bogen omhandler von Hannekens tid som
øverstbefalende i Danmark, dels på Lille Amali
enborg i København dels senere ved Silkeborg
bad. Det er i denne del af bogen, at Drostrup og
Kienitz søger at rokke ved dele af den etablerede
besættelsestidshistorie. Lange passager former
sig som essays, der revurderer tolkninger af
f.eks. Hæstrup og Kirchhoff. Temaer som juris
diktionen, aktionen mod de danske jøder og poli
tiet, samt folkestrejkerne, diskuteres i forhold til
von Hannekens rolle. Centralt er spørgsmålet
om, hvem af de tyske hovedrolleindehavere på
dansk jord, Best, Pancke og Hanneken, der hav
de ansvaret og tog initiativet i de forskellige si
tuationer. Behandlingen af perioden i Danmark
er kildenær og kompetent, omend det fortrinsvis
er detaljer, der bliver rykket ved.
Drostrup og Kienitz fuldbyrder med den fore
liggende biografi deres målsætning, for så vidt
at det lykkes at formidle og argumentere for et
mere nuanceret billede af von Hanneken, end
det der hidtil har præget de hjemlige historie
bøger. Den tyske general har uden tvivl været of
fer for den tidlige efterkrigstids fordomsfulde
syn på besættelsesmagten på den ene side, og
for et manglende studie af sin person på den an
den. Endvidere er der intet, der tyder på, at von
Hanneken var korrupt eller særligt magtsyg.
Problemerne opstår først, når det søges at koble
von Hanneken til den tyske modstand mod Hit
ler, samt i det hele taget at portrættere genera-
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len som en modstander af det Tredje Rige. Her
slår kilderne efter anmelderens mening på in
gen måde til, og det bliver da oftest også ved an
tydninger og spekulationer på dette punkt.
Særligt åbenbart virker dette i afsnittet om op
positionen i det Tredje Rige, hvor von Hannekens modstandsånd angiveligt sandsynliggøres
ved at henvise til hans periodevise kontakter
med den tyske »general Thomas«, der i 1939 var
involveret i kupplaner, som aldrig blev ført ud i
livet. Denne general valgte efter eget udsagn at
blive og arbejde under Hitler, idet han fandt det
ærekrænkende at flygte til udlandet, og fordi
han ville modarbejde systemet indefra. Efter at
have citeret denne forklaring skriver Drostrup:
»Det skal skønnes rimeligt at antage, at det var
tilsvarende overvejelser, som dem, general Tho
mas her nævner, der gjorde, at von Hanneken
blev på sin post i fireårsplanen og ministeriet i
det tyske militære system« (s. 84). Det må i høj
grad siges at dreje sig om et skøn, idet ingen kil
der omhandlende von Hannekens motiver frem
lægges i denne sammenhæng.
Givet er det, at von Hanneken ikke var en
hærdet nazist. Omvendt overbevises man ikke
om, at generalen var en egentlig antinazist i
ideologisk henseende. I von Hannekens handlin
ger, som de er fremstillet af Drostrup og Kienitz,
er der intet bevis for, at han tog en moralsk stil
lingtagen til nazismen som sådan. Det lader
snarere til, at generalen har været en blandt
mange af de ældre tyske officerer fra Værne
magten, der ikke evnede at forstå den skræm
mende politiske udvikling, der omgav dem, fordi
deres beskyttede og højreorienterede aristokra
tiske opvækst, samt deres fædrelandskærlighed
forblindede dem. Den frustration, denne gruppe,
von Hanneken inklusive, gav udtryk for som un
dersåtter i det Tredje Rige, bundede snarere i ir
ritation over forretningsgangen under den vul
gære »østrigske korporal«, end i forargelse over
krystalnat, koncentrationslejre og udryddelses
krig på østfronten. Men dette er et spørgsmål
om tolkninger. Hvorom alt er, så fremstår Den
hæmmede kriger som et både velskrevet og et in
teressant bidrag til den danske besættelsestids
historie.
Peter Scharff Smith

Morten Hahn-Pedersen: A. P. Møller og
den danske olie, Schultz Information,
1997, 349 s., 270 kr.
En række store danske virksomheder har i de
senere år fået skrevet deres historie af professio
nelle historikere og flere er på vej. Morten
Hahn-Pedersens bog handler, som titlen siger,
om A. R Møller og den danske olie og altså ikke
om hele A. P. Møller-koncernen. For historikeren

kan det være et problem at indgå i sådanne pro
jekter, da der jo altid fra virksomhedernes side
er nogle forventninger til og opfattelser af sel
skabets historie, som ikke altid stemmer over
ens med den opfattelse, som en professionel hi
storiker når frem til gennem sine undersøgelser.
