Fortid og Nutid
Tidsskrift for kulturhistorie og lokalhistorie
Udgivet a f Dansk Historisk Fællesråd med støtte fra Statens Humanistiske Forsk
ningsråd og fra Kulturministeriets Tidsskriftstøtteudvalg
Fortid og Nutid er udkommet siden 1914, og det indeholder artikler, debatind
læg og anmeldelser om aktuelle emner inden for dansk kultur- og lokalhistorie.
Fortid og Nutid henvender sig til alle, der arbejder med og interesserer sig for
kultur- og lokalhistorie. I tidsskriftet bringes bidrag af såvel historikere, etnolo
ger, arkæologer fra arkiv-, museums- og universitetsverdenen, som af andre histo
risk og kulturhistorisk interesserede skribenter.
Fortid og Nutid vil gerne medvirke til at fremme debatten på tværs af fag
grænser og videnskabelige miljøer, ligesom der lægges stor vægt på, at tidsskriftet
har tæt kontakt til alle dele af landet.
Redaktionen består af: arkivar, ph.d. Margit Mogensen, Rigsarkivet, Rigsdags
gården 9, 1218 København K. Tlf. 33 92 23 25, e-mail: mm@ra.sa.dk, museums
inspektør, mag.art. Lene Floris, Museet for Holbæk og Omegn, Klosterstræde 18,
4300 Holbæk, Tlf. 59 43 23 53, e-mail: floris@post.cypercity.dk, og arkivar, ph.d.
Karl Peder Pedersen, Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm,
Jagtvej 10, 2200 København N. Tlf. 35 24 82 00, e-mail: kpp@lak.sa.dk.
Abonnement koster 185 kr. årligt for 4 numre med tilsammen 320 sider. Det
bestilles på følgende adresse: Fortid og Nutid, Ingrid Christensen, Rigsarkivet,
Rigsdagsgården 9,1218 København K. Tlf. 33 14 34 14 (tirsdag kl. 14-16 og fredag
kl. 8-10).
Manuskripter sendes til Lene Floris eller Karl Peder Pedersen, mens bøger til
anmeldelse sendes til Margit Mogensen.

Forsidebilledet: Kong Attila og hans hunnerhær, der i 400-årene, trængte hærgende ind over
Europa, har altid fremstået som en dramatisk begivenhed i europæisk historie. Begivenhe
den fik også konsekvenser for samfundsudviklingen på længere sigt, og det er bl.a. en a f de
linier, der trækkes op i artiklen »Folk, regent og retshistorie«(Træsnit efter maleri a f P.J.N.
Geiger, gengivet fra Herman Schreiber: Die Hunnen, 1987).

Fortid og
Nutid
Juni 1999 . hefte 2 . side 89-168

Tidsskrift for kulturhistorie og lokalhistorie
Udgivet af Dansk Historisk Fællesråd

Folk, regent og retshistorie
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I dansk retshistorisk forskning er der en ca. 150 år gammel tradition for at
antage, at den dømmende og den lovgivende magt oprindelig lå hos folket.
Traditionen vil vide, at det først var i Valdemarstiden, kongemagten blev
så stærk, at den kunne begynde at spille en rolle på disse områder - og
måske endda ikke nogen selvstændig rolle, eftersom regenten i perioden
frem til Reformationen måtte forholde sig til den katolske kirke og déns
syn på ret og retshåndhævelse. I denne tradition, der blev etableret i tiden
op til grundlovens givelse i 1849, gemmer sig en forestilling om Reforma
tionstidens og Enevældens stærke kongemagt som blot en parentes i
dansk retshistorie. De første danske retshistorikere, som skrev under Ene
vælden, havde imidlertid et andet syn på sagen. For dem var det en selv
følge, at regenten altid har haft den dømmende og den lovgivende magt i
Danmark. Nyere sagnhistoriske, folkloristiske, filologiske, mytologiske og
arkæologiske forskningsresultater peger i retning af, at disse tidlige retshistorikere var på rette spor. I hvert fald er det sandsynligt, at danernes
konger siden folkevandringstiden har haft dømmende og lovgivende magt
- præcis som andre europæiske regenter.
Henrik Stevnsborg, f. 1948, docent ved Det retsvidenskabelige Institut A,
Københavns Universitet. Dr.phil. på afhandlingen Politiet 1938-47. Be
kæmpelsen a f spionage, sabotage og nedbrydende virksomhed, 1992. Fra 1.
februar 1998 til 31. januar 1999 gæsteforsker ved Dansk Folkemindesam
ling, hvor denne artikel blev skrevet.

Termen ting var populær i det 19.
århundrede som betegnelse for folke
valgte, politiske forsamlinger i Skan
dinavien. Norge fik således et Storting
i 1814 med to kamre, kaldt henholds
vis Lagting og Odelsting; Island fik et
Alting i 1843; og Danmark fik i forbin
delse med vedtagelsen af Danmarks
Riges Grundlov den 5. juni 1849 både
Folketing og Landsting, tilsammen be
nævnt Rigsdagen. Dette parlament
skulle have del i dén politiske magt,
som kongen hidtil havde udøvet ene
vældigt. Nu blev det skrevet ind i for
fatningen, at regenten skulle dele den
lovgivende magt med folket.
Betegnelserne Folketing og Lands
ting var den nationalliberale politiker
Orla Lehmanns påfund. Lehmann sad
som minister uden portefølje i det
såkaldte martsministerium og tog hér

aktivt del i arbejdet med at skrive ud
kast til den fri forfatning, som skulle
afløse den enevældige Kongelov fra
1665. I protokollen fra statsrådsfor
handlingerne den 2. august 1848, hvor
martsministeriet drøftede grundlov
med kong Frederik 7., hedder det: »Mi
nister Lehmann foreslog, at man i ste
det for 1ste og 2det kammer skulde
bruge udtrykkene: landsthing og folkething. Dette forslag tiltrådte statsrå
det, ligesom det - efter præsidentens
forslag - vedtoges, at begge thingene
tilsammen skulde kaldes rigsdagen«.1
»Præsidenten« vil sige martsministe
riets chef, statsminister A.W. Moltke.
Det var dermed Moltke, der gav det
danske parlament dét navn, det bar
helt indtil 1953, da betegnelsen Rigs
dag faldt bort ved 1. kammerets Landstingets - afskaffelse. Havde
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Figur 1. Guldalder maler en, -tegneren, -grafikeren og -kunsthåndværkeren Lorenz Frølich (1820-1908)
opholdt sig i lange perioder i udlandet, hvor han opnåede international berømmelse som H.C. Ander
sen-illustrator og som børnebogstegner. Han tog dog også sine motiver fra den nordiske mytologi og fra
den nordiske sagnhistorie. Hér har Frølich i en illustration til Adam Fabricius’ Illustreret Danmarks
historie I-II (1854-55) fremstillet den episode, hvor folket bærer Skjold til tinge for dér at vælge ham til
Danmarks konge.

Lehmann derimod fået sin vilje, ville
det danske parlament i stedet for det
svenskklingende Rigsdagen have hed
det Stortinget som i Norge.2
Lehmann greb ikke gloserne Stor
ting, Landsting og Folketing i blinde.
De rummede tværtimod klare politi
ske signaler. Dels havde de - som det
er set - en skandinavisk tone; dels
havde de historisk betydning. Et ord
som Folketing bidrog automatisk til at
sætte parentes om hele Enevælden, ef
tersom det fremmanede en forestilling
om en glorværdig fortid, hvor frie og
lige, selvejende danske bønder mødtes
på tinge for at træffe beslutning om
landsbyens, herredets, landsdelens el
ler rigets anliggender; det var altså
med Historiens Ret, folket nu igen
skulle have politisk magt i Danmark.
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Lehmann og retshistorien
Denne enhed i Historien mellem for
tid, nutid og fremtid var ikke kun et
spørgsmål om ord, Lehmann så den
også gerne visualiseret. I 1843 havde
han på en rejse i Italien truffet male
ren Constantin Hansen, og under
fremmede himmelstrøg lagde de to,
politikeren og maleren, planer om en
storstilet udsmykning af Københavns
Universitet.3 Det engelske bombarde
ment i 1807 havde ødelagt universite
tets gamle hovedbygning, men nu stod
den omsider færdig. Og Lehmann var
fuld af ideer. I sommeren 1843 fore
slog han i et langt brev Constantin
Hansen, at denne malede 12 verdens
historiske billeder til universitetet forestillende bl.a. Zarathustra, Moses,
Frederik den Store og Napoleon samt at den verdenshistoriske tegnes-
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erie blev suppleret med 12 illustrere
de highlights fra Nordens historie. Et
af disse nordiske billeder burde, med
Lehmanns egne ord, være af »Leire
Thing, omringet a f Tingstenene; i M id
ten paa en Steen Leirekongen - om
kring i Ring bevæbnede Bønder, a f
hvilke en graaskjægget Gubbe taler
haar de Ord til Hs. Majestæt, medens
de Andre slaae Bifald paa deres Skjol
de«.4 Lejre er jo, ifølge traditionen, et
ældgammelt kongesæde, hvor berømte
konger som Skjold, Roar, Rolf Krake,
Frode Fredegod og Harald Hildetand
skal have regeret - alle af den såkald
te Skjoldungeæt.
Som enhver ved selvsyn kan forvisse
sig om i Københavns Universitets ho
vedbygning på Frue Plads, blev det al
drig til noget med Lehmanns folketing
fra fortiden. Universitetet var ikke in
teresseret. Godtnok er det Constantin
Hansen, der har udsmykket universi
tetets forhal; men de freskomalerier,
han udførte her i vestibulen fra 1844
til 1853 sammen med kollegaen Georg
Hilker, henter deres motiver fra den
antikke mytologi: videnskabens gud
inde Athene; kunstens gud Apollon
osv. Vestibulen er med andre ord et
græsk rum, ikke et nordisk.5
Ikke des mindre afslører projektet
til et maleri som Lejretinget, hvorledes
Lehmann - som hans biograf Grethe
Jensen udtrykker det - fik »inspirati
on til visse sider a f et konstitutionelt
Danmark direkte i sin egen opfattelse
a f Nordens og Danmarks udvikling fra
de ældste tider«.6Den teoretiske inspi
ration til dette historiesyn, hvor fortid
kædes uløseligt sammen med nutid,
hentede Lehmann hos filosoffen
G.W.F. Hegel. I sine forelæsninger om
Historiens Filosofi betoner Hegel net
op den organiske udvikling og den lan
ge, røde tråd i Historien. »(J)eg troer«,
forklarer Lehmann om den hegelske
metahistorie, »man kunde sige, at Gud
først skaber sig selv i og med Historien,
d.e. i og med den store Plans Tilbliven,

den Aandens Voxen, hvorigjennem
Menneskeheden fuldbyrdes og fuldbyr
der sig«.7
Orla Lehmann var imidlertid hver
ken æstet, historiker eller filosof af ud
dannelse. Han var jurist. Og efter be
stået kandidateksamen i København
lod han sig 1832 indskrive ved univer
sitetet i Berlin, først og fremmest for
at følge forelæsninger hos Europas den
gang mest berømte retsvidenskabs
mand, F.C. von Savigny. Faget var ro
merret, auditoriet var propfuldt, og
skal man tro Lehmanns erindringer,
gebærdede von Savigny sig nærmest
som en af de gamle romere: »Saa pom 
pøst optraadte denne togaklædte Skik
kelse, at man virkelig kunde tro, at det
var en a f Gaji eller Triboniani jevnbyrdige Venner, man havde for sig«.8Skønt
det var den romerretlige forskning, der
gjorde von Savigny kendt, så var Leh
mann skuffet: »For mit personlige Ved
kommende var (...) Udbyttet a f mit R o
merretsstudium (...) en oprigtig Glæde
over, at fremmed Invasion ikke mere
end sket er har afbrudt og forstyrret
vor danske Retsforfatning og Retslære«?
Set med Lehmanns øjne var der be
tydelig mere at hente i von Savignys
retsteoretiske overvejelser. Det var
nemlig samme von Savigny, som tilba
ge i 1814 havde slået fast, at rigtig ret
er Volksrecht og opstår af Volksgeist,
»gennem indre, stille virkende kræf
ter«,™ ikke fordi en tilfældig lovgiver
udsteder en tilfældig lov. Ifølge von Sa
vigny virkede disse stille kræfter op
rindelig direkte i selve folket. Folket
kendte uden videre retten, på samme
måde som folket kendte sproget; men i
takt med samfundsudviklingen bliver
det retsvidenskabens opgave at fast
slå, hvad der er gældende ret, hvilket
sker ved at behandle retskilderne sy
stematisk - og historisk. I 1815 havde
von Savigny grundlagt et tidsskrift for
denne historiske retsvidenskab, og i
tidsskriftets første nummer præsente
rede han sin Historiske Skole: »Den hi93
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storiske Skole antager, at retsstoffet er
blevet til gennem nationens samlede
fortid«.11Et sådant synssæt, hvor nati
on, folk, historie og jura glider sam
men, prægede også Orla Lehmann.
Det ses f.eks. med al tydelighed, da
han i Fædrelandet den 21. april 1847
anmelder juristen Hother Hages nye
bog om indførelse af nævninger i den
danske strafferetspleje. Lehmann, der
var ganske enig med Hage i, at folket
ikke blot skulle have del i den lovgi
vende magt, men også i den dømmen
de, stiller den engelske jury op som et
ideal og tager den som udtryk for en
frihedstradition, hvis oprindelige ud
spring var fællesskandinavisk. Angel
sakserne havde formået at holde frihe
dens fane højt; »hos os, hvor med Folke
livet og Folkefriheden ogsaa de gamle
Folkething ere fortrængte a f romersktydske Begreber og Indretninger«,12 var
udviklingen derimod gået skævt og det
folkelige element forsvundet ud af
retsplejen. Med Grundloven overgik i
1849 den dømmende magt fra regen
ten til domstolene, men først med rets
plejereformen i 1919 gik Hages og
Lehmanns ønske om nævninger i op
fyldelse.
Som det fremgår, er det hverken ret
færdighedsbetragtninger eller henvis
ninger til modernitet og fremskridt,
der bærer Lehmanns argumentation;
hans liberale retsopfattelse er derimod
historisk - og vel at mærke retshistorisk - funderet.

Larsen og folket
Det var hos professor i retsvidenskab
ved Københavns Universitet, I.E. Lar
sen, Lehmann hentede sit retshistoriske skyts. Efter Lehmanns begreber
var Larsen en »virkelig Videnskabs
mand«.1^ Det var da også professor
Larsen, som i 1838 forfattede den vi
denskabelige afhandling i universitets
programmet i anledning af 300-året
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for genåbningen af Københavns Uni
versitet efter Reformationen. Afhand
lingen er lang, lærd og latinsk.14 Den
handler om tingforsamlingerne og Rigs
rådets politiske rolle i Danmark fra
1300-tallet til Enevældens indførelse i
1660. Folket står i centrum, regenten
spiller andenviolin. Men på grund af
sprogdragten - ting bliver comitia, rigs
råd senatus - føres tankerne hen på
den romerske republik og dennes for
fatning med diverse lovgivende folke
forsamlinger og et ældsteråd.
Sådanne antikke associationer fik
man imidlertid ikke længere, da I.E.
Larsen i 1840 genudgav sin festfore
læsning. Nu var den oversat til dansk,
og i det hele taget kraftigt bearbejdet.
Bl.a. var tilføjet en indledning, i hvis
første sætning proklameres: »I de æld
ste Tider forhandledes og afgjordes vig
tige offentlige Anliggender i Danmark
deels paa almindelige Forsamlinger a f
Folket fra hele Riget, deels paa For
samlinger a f Indbyggerne i Provindser
eller mindre Districter«,15 Det var
»rigsforsamlingerne«, der valgte kon
gen, og som - eventuelt på kongens
forslag - traf beslutning om krig og
fred. Larsen kalder rigsforsamlinger
ne folketing. A f »provinsialforsamlinger« fremhæver han landstingene og
disses dømmende og lovgivende magt.
Også hér kunne kongen stille forslag,
men også hér på lige fod med alle an
dre. Selve afgørelsen blev truffet af fol
ket, der »tilkjendegav sit Bifald eller
Mishag med de fremsatte Forslag ved
Raab og Skrig, og de vedtagne Beslut
ninger bleve stadfæstede ved Vaabengny«.16 Hér har vi forlægget til Leh
manns Lejre-billede.
I.E. Larsens afhandling om demo
kratiet før Enevælden blev offentlig
gjort i det allerførste nummer af Histo
risk Tidsskrift, udgivet af Den danske
historiske Forening, som Larsen selv
havde været med til at stifte. I samme
nummer af tidsskriftet lod han ligele
des genoptrykke sit bidrag til indby-
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Figur 2. Juraprofesso
ren Johannes Ephraim
Larsen (1799-1856) var
en mand affolket. Han
kom fra små kår, blev
politimand, men læste
jura i fritiden. Og mens
han var i politiet, ind
ledte han sit retshistoriske forfatterskab. 1831
tog han springet fra p o 
litiassistent i Borgerga
de til professor i lovkyndighed på Frue Plads.
Larsen var samtidig na
tionalliberal homo politicus og som sådan virk
som ved stænderforsam
lingerne; i den grund
lovgivende rigsforsam
ling; i Folketinget og til
slut i Landstinget (Lito
grafi på Det Nationalhi
storiske Museum på
Frederiksborg, Hille
rød).

delsesskriftet til Københavns Univer
sitets fest i anledning af kongens fød
selsdag i 1839. Denne afhandling bæ
rer titlen »Om de danske Kongers per
sonlige Deeltagelse i Retspleien«. Ikke
overraskende når Larsen til dét resul
tat, at den dømmende myndighed op
rindelig blev »udøvet a f Folket selv paa
Tingene«,11og at det først var i det 13.14. århundrede, regenten erhvervede
en position som rigets øverste dommer
i Rettertinget, og siden - efter Enevæl
dens indførelse - al magt, inclusive
den dømmende.
I.E. Larsens afhandlinger fik stor
gennemslagskraft, ja, de blev nærmest
paradigmatiske. Det er således højst

sandsynlig Larsen, der er kilde til skil
dringen af det politiske liv i Danmark i
oldtiden i C.F. Allens klassiker, hånd
bogen i Fædrelandets Historie,18 hvori
folket for første gang blev skrevet ind i
Danmarkshistorien. Og de efterfølgen
de, samlede fremstillinger af den dan
ske retshistorie blev ligeledes præget
af I.E. Larsens opfattelse af forholdet
mellem regent og folk.

Folk og kirke
Chr. L.E. Stemann var specialist i sles
vigsk ret, både som forsker og som em
bedsmand i De sønderjyske Landsdele.
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Efter nederlaget i 1864 levede han
imidlertid som privatmand i Køben
havn, hvor han i 1871 udgav en dansk
retshistorie fra de ældste tider og ind
til Danske Lov fra 1683. Skønt ellers
enig med Larsen finder Stemann dog,
at kong Knud den Stores Vederlov må
være »en a f Kongen a f egen Myndighed
given Lov«.19 Vederloven er bevaret i
tekster fra begyndelsen af 1200-tallet,
men stammer antagelig fra begyndel
sen af 1000-tallet.20 På den anden side
understreger Stemann, at Vederloven
er givet af Knud i hans egenskab af en
gelsk konge, og at den udelukkende re
gulerer forholdene blandt huskarlene i
Knuds private hird. Regler som, at en
forræder skal have »forgjort« sig selv,
eller at en voldelig huskarl skal jages
af kongens gård, afslører efter Stemanns opfattelse, at Vederloven er en ren
militær straffelov. Denne Vederlov er
med andre ord helt unik, såvel med
hensyn til gyldighed som med hensyn
til indhold.
Knud den Stores øvrige bevarede
love, dvs. den gejstlige lov i 26 kapitler
og den verdslige lov i 84 kapitler,
stammer begge fra tiden mellem 1020
og 1022.21 Begge lovkomplekser er set med moderne øjne - fuldstændig
usystematiske regelsamlinger. I den
gejstlige lov findes bestemmelser om
ægteskab og dåb, men også om hellig
dage og tiende samt detaljerede påbud
om gejstliges lydighed og kyskhed.
Den verdslige lov handler navnlig om
strafferet og familieret. Det er Stemanns mening, at disse love er rent
angelsaksiske. Lige så lidt som Veder
loven kan »I Cnut« og »II Cnut« derfor
have »Interesse for den danske Retshi
storie«.22
Uden interesse er ifølge Stemann
tillige de fire lovkomplekser, som Saxo
i sin Danmarkskrønikes femte bog til
skriver kong Frode Fredegod: Den dan
ske Lov (i 10 kapitler om så forskellig
artede spørgsmål som indkaldelsesor
drer, tvekamp, hæleri, hærværk og æg
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teskabs indgåelse), Den norske Lov
(om tyveri og hæleri), Hærloven (om
krigsbyttes deling og om tyveri) og
Den russiske Lov (om ægteskabs ind
gåelse, om voldtægt samt om krigs
kunst og sold).23 »(D)isse Efterretnin
ger fra en forhistorisk Tid kunne over
hovedet ikke anses for paalidelige«.2A
Upålidelighed klæber ligeledes ved de
love, der ifølge Adam af Bremen skal
være udstedt af kong Harald Blåtand.
Om disse »haraldiniske love« konstate
rer Stemann, at vi er på bar bund. An
dre kilder end Adam kendes ikke, og
Adams egen tekst er håbløst tvety
dig,25 så det er og bliver uvist, om Ha
rald indførte jernbyrd som bevismiddel.
Tvetydig er ligeledes den bevarede
manddrabsforordning fra 28. december
1200, hvor kong Knud 6. fastsætter be
stemmelser om betaling af mandebod
ved manddrab og på den ene side i for
ordningens artikel 9 forsigtigt skriver:
»(vi har) ikke fastsat denne bestemmel
se fra ny, men vi kalder den tilbage til
den menneskelige erindring, hvorfra den
var forsvundet«2^ men på den anden
side hele to gange i lovteksten slår
fast, at han som regent har kompeten
cen til både at give og ændre love på
egen hånd. Dette sidstnævnte forhold
kalder Stemann helt »enestaaende« og
karakteriserer det som en klar afvigel
se fra det almindelige princip, at »hos
Folket var den høieste Magt«.21
Henning Matzen, professor ved Kø
benhavns Universitet, huskes som en
højst kongetro jurist og politiker i Provisorietiden. I sine udgivne Forelæs
ninger over den danske Retshistorie ci
terer han den centrale passus i forta
len til Jyske Lov fra 1241 om »den Lov,
som Kongen giver og Landet vedtager«,
og vil ikke udelukke, at stærke Valdemarer - og andre magtfulde danske
konger efter dem - i praksis fik deres
vilje, således at landets »tagen ved« ef
terhånden blev en formssag. Til gen
gæld er Matzen lige så klar i mælet
som Larsen og Stemann, når han ana-
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lyserer statsretshistorien forud for Val
demarstiden: Det kan »paa ingen Maade antages, at Kongerne fra først a f
skulde have havt Beføjelse til Loves Givelse paa egen Haand«.2* Når Saxo berømmer blandt andre Frode Fredegod
som en af Danmarkshistoriens største
lovgivere, er der for det første tale om
ren krigsret, som umuligt »afgive
Norm for den borgerlige Lovgivningsmaade«,29 og for det andet kan man
ikke hos Saxo forvente at »hente Op
lysning om Lovgivningsmagten i den
mytiske Tid«.™ Desuden kan det fæno
men, at bestemte love bærer bestemte
kongers navne, let forklares ved, at en
»Tidsangivelse hører med til Lovenes
Individualisering, og den sker netop
ved Henførelse til en bestemt Konges
Regjerings Tid«*1 Hertil kommer, at
der i Valdemarstiden kan have været
en selvstændig pointe i at projicere ak
tuelle forestillinger om kongemagtens
udstrækning tilbage i forhistorien.
»Tinget repræsenterede Landets Vilje
i Henseende til Loves Givelse«?2 lyder
derfor Matzens sammenfatning. I
hvert fald frem til Valdemarstiden
havde regenten udelukkende udøven
de magt. Folket besad den lovgivende
magt. Og folket besad også den døm
mende magt. I det 13. århundrede fik
kongen godtnok sin egen curia regis, i
det 14. århundrede satte han sig på
landstingene, og i det 15. århundrede
fik han ydermere kontrol med herreds
tingene; men til da var det »Retskred
sens frie selvstændige lovfaste Befolk
ning, der øvede et fuldstændigt Selvsty
re«. 33
Poul Johs. Jørgensen underviste i
retshistorie ved Københavns Universi
tet fra 1903 til 1943, først som docent,
siden som professor i faget. I 1940 ud
gav han en større, samlet fremstilling
af Dansk Retshistorie. Værket er frug
ten af mange års forskning i navnlig
de danske landskabslove, hvilket - for
uden Jyske Lov - vil sige de to sjæl
landske love, Eriks og Valdemars,

samt Skånske Lov. Landskabslovene
er alle fra Valdemarstiden, og alle er
store samlinger med hundredvis af be
stemmelser om navnlig arveret, fami
lieret og strafferet.
Også Poul Johs. Jørgensen trak en
grænse i dansk retshistorie ved Valdemarerne. Det nye på dette tidspunkt
var, at »Kongens Medvirkning ved Ud
stedelse a f Love nu var nødvendig eller
dog regelmæssig, og at Initiativet i Lov
givningen nu i alt væsentligt var flyttet
over til ham«.*'1 Fra tiden forud for ca.
1200 kender Poul Johs. Jørgensen kun
ét sikkert eksempel på kongelig lov
givning, nemlig det edictum regale,
hvorved kong Knud den Hellige i
1080’erne påbød overholdelse af de
kirkelige højtider og satte straf for
overtrædelser. Kilden til dette edikt er
den engelske præst og historiker Ælnoth.35 Fraset denne ene undtagelse
havde danske konger »retlig set ingen
anden eller større Andel i den lovgiven
de eller dømmende Myndighed end de
øvrige Medlemmer a f Samfundet«.36
Den lovgivningsvirksomhed, Poul
Johs. Jørgensen således vil tillægge
Knud den Hellige, stiller professor i
retshistorie ved Københavns Universi
tet, Ditlev Tamm, sig imidlertid skep
tisk over for. I sin og lektor Jens Ulf
Jørgensens lærebog i retshistorie fra
1975 skriver Tamm, at en kilde som
Ælnoth - nøjagtig som en kilde som
Saxo - er »ufyldestgørende og a f tvivl
som pålidelighed«.*1 Og da vi i det hele
taget kun råder over spredte efterret
ninger om retstilstanden i Danmark
før ca. 1200, foretrækker han at starte
hér, med »vore ældste, bevarede retskil
der, de såkaldte landskabslove«,** altså
med de sjællandske love, med Skånske
Lov og især med Jyske Lov. Samme
udgangspunkt tages i Ditlev Tamms
senere lærebøger i dansk retshisto
rie.39
Da professor i retshistorie ved År
hus Universitet, Ole Fenger, i 1992 an
meldte dette lærebogsmateriale, har97
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cellerede han over brugen af moderne
termer som straf og stat til at skildre
middelalderens retsforhold. Til gen
gæld hilste han velkommen, at Tamm i
sit kapitel om lov og ret i middelalde
ren havde betonet »kirkens direktiv til
kongen om at håndhæve begreberne
fred og retfærdighed«.^ Den katolske
kirkes rolle som lokomotiv i dansk (og
europæisk) retsudvikling i middelal
deren er da også et tilbagevendende
tema i Fengers eget retshistoriske for
fatterskab. Hans disputats fra 1971
hedder Fejde og Mandebod. Undertit
len, Studier over slægtsansvaret i ger
mansk og gammeldansk ret, angiver
forfatterskabets andet gennemgående
tema: »Før kongedømmet krævede m o
nopol på magt, har slægtsgrupperne
selv håndhævet noget, som man hen
sigtsmæssigt kan kalde »ret«, og der
med har samfundet skabt den fred,
som er nødvendig, hvor mange har fun
det sammen« .41
Teorien om denne folkelige oprethol
delse af freden med midler som hævn,
fejde og gensidige aftaler om bod er
»germansk«. Det vil sige, at den er in
spireret af den tyske retshistoriske
forskning, som op mod sidste århun
dredeskifte på én gang gjorde retshi
storien til en selvstændig videnskab,
der ikke længere behøvede at bidrage
til den historiske forståelse af gælden
de ret, og som samtidig satte den forhi
storiske retsudvikling på dagsordenen.
Metoden var komparativ. Desuden byg
gede denne germanistiske forskning
på en darwinistisk idé om et fælles, pri
mitivt, udgangspunkt, hvorfra retten
har forgrenet sig til stadig mere udvik
lede stadier. Fenger er naturligvis ikke
blind for, at et stort tysk navn som Karl
von Amira på dén evolutionistiske kon
to fik konstrueret sig en germansk »ur
ret« ,42 som hævdedes engang at have
været gældende f.eks. blandt folke
stammer som gotere, burgundere og
vandaler i det nuværende Polen - samt
hos de skandinaviske folk. Fenger er
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naturligvis heller ikke blind for, at det
te var et, politisk set, særdeles tiltalen
de forskningsresultat i både Det andet
og Det tredie tyske Rige. Ejheller er
Fenger ubekendt med, at en anden af
de store tyske retshistorikere, Heinrich
Brunner, kan finde på at postulere, at
germanerne er »et forsvarsberedt folk,
som i alt væsentligt har skabt sin reliogion, sin ret og sin forfatning i krigens
billede«.43 Derfor vælger Fenger en ger
mansk ret uden politiske overtoner og
uden raske generaliseringer om den ty
ske folkekarakter, en »germansk ret
uden ger manister«,44 men samtidig en
germansk ret, der fastholder Den hi
storiske Skoles opfattelse af oprindelig
ret som Volksrecht.
På dén baggrund har Fenger i bogen
Gammeldansk Ret fra 1983 skrevet en
syntese af dansk rets historie i både
middelalder og oldtid. Fenger lader så
ledes ikke fortid være fortid, men ind
drager også retshistorien før Valdemarstiden. Frem til ca. 1050 skildres
denne med brede rets-etnografiske
strøg: »For retsfænomenerne, de retlige
institutioner og retsreglerne, må agrar
samfundets rolige fortsættelse betyde,
at man fulgte de nedarvede sædvaner,
og at der ikke var behov for nye institu
tioner og regler«.4^ Ergo var der heller
ikke brug for kongelige kommandoer
eller kongelige regler. Slægterne satte
selv retten, og de plejede selv retten.
Ar ud og år ind.
Hele denne statiske struktur - uden
begivenheder og uden individer sprænges, da den katolske kirke mod
slutningen af Vikingetiden bliver en
dominerende aktør i det danske sam
fund. Kirken har såvel et etableret for
valtningsapparat som en veludviklet
retsorden. Og Fenger er af den opfat
telse, at det er dén kirkeret, der til ek
sempel spores i Knud den Helliges lov
givning; »kirken har forlængst fastsat
netop de regler, som Knud den Hellige
forsøgte at håndhæve. Det var hans
kongelige pligt over for kirken at gøre
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Figur 3. Billedfrise med fantasiportrætter a f danske Skjoldungekonger (fra Arild Huitfelds Danmarks
krønike 1652).

dette«.46 Det er ligeledes kirkeretten, vi
træffer i Knud den Stores love, det
være sig i hans Vederlov for hirden el
ler i hans angelsaksiske love. Også i
manddrabsforordningen fra 1200 de
kreterer regenten blot »hvad kirkeretten og ærkebispen har anvist«.41 Havde
forordningen været kongegiven, skulle
den have båret underskriften datum
og ikke, som den gør, actum, hvilket
må betyde, at den er blevet til efter for
handling - med kirken. Også Jyske
Lov fra 1241 er Fenger tilbøjelig til at
læse som et kirkeretligt produkt. Kong
Valdemar »gav« ikke nogen lov uden
kirkens godkendelse.
Med denne tolkning tager Fenger
udtrykkelig afstand fra en retshistorie,
der »har udrustet Valdemarstidens
konger med en magtfuldkommenhed,

som betænkeligt ligner enevældens«.48
Bortset fra den afgørende plads, Fen
ger giver den katolske kirke frem for
folket i den tidlige danske retshistorie,
ligger hans opfattelse af regentens rol
le i statsstyret ikke langt fra I.E. Lar
sens i 1830’erne. De forskere, som kom
før Larsen, havde imidlertid et ganske
andet syn på kongemagten. De var
ikke slet så bange for at udruste Valdemarerne, eller for den sags skyld Valdemarernes forgængere, med den omtal
te enevældige magtfuldkommenhed.

Kongen gav
Professor J.L.A. Kolderup-Rosenvinge
underviste ligesom I.E. Larsen i rets
historie ved Københavns Universitet,
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dengang Orla Lehmann var student.
Lehmann har portrætteret professo
ren som lidt af en pernittengryn. Vel
var Kolderup-Rosenvinge »et nyttigt
Medlem a f Fakultetet« ™ al den stund
han bar en stor del af fakultetets un
dervisningsbyrde. Foruden retshisto
rien var det fag som politiret, kirkeret,
juridisk encyclopædi og folkeret. Men
han var en dødkedelig lærer. »Historie
skriver«™ var han heller ikke, sukker
Lehmann, og hentyder dermed til, at
Kolderup-Rosenvinge savnede blik for
hele det nationalliberale potentiale i
retshistorien og i stedet koncentrerede
sig om sine støvede kildeudgivelser:
»Samlingen« i fem bind af gamle dan
ske love og det tilsvarende »Udvalg« i
fire bind af gamle danske domme.51
I Kolderup-Rosenvinges lærebog i
retshistorie fra 1832 er konklusionen
den samme som I.E. Larsens: »Da de
første Elementer til borgerlig Forfat
ning havde begyndt at udvikle sig i
Norden, var den høieste Magt hos Fol
ket«.™ Men konklusionen står ikke i
klartekst i Kolderup-Rosenvinges sys
tematiske gennemgang af retskilder
ne; den er gemt væk et halvthundrede
sider længere fremme under den of
fentlige rets historie. Sammesteds
læses - noget selvmodsigende - at de
danske konger antagelig har haft døm
mende myndighed lige fra de ældste ti
der, parallelt med at de varetog mili
tære og sakrale funktioner.53
Så forsigtig var Kolderup-Rosenvin
ge dog ikke i lærebogens førsteudgave,
som han skrev 1822-23, umiddelbart
efter at Den danske Lovhistorie i 1821
var blevet gjort til et obligatorisk ek
samensfag på det juridiske studium. I
1832 hed det om f.eks. den slesvigske
stadsret, der regulerer købstadens han
dels- og næringsliv, at den »er skreven
paa Latin og bestaaer a f 91 Artkier.
Man har sædvanligvis antaget, at den
var givet a f Kong Svend Grathe iAaret
1156, men udentvivl er den meget yng
re, formodentlig fra Begyndelsen a f det
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13de Aarhundrede, og forfattet a f Slesvigs Borgere selv«.54 Men i 1822 havde
Kolderup-Rosenvinge skrevet: »Den
Slesvigske Stadsret, givet a f Svend
Grathe, maaske iAaret 1156, er skrevet
paa Latin og bestaaer a f 91 Artikler«.55
Punktum. Kolderup-Rosenvinge var
med andre ord selv en »man«, som tid
ligere havde antaget, at Slesvigs
stadsret er kongegiven. Og det gælder
ikke bare denne ene stadsret, hvor
hans egne undersøgelser siden kan
have ledt ham på andre tanker, det
gælder alle de ældste danske love. I
lærebogens førsteudgave hed det ikke,
at kong Skjold »skal have givet en
Lov«56 om trælle, nej, »Skjold gav en
Lov«.51 Og Regnar Lodbrog »skal« ikke
»have befalet«,56 at tolv gode mænd
skulle fungere som nævninger. Regnar
Lodbrog »befalede«.™ I 1822 havde Kol
derup-Rosenvinge reelt kun sat spørgs
målstegn ved én kongelig lovgiver,
nemlig Odin.60

Den mørke tid
Den ældste kilde til Odins lovgivning
er den islandske høvding, skjald og hi
storiker Snorri Sturlusons Heimskringla fra 1200-tallet om de svenske
og norske kongers historie. Odin er i
asatroen den øverste blandt guder. I
sin kongshal i himlen, tækket med
gyldne skjolde og oplyst af blinkende
sværd, troner han for bordenden med
sine fire kæledyr, to ulve og to ravne,
og til denne hans Valhal kommer kri
gere (ejnherjer) efter døden, når de er
faldet med ære på slagmarken. Om
Valhal hedder det i kvadet Grimnirs
Mål i Den ældre Edda:
»Femhundred døre og fyrretyve
tror jeg i Valhal at være,
går ottehundrede ejnherjer a f hver
ud imod Ulven at kæmpe«
(Thøger Larsens oversættelse).
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Figur 4. Folkemindeforskeren Axel Olrik (1864-1917) understregede selv, at han i sin sagnforskning gik
frem som en anden »plantegeograf«, og ved folkemindeforskeren Gudmund Schuttes disputatsforsvar
21. marts 1907 talte Olrik om »vor tids videnskab med dens krav på lovmæssighed i stoffet.«. Under
påvirkning a f de Erslevske læresætninger for historisk forskning, som i 1892 blev samlet i hæftet
»Grundsætninger for historisk Kildekritik«, og som i 1911 blev til »Historisk Teknik«, arbejdede Olrik i
årevis på at opstille tilsvarende læresætninger for sagnforskningen. Arbejdet forblev dog ufuldendt, og
hans »Grundsætninger« er først udgivet posthumt i 1921 (Maleri a f datteren Dagmar Olrik på Dansk
Folkemindesamling).
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»Ulven« er den Fenrisulv, der skal
kæmpes imod, når det hele ender i
Ragnarok. Odin er ifølge mytologien
en al-vis al-fader, men han er tillige
gud for krig og for kamp og for voldsom
død.
Snorri skriver imidlertid Odin ud af
mytologien og ind i historien. Allerede
i antikken fandtes religionshistorike
re, som inspireret af filosoffen Euhemeros hævdede, at alle guder engang
har været mennesker. Snorri fortæller
således om Odin, at han var efterkom
mer af kongerne i det sagnomspundne
Troja og havde store ejendomsbesid
delser i »Tyrkland« i Lilleasien - og i
øvrigt var han en ren troldmand. Føl
gelig kunne han også forudse, at en
stor fremtid ventede ham i Norden.
Han satte da med et følge af »asiamænd« - altså aser - kursen mod
»Gardarige« (velsagtens Rusland), og
rykkede derfra gennem Sachsen og
Westfalen til Frankrig. Alle disse lan
de erobrede Odin, hvorpå han indsatte
sine sønner som konger. Dernæst
gjaldt erobringstogtet Jylland og Fyn
med Odense (»Odins vi«) samt endelig
Sverige og Norge. Sit mere permanen
te hovedkvarter opslog Odin ifølge
Snorri i Sverige. Her gav han love. »I
sine nye Lande indførte Odin de Love,
der tidligere havde været gængse iblandt
Aserne; således bød han, at alle Døde
skulle brændes paa Baal, sammen med
alt deres efterladte Gods«.61 Efter stormænd skulle opkastes høje; efter
mænd, der havde vist mandsmod,
skulle rejses bautasten. Desuden fast
satte Odin regler om skattebetaling og
om årets ofringer.
På Kolderup-Rosenvinges tid blev
det betragtet som et historisk faktum,
at der engang havde regeret en konge i
Skandinavien af navnet Odin.62 I hi
storikeren P.F. Suhms bog Om Odin og
den hedniske Gudelære og Gudstieneste i Norden fra 1771, der er bind tre i
Suhms store Danmarkshistorie, kon
kluderes, at der sågar må have været
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tre personer af navnet Odin: Odin 1.,
som i en fjern fortid indførte soldyrkel
sen i Lilleasien; Odin 2., som omkring
500 f.Kr. med sine aser vandrede til
Norden; og Odin 3., som kom hertil ca.
70 f.Kr. Dateringerne regnede Suhm
sig frem til ved at tælle baglæns i de
skandinaviske og angelsaksiske kon
gerækker.63
Det var på baggrund af bl.a. Suhms
Odinforskning, at Lauritz Kongslew,
professor i jura ved Sorø Akademi, i
1781 præsenterede Odin som den
første danske lovgiver, fulgt af konger
ne Skjold, Frode Fredegod og Regnar
Lodbrog.64 Det skete i en retshistorisk
indledning til Kongslews, i øvrigt ufuld
endte, retsdogmatiske fremstilling af
Den Danske og Norske Private Rets
Første Grunde. Og det skete i klar af
standtagen til professor ved Køben
havns Universitet, Peder Kofod An
cher, hvis bind 1 af En Dansk Lov-Hi
storie udkom i 1769.
Kofod Anchers lovhistorie er den før
ste danske retshistoriske fremstilling
overhovedet. Det fremgår af værkets
undertitel, at det dækker tidsrummet
mellem kongerne Harald Blåtand og
Christian 5. Kofod Ancher begynder
derfor sin lovhistorie i slutningen af
900-tallet - og begrunder denne dispo
sition med henvisning til fortalen til
Danske Lov fra 1683, hvor det ikke blot
fremhæves, at Harald Blåtand var den
Harald, der gjorde danerne kristne,
men at han tillige var en stor lovgiver.
Indholdsfortegnelsen er tankevæk
kende. Den afslører nemlig, hvorledes
hele Kofod Anchers værk er dispone
ret: ikke efter lovgivningen - hverken
efter de love, der er bevaret, eller dem,
der kendes af omtale - men efter kon
gerækken. På første afsnit i kapitel IV
om kong Harald 2.’s love sætter Kofod
Ancher ligefrem overskriften »Man veed
om ingen Love a f de 3 følgende Kon
ger«. Tonen er nærmest begrædende;
den er på den anden side ikke udtryk
for, at professoren var himmelråbende
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naiv. Kofod Ancher var tværtimod en
særdeles kildekritisk forsker; det er
ikke uden årsag, at hans lovhistorie er
blevet karakteriseret som »formentlig
det væsentligste værk i det 18. århun
dredes danske retslitteratur«,65 Det er
da også med velberåd hu, Kofod An
cher ikke vil beskæftige sig med de førkristne danske konger og deres førkristne love. Det er ikke fordi, han me
ner, at disse konger ikke lovgav, for dét
mener han - »Hos os har altid Lovgiv
ning været i Kongernes Hænder«™ men det skyldes kildegrundlaget. Ef
ter religionsskiftet er vi på sikker
grund; her er det veldokumenteret, at
kristendom, kongedømme og lovgiv
ningsmagt hører uløseligt sammen.
Fra »den mørke tid« før religionsskif
tet, har vi derimod kun »Fabler og løse
Gr unde«.67
Hermed sigtes ikke mindst til Saxo,
der er hovedkilde til oplysningerne om,
at danske konger før 900-tallet, som
Skjold, Frode Fredegod, Helge og Reg
nar Lodbrog, havde lovgivningsmag
ten, og ikke folket.68

Saxo og sagnene
Kofod Anchers afvisning af Saxo vir
ker ganske moderne. Heller ikke i dag
agtes Saxo højt som berettende kilde. I
sin disputats fra 1987, Da tidernes
herre var nær™ læser Inge SkovgaardPetersen Saxo som teologen og filolo
gen Northrop Frye læser Bibelen,70
dvs. som ét sammenhængende litte
rært produkt i to dele, og komponeret
så delene gensidigt belyser hinanden. I
Bibelen er det selvsagt Det gamle Te
stamente over for Det ny Testamente.
Hos Saxo er det bøgerne om den he
denske tid over for bøgerne om tiden
efter kristendommens indførelse. Inge
Skovgaard-Petersen kan påvise, hvor
ledes Saxo lader galleriet af hedenske
danske konger præfigurere rækken af
kristne danske konger. Derved bliver

de første en primitiv udgave af de sid
ste, og de sidste kan glorificeres des
mere i forhold til de første. Inge Skov
gaard-Petersen stiller sig følgelig
skeptisk over for Saxos påstand om, at
samme kongeslægt - Skjoldungerne har hersket over Danmark siden tider
nes morgen. L ig eled essæ tter hun
spørgsmålstegn ved forestillingen om,
at disse »Lejrekonger« fra første færd
har haft ikke blot dømmende, men
også lovgivende magt. En nærmere
gennemgang af Saxos beretning om
Frode Fredegods lovgivning fører hen
de da også til det resultat, at »Frodeloven ikke var ældgammel men formule
ret i overensstemmelse med de tanker
der var fremme omkring år 1200. De
retsregler der peger tilbage i tiden (...)
må betragtes som et bevidst forsøg på
at give loven tidskolorit«.11
Inge Skovgaard-Petersen opnår imid
lertid ikke kun dette resultat ved sine
egne originale undersøgelser i Saxos
tekst. Med hensyn til spørgsmålet om
folk og regent i den ældste Danmarks
historie baserer hun sig på den oven
for omtalte retshistoriker Ole Fenger.
Det er derfor med Fenger som autori
tet, hun tilbageviser Saxos påstand
om, »at kun kongen kan udstede love og
altid har gjort det«.12 Også på dét
punkt, understreger hun, er Saxos Ge
sta Danorum en konstruktion, der be
lyser 1200-tallets idéverden, men in
tetsteds i Danmarkskrøniken er »ideo
logi som falsk bevidsthed så klar som
her«.12,
Inge Skovgaard-Petersen betragter
med andre ord Saxos beretninger om
Skjoldungernes lovgivningsmagt som
ren fiktion. Men dét er ikke ensbety
dende med, at hun er totalt afvisende
over for, at sagn (som f.eks. andre af
Saxos fortællinger) kan udnyttes som
historisk kilde. I sit kapitel om »sagn
historien« i Gyldendals Danmarkshi
storie fra 1977 definerer hun sagn som
»historier«, der »er gået fra mund til
mund i lang tid før de blev skrevet ned,
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og at de nok er ændret meget undervejs
men trods alt går tilbage til virkelige
tildragelser, har en historisk kærne«.74
Fra positionen midt mellem fakta og
fiktion kan sagnene udnyttes med for
sigtighed - i hvert fald tilbage til 800tallet. Fra dette tidspunkt kan sagne
ne nemlig samlæses med dé informati
oner om den danske politiske historie,
der begynder at optræde i udenland
ske annaler, og de kan konfereres med
samtidigt angelsaksisk sagnstof. Der
er f.eks. digtet »Widsith« med dets ka
taloger over europæiske regenter og
gotiske helte samt en rejseskildring
fra Europa, og der er digtet om helten
»Beowulf«, som tager livtag med både
drager, trolde og havuhyrer, men som
desuden omgås danske Skjoldunge
konger.75
Inge Skovgaard-Petersens imøde
kommenhed over for sagnstoffet skyl
des hendes respekt for to danske sagn
forskere: Axel Olrik og Niels Clausen
Lukman. Axel Olrik skrev disputats
om Saxo i 1892. Afhandlingens titel,
Forsøg på en tvedeling a f kilderne til
Sakses oldhistorie, fortæller, hvad projektet gik ud på: henved halvdelen af
Saxos oldhistoriske fortællinger føres
tilbage til norrøne kilder, dvs. til norsk
islandske skjaldevers og sagaer. Den
anden halvdel, herunder fortællinger
ne om alle de danske konger af Skjoldungætten, tages for Saxos nedskrift af
oldgammel, mundtlig dansk overleve
ring.76
Det er dog ikke på grund af disse
forskningsresultater, Inge SkovgaardPetersen fremhæver Axel Olrik, dertil
er de alt for snævert fokuseret på
Skandinavien og overser, at Saxo (også)
har brugt europæiske historikere som
kilde. Det er heller ikke fordi, Olrik ef
ter gjort gerning følte sig kaldet til
nærmest at undskylde Saxo - og sin
egen tvedelingsmanøvre: »Skulde den
tid komme, da man vil dømme Sakses
sagnhistorie for udansk, fordi han så
gæstfrit åbnede sin hal for sagadigter
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nes brogede mummespil, da vil Bjarke
og Starkad stå som kæmper for hans
sag; ragende højt op og støttede ryg
mod ryg står de som et levende værn
om den sandhed, at de tanker der sad i
højsædet var skabte ud a f folkets sjæl
og fostrede i dets hus«.11 Nej, Inge
Skovgaard-Petersens respekt for Olrik
skyldes, at han som den første her
hjemme søgte at gøre folkemindevidenskaben til en eksakt videnskab.78
Respekten for Niels Lukman skyldes,
at også han har drevet kildekritik på
Saxos »historier« - men aldeles uden
Olriks frygt for at »dømme Sakses
sagnhistorie for udansk«.

Hunnerkongen Attila
Niels Lukman er en forskerbegavelse i
stil med I.E. Larsen. Efter embedsek
samen i 1933 i tysk og fransk levede
Lukman i årevis af løse jobs og kvota
ansættelser i arkivvæsenet og ved stu
denterkurser. Om aftenen skrev han
videnskabelige afhandlinger. De viste
en eminent beherskelse af det uover
skuelige navnestof og de fuldstændig
kaotiske begivenheder i folkevandrings
tidens Europa, hvor Det vestromerske
Rige ophørte med at eksistere, og en
række germanske kongedømmer i ste
det blev etableret.
Samme tema behandlede Lukman i
sin disputats Skjoldunge und Skilfinge.19 Her konfronterede han tyske og
skandinaviske sagn med græsk og ro
mersk historieskrivning i folkevan
dringstiden og konkluderede, at Skjold
ungerne aldeles ikke er noget gammelt
dansk kongehus. I stedet er Skjoldun
gerne historiske personer fra Sydøsteuropa, der i mere eller mindre for
vrænget skikkelse har sat sig spor i
germansk sagntradition. Den store
Lejrekonge, Skjoldungen Rolf Krake,
identificerer Lukman således med den
Rodulf, som var herulernes konge, og
som i 490’erne ved Donau led et af-
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Figur 5. Attila er hovedperson i de omfattende sagnkredse om Vølsungerne og Nibelungerne. Og i det
hele taget har hunnerkongen fungeret som en »sagnmagnet«. Vi véd, at han døde i 453 på sin bryllups
nat efter at have ægtet den germanske prinsesse Hildico. Hvad, han egentlig døde af, véd vi derimod
ikke; men traditionen fortæller, at Hildico myrdede ham for at hævne sin bror og sit folk. (Træsnit efter
maleri afP.J.N. Geiger, gengivet fra Herman Schreiber: Die Hunnen, 1987).

gørende nederlag mod longobarderne.
Andre Skjoldunger som Haldan og
Roar tolker Lukman som hunnerkon
gerne Huldin og Roas fra begyndelsen
af 400-tallet.
Centralt i afhandlingen står under
søgelserne af den legendariske kong
Adils (eller Eadgils, eller Athisl, eller
Atli, eller lign.), som optræder i både
dansk, angelsaksisk og norrønt sagn
stof som svensk konge - og dermed
som en Skilfing. Men ifølge Lukman er
han Attila, hunnerkongen, der satte
Europa på den anden ende i folkevan
dringstiden, og hvis ambitioner om at
blive Verdens Herre først blev bremset
af en allieret romersk-germansk hær

på De katalauniske Marker i Frankrig
i sensommeren 451. Indtil da havde
hunnerne - om hvem man ikke ved
meget andet, end de var et ekstremt
mobilt rytter- og nomadefolk fra Asien
- underlagt sig det meste af Europa.80
Attila, der var berygtet for sin tørst ef
ter kvinder og guld, blev enehersker i
445, og han og hans beredne asiatiske
militærmagt sendte en chokbølge gen
nem Europa. I det meste af den ger
manske sagnoverlevering er Attila ble
vet fastholdt som hunnernes konge. I
skandinavisk og angelsaksisk tradi
tion, derimod, »bliver han og hans for
gængere fremstillet som svenske eller
danske konger«.81
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Figur 6. Didrik afB ern er sagnenes spejlbillede a f østgoternes berømte konge Theoderic (474/75-526).
Bern vil sige Verona, regeringsby i Det østgotiske Rige. Didrik er en forvrængning afTheoderics navn,
der igen er en sammenstilling a f thiudan (folk) og reiks (konge). Theoderic var således på én gang
»sakralkonge« (thiudan) med religiøse og politiske funktioner og samtidig »hærkonge« (reiks). Reiks og
rex - og dermed »regent« - har således direkte forbindelse med de germanske kongers funktion som
krigsherrer (Træsnit fra 1400-tallet, gengivet efter Armin Tuulse m.fl.: Gotlands Didrek, 1978, s 125).
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Afhandlingen om Skjoldungerne og
Skilfingerne førte til, at Niels Lukman
blev ansat ved Københavns Universi
tet, først som adjunkt, siden som lek
tor, og fra 1962 til 1977 som ekstraor
dinær professor i nordisk og germansk
sagnhistorie. Men ligefrem populær på
sin forskning blev han ikke, og dispu
tatsforsvaret den 10. juni 1943 gik
ikke stille af. Som officiel opponent
syntes saga- og eddaspecialisten, pro
fessor Jon Helgason, ifølge Fædrelan
dets referat, at »de blaaøjede, ranke og
lyshaarede Helte i Lukmans »Skøn
hedsklinik« (blev) forvandlet til lav
stammede, gule, skævøjede Mongoler«?2
Det var jo under besættelsen, Lukman
disputerede! Andre fagfæller var hel
ler ikke begejstrede. Folkemindefor
skeren Gudmund Schiitte talte om »en
fix Idé, der med Vold og Magt vil søge
ethvert nordisk Sagnprodukt tilbage
ført til sydlandske Impulser«;83 og kol
legaen Inger Margrethe Boberg fandt,
at Lukman var »på vilde veje«.84 Med
filologisk set dubiøse navnekoblinger
og med sammenstillinger af begiven
heder, der er fuldstændig intetsigende
i al deres almindelighed, var »det ikke
mærkeligt, at der nås usædvanlige re
sultater«.83 Så sent som 1950 måtte
Lukman forsvare sig mod angreb på
sin kontroversielle tese om, at Skjold
unge- og Skilfingesagnene er et - fjernt
- ekko af »virkelige tildragelser« dybt
nede Europa.
Den mangeårige lektor ved Frede
riksborg Statsskole, forfatteren Peter
Grove, lod sig på den anden side inspi
rere af Lukman. I en bog fra 1961 har
Grove argumenteret for, at Adils, Attila og Odin er én og samme skikkel
se.86 Med henvisning til den sære be
retning om Odin fra Tyrkland og hans
asers togt op gennem Europa drager
Grove den slutning, at det ikke er sag
nene, der er vandret, men at Attila i
430’erne og 440’erne faktisk underlag
de sig Danmark, Norge og Sverige. Ef
ter Groves opfattelse er der således en

historisk kerne i beretningerne om
Odin og asernes vandring fra Asien til
Skandinavien.
Til støtte for sin teori peger Grove
på en rapport fra den byzantinske ud
sending Priskos, som opholdt sig ved
Attilas hof i Ungarn i 448. Ifølge Pris
kos pralede Attila med, hvorledes hans
magtsfære strakte sig helt op til »øerne
i oceanet«, hvilket kunne betyde Eng
land, hele Skandinavien eller de dan
ske øer.87 I vers 1285 af middelalder
digtet Nibelunge Noth omtales desuden
en fyrste ved navn »Håwat von Tenemarke«,88 altså fra Danmark, mellem
de talrige repræsentanter for under
tvungne folk, der opholder sig hos hun
nerkongen Etzel - som Attila hedder i
Nibelungendigtningen.89 Hertil kan
lægges den ældste ungarske krønike,
Cronica Hungarorum, som stammer
fra 1200-tallet, og som er forfattet af
biskop Chartuicius. Biskoppen skriver
direkte, at først rykkede hunnerhæren
frem mod Litauen, derfra satte den
over Østersøen og invaderede Sverige.
Fra Danmark, der blev erobret efter et
blodigt slag, udskibede tropperne sig i
Nordsøen og stødte ad Rhinen frem til
Køln, som blev taget med storm, før
horden af hunner fortsatte gennem
Centraleuropa.90 I øvrigt melder også
Saxo i sin Danmarkskrønikes 5. bog
om voldsomme kampe mellem danske
og hunniske styrker, ligesom forestil
lingerne om en kæmpemæssig »hunehær« har sat sig spor i norsk folketradition langt op i det 20. århundrede.91
Folkloristen Lars Hemmingsen er li
geledes påvirket af Niels Lukman. I
ph.d.-afhandlingen fra 1995, By Word
o f Mouth, er Hemmingsens hovedan
liggende at kortlægge kilderne til Ros
kildekrøniken og Lejrekrøniken, der er
de ældste danske krøniker med sagn
historisk indhold. Begge, både Chronicon Roskildense og Chronicon Lethrense, stammer fra tiden før Saxo, og beg
ge bygger ifølge Hemmingsens under
søgelser på udenlandske kilder - en107
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Figur 7. Loftfoto a f skibssætningen i GI. Lejre. »Det kan da godt være, at Saxo og hans generation a f hi
storieskrivere har hentet forbilleder og inspiration hos fjerne udenlandske kolleger, og at Frode Frede
god aldrig har set Sjællands strande, men gået omkring ved Donaus bredder, som det er foreslået. Men
at den ældste kongeslægt, hvor uægte den end måtte være, fik adresse i Lejre, kan næppe være nogen
tilfældighed«. Citatet stammer fra Skalk 1987, hefte 3, og skyldes Tom Christensen, der for Roskilde
Museum har gravet i GI. Lejre. Resultatet var bl.a. påvisningen a fen 48 meter lang og 11 meter bred
hal - at lægge til stedets mange andre oldtidsminder: gravhøjene og de kæmpemæssige skibssætninger
(Fotograf: Flemming G. Rasmussen, Roskilde Museum).

gelske, tyske, flamske, franske, russi
ske og byzantinske skrifter - men
mundtligt overleveret. Krønikernes
kongerækker bliver behandlet helt i
Lukmans ånd. Hemmingsen demaske
rer følgelig de påståede danske regen
ter som historiske hunner- og herulerkonger eller som longobardiske her
skere og østromerske kejsere. Groves
teori afviser han som utroværdig. Hav
de den været rigtig, ville Attilas ero
bring af Norden »bestemt have været
ledsaget a f forandringer i den materi
elle kultur og i sproget. Imidlertid har
hverken arkæologer eller filologer p å 
vist spor a f større forandringer i Dan
mark i den pågældende periode«?2
Hvor omfattende forandringerne skal
være for at fortjene betegnelsen »større«
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kan naturligvis diskuteres; men at der
var forandringer, bevidner arkæologer
ne faktisk. Charlotte Fabech har i en
artikel fra 1991 beskrevet tre sydsven
ske offerfund, fra henholdsvis Sosdala,
Fulltofta og Vennebo, og ser det fundne
sele- og sadeltøj fra begyndelsen af
400-tallet som »rester a fen skik, der el
lers synes knyttet til rytternomadiske
grupper som f.eks. hunnerne«?3 Måske
har disse sydsvenskere gjort tjeneste i
den hunniske hær og importeret hun
nernes gravskikke, som Charlotte Fa
bech foreslår. En anden mulighed er, at
hunnerne selv var i Sverige. Dén for
klaring er Søren Nancke-Krogh inde
på i bogen Shamanens hest fra 1992,
hvor han noterer sig forekomsten af
asiatiske pilespidser af ben i et stort
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antal, ligeledes sydsvenske, grave
fra folkevandringstiden. Nancke-Krogh
konstaterer: »Disse pile er fremmede
fugle i Norden, og deres tilstedeværelse
kan ikke betyde andet, end at tyrker!
hunner har været her, og måske lever
videre i vore gener«.94 Hans egentlige
anliggende er at skildre vikingernes
trosforestillinger. Bl.a. vil han vise, at
den nordiske gudelære, asatroen, var
uløseligt forbundet med en shamanistisk praksis.
Dén tråd har en tredie arkæolog, Lot
te Hedeager, taget op. I Skygger a f en
anden virkelighed fra 1997 tolker hun
arkæologiske fund og nordisk mytologi
på et tværfagligt grundlag. Bogen
handler om både Odinkult og shama
nisme - men også om Attilas hunner.
Hunnerne var, som Hedeager ser det,
selve »omdrejningspunktet i den euro
pæiske historie og katalysator for den
politiske turbulens i folkevandringsti
den«.^ Det dramatiske asiatiske ind
brud i Europa i 400-tallet ændrede to
talt samfundsstrukturen hos de ger
manske folkeslag. Germanerne blev
tvunget til at efterabe fjenden. De ger
manske konger centraliserede magten,
de knyttede en elite af krigere til sig en hird - som de fastholdt med gavmil
de gaver, f.eks. de dragtspænder og
brakteater af guld, som totalt domine
rer de arkæologiske fund fra Skandi
navien i folkevandringstiden. At brakteaterne bærer motiver fra asatroen
rejser det spørgsmål, om germanerne
også antog fjendens religion? Odinkult,
forbundet med shamanisme, synes
nemlig at være en »ny religiøs kompo
nent i Norden« i folkevandringstiden.96
I germanske samfund, der i folkevan
dringstiden stod mere eller mindre per
manent på krigsfod, var det nærliggen
de, om gudernes konge blev kongernes
gud. Det kan heller ikke være noget
tilfælde, at en lang række germanske
konger påberåbte sig en kongerække,
der trin for trin rakte tilbage til en fjern
og mytisk fortid og til en lige så fjern og

mytisk forfader - som gerne var selv
samme Odin! Hedeager anfører eksem
pler på, at gotiske og longobardiske re
genter ved at præsentere sig som Odinfødte fik legitimitet for både sig selv og
deres efterkommere.97
Fænomenet dokumenteres i øvrigt
også af en bemærkning i Bedas berøm
te engelske kirkehistorie fra 730’erne,
hvor det om anglernes første regenter,
brødrene Hengist og Horsa, hedder:
»De var sønner afVictgils, hvis far var
Vitta, hvis far var Vecta, hvis far var
Odin, til hvem mange landes kongehu
se fører deres slægt tilbage«?* Tilsva
rende beretter det islandske Skjold
ungesagn Langfedgatal om Odin, at
»fra ham nedstammer de fleste kon
geætter på den nordlige halvkugle«?®
Odin mindes i overleveringen som en
stor lovgiver, og Lotte Hedeager har da
også i et tidligere arbejde betonet, at de
himmelbårne germanske konger tråd
te i deres mytiske forfaders fodspor.
»Den europæiske middelalders german
ske kongedømmer eller stammesammenslutninger som f.eks. goterne, alemannerne, burgunderne, frankerne, sak
serne og danerne er (...) ikke etniske
grupper. De er opstået og udformet på
grundlag a f krigersammenslutninger,
enten som angrebs- eller forsvarsenhe
der, og altid under ledelse a f en konge
(...)! hvert fald fra 400-årene (...) define
rede disse folk sig selv ud fra én bestemt
ting - nemlig deres egne love«.100 Mel
lem lov og folk var der lighedstegn; men
det var ikke folket, der satte tegnet.
»Det var kongen, der gav loven«.101 Og
»gav loven« vil sige »lod skrive loven«.
Lotte Hedeagers portræt af et ger
mansk kongedømme rummer således
tre komponenter: for det første er der
tale om et »sakralkongedømme«.102 Re
genten har en ganske særlig forbindel
se til det guddommelige, eftersom han
nedstammer fra den største af alle gu
der. For det andet er der tale om et
»hærkongedømme«,103 med regenten
som krigsherre. Begge disse konge109
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funktioner kan germanerne, som He
deager er inde på, meget vel have kopi
eret fra hunnerne. At hunnerriget også
- i bogstaveligste forstand - var et
kongedømme, hvor regenten havde
dømmende magt, véd vi fra den tidli
gere omtalte byzantiner Priskos’ øjenvidneberetning: »(Attila) kom ud fra sit
hus og spankulerede arrogant rundt og
kiggede hér og dér Da han var kommet
ud, stillede han sig foran huset sam
men med (sin højre hånd) Onegesius,
og mange, der havde tvister indbyrdes,
kom og modtog hans dom«.104 Hunner
ne synes med andre ord at have aner
kendt verbum regis (regentens ord)
som retskilde. Omvendt kendte de
ikke til den tredie komponent i Hede
agers portræt: lex scripta (den skrevne
lov).

Det germanske kongedømme
Der er bevaret et enormt korpus af lov
tekster, som kan kaldes germanske.105
Den ældste retsoptegnelse er forment
lig foregået hos vestgoterne, som siden
kong Eurics Codex Euricianus fra 476
ved flere lejligheder omredigerede de
res Leges Visigothorum. Under kong
Chlodovech 1. udstedtes i begyndelsen
af 500-tallet en lov for de saliske fran
kere, kendt som Lex Salica. Denne sali
ske lov, der er overleveret i 8 forskellige
versioner, er endnu kendt for sin regel
om, at kvinder ikke kunne arve jord.
Sammen med burgundernes lov, Lex
Burgundionum eller Lex Gundobada
efter kong Gundobad (480-516), er Den
saliske Lov antagelig brugt som forlæg
for Lex Ribuaria, de ribuariske franke
res lovbog, der tilskrives kong Dago
bert 1. (629-639). I samme periode blev
også longobardernes ret nedskrevet.
Edictum Rothari dateres således til
643 og bærer navn efter den longobardiske konge Rothar. I løbet af 700-tallet blev den bayerske og den alamanniske stammeret ligeledes nedskrevet,
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som henholdsvis Lex Baiuvariorum og
Lex Alamannorum.
Da Karl den Store i 800 havde