Morten Hahn-Pedersen gjorde sig da også disse
overvejelser, inden han sagde ja til opgaven for
A. P. Møller, men han valgte trods alt at tage
mod udfordringen. Normalt er det vanskeligt for
historikere at få adgang til private virksomhe
ders arkiver, fordi virksomhederne selv gerne vil
styre det billede, offentligheden skal have af
dem. A. P. Møller har givet Hahn-Pedersen ad
gang til selskabets arkiver, og han har skrevet
en velskrevet og meget oplysende bog om denne
del af A. P. Møller-koncernen. Bogen giver et
godt billede af virksomhedens interne overvejel
ser i de til tider meget turbulente politiske stor
me, som selskabet kom ud i. Til gengæld beg
rænser udgangspunktet i selskabets arkiver på
visse punkter forfatterens analyse.
Morten Hahn-Pedersen vælger at gå kronolo
gisk til værks. Indledningsvis gennemgår han
den danske bevillingspolitik frem til 1960. En af
de gode historier her er den om, hvordan det lyk
keses amerikaneren Ravlin i 1937 ved hjælp af
en falsk saltprøve at snyde sig til den første ene
retsbevilling i Danmark af en varighed på 50 år
til udvinding af kulbrinter, salt mm fra den dan
ske undergrund. Svindelnummeret blev først
opdaget efter 2. verdenskrig, hvor Ravlin havde
solgt bevillingen til Gulf, som i 1950 efter nogle
ændringer fik en fornyet bevilling på 50 år. Gulf
opgav dog i 1959, da alle undersøgelser havde
været negative.
I det næste kapitel beskrives den spændende
tilblivelse af eneretsbevillingen i 1962. Vi får at
vide, hvorledes skibsreder A. P. Møller går ind i
sagen af nationale grunde, da han får at vide, at
et tysk selskab er interesseret i koncessionen i
det sønderjyske område. Det er interessant både
i dette og de efterfølgende afsnit at følge, hvorle
des henholdsvis A. P. Møller og senere sønnen
Mærsk Mc-Kinney Møller i tilspidsede situatio
ner, hvor de følte sig trådt for nær eller var
klemt i en forhandlingssituation, henvendte sig
direkte til den siddende statsminister for at få
en drøftelse af situationen. Et sådant privilegi
um har vist ingen andre erhvervsledere haft.
A. P. Møller får koncessionen og får hurtigt
etableret en professionel organisation i DUC Dansk Undergrunds Consortium - med i første
omgang Gulf. Senere indtræder Shell, Chevron
og Texaco i DUC, som i dag består af A. P. Møller,
Shell og Texaco, idet først Gulf og siden Chevron
af forskellige grunde udtrådte.
I kapitlet »Onshore og offshore-aktiviteterne
1963-73« aflives myten om, hvorledes daværen
de udenrigsminister Per Hækkerup en sen nat i
1963 skulle have solgt den del af kontinen-
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talsoklen, hvor det norske Ekofisk-felt ligger,
fordi han var indisponeret. Hahn-Pedersen påvi
ser overbevisende, at Hækkerup i grænsedrag
ningen mellem den norske og den danske del af
Nordsøen henholdt sig til de internationalt fast
lagte principper på havretsområdet i Genévekonventionen, som blev endelig ratificeret i
1964. Men myten var god, så længe den varede.
Kapitlet beskriver indgående det politiske spil
omkring grænsedragningen til Tyskland, og
hvorledes det nær havde ført til, at Danmark
havde mistet områder, der i dag er kerneområ
der i den danske olie- og naturgasproduktion i
Nordsøen. De langtrukne forhandlinger var også
skyld i, at olieproduktionen fra Nordsøen først
kom i gang i juli 1972, og de politiske komplika
tioner det medførte.
Kapitlet »Fokus på Nordsøen 1973-1985« be
handler den politisk mest turbulente periode i
historien om A. P. Møller og den danske olie. Fra
at have haft en eneretsbevilling til hele den dan
ske undergrund i 1973 til i 1981 at acceptere at
nøjes med 2% af den oprindelige bevilling i 1986.
Også beskrivelsen af de interne uenigheder i
DUC er interssante, ligesom hele tilblivelsen af
den første gashandelsaftelse fra 1979 er det, for
di der til stadighed er tale om en afvejning af
forretningsmæssige og samfundspolitiske hen
syn. Kapitlet er uhyre interessant i sin beskri
velse af, hvorledes Danmarks største og meget
veldrevne virksomhed tilsyneladende manglede
politiske rådgivere. Mærsk Mc-Kinney Møller
rådede over al den juridiske ekspertise, der var
behov for, men manglede tilsyneladende rådgi
vere med politisk tæft, som kunne have rådgivet
om, hvorledes man kunne have ageret mere be
hændigt i situationen over for statsminister An
ker Jørgensen og ikke mindst over for Dan
marks energiminister Poul Nielson.
Nogle af de dokumenter, Hahn-Pedersen cite
rer ikke mindst fra hr. Møllers hånd både i tek
sten og i noterne, viser en politisk naivitet, som
enten dækker over en manglende politisk ind
sigt, som en trænet politisk rådgiver kunne have
afhjulpet, eller er et udtryk for en uvilje mod, at
det politiske system i det hele taget blander sig.
Hahn-Pedersen lader disse citater stå ukommenterede, og som den gode historiker, han er,
undrer det mig, at han ikke bare antydningsvis
ser svagheden i selskabets politiske ageren. Men
der er måske her forfateren af hensyn til sin op
dragsgiver, overlader det til læseren at drage
konklusioner?
Som jeg indledningsvis nævnte er der be
grænsninger i, at Hahn-Pedersen tager udgangs
punkt i A. P. Møller-arkiverne. Især når talen er
om de politiske forhandlinger ikke mindst i
70’erne, er jeg overbevist om, at forfatteren kun
ne have nuanceret billedet ved at have bedt om
adgang til de relevante ministeriers arkiver. I ka
pitlet savner jeg også en analyse af, hvorfor
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Mærk Mc-Kinney Møller så kategorisk afviste at
gå ind i Dansk Olie og Naturgas A/S - DONG,
hvis staten samtidig kunne blive partner i DUC.
Desuden citeres skibsreder Ib Kruse på s. 315 for,
at A. P. Møller var villig til at deltage i et gas
transmissionsselskab i 1972, vel også med stats
lig deltagelse? Er det alene hr. Møllers ideologi
ske holdning, der var afgørende, og var hans
holdning set i relation til DONGs senere udvik
ling forretningsmæssigt velovervejet?
Efter at de politiske spørgsmål i begyndelsen
af 80’erne var overstået, koncentrerede DUC sig
om at få så meget som muligt af de 2% af den op
rindelige bevilling, som man havde tilbage. Ka
pitlet »Fremgang og Ekspansion 1985-1997« er
kedeligere end de øvrige, når man ser på det po
litiske spil, men det påviser, hvorledes DUC og
ikke mindst Mærks Olie og GAS A/S får det opti
male både teknisk og økonomisk ud af investe
ringerne i Nordsøen. Det er teknologihistorisk
meget interessant at følge, hvorledes DUC gen
nem teknologisk udvikling får optimeret økono
mien i en produktion fra et område, hvor pro
duktionsomkostningerne i forvejen er høje. Der
er ingen tvivl om, at der er tale om en veldrevet
og professionel virksomhed på det tekniske om
råde.
Efter at forholdene omkring afsætningen af
naturgassen fra Nordsøen var lagt fast i slutnin
gen af 70’erne forløb forhandlingerne mellem
DUC og DONG ud fra rent forretningsmæssige
holdninger uden politisk indblanding.
Det er forbavsende, at forfatteren gør meget
lidt ud af den økonomiske side af DUCs virke,
når man ser bort fra de store investeringer. Vi
slipper dog ikke for s. 254 at skulle høre om den
ringe forrentning af den indskudte kapital, en
oplysning der er svær at tage alvorligt, når for
fatteren på de foregående sider har beskrevet,
hvor store investeringer DUC har afholdt. Ingen
skal bilde mig ind, at milliardinvesteringerne i
Nordsøen er foretaget, hvis ikke man i DUC godt
har kunnet se, at det var en god forretning.
I det konkluderende afsnit holder Hahn-Pe
dersen tungen lige i munden. Forfatteren har
forstået de politiske beslutninger, som staten
var nødt til at tage i 70’erne på det ernergipolitiske område, samtidig med at han stiller sig for
stående overfor, at Mærsk Mc-Kinney Møller
ikke følte sig rimeligt behandlet.
Bogen er fremstillet i en gedigen kvalitet og
stort set uden trykfejl. Det er derfor ærgerligt, at
layoutet er lavet sådan, at billedteksterne i mar
genen kommer for tæt på kanten af siden. Det er
heller ikke umiddelbart gennemskueligt, hvor
for nogle af billederne går helt ud til kanten af
siden, mens andre følger margenen.
Bogen om A. P. Møller og den danske olie er et
vigtigt bidrag til at belyse det danske samfunds
vej fra at være helt afhængig af energiforsyning
udefra til at blive mere end selvforsynende i
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løbet af en kort tidsperiode. Den giver et vigtigt
indblik i, hvorledes Danmarks største virksom
hed i samarbejde med nogle af de store oliesel
skaber forretningsmæssigt har gjort en stor og
professionel indsats, og samtidig giver den en

indsigt i, hvor svært det er som virksomhedsejer
også at skulle acceptere de politiske interesser,
som er til stede på et så samfundspolitisk vigtigt
område som energi.
Ole Dybkjær Hounsgaard
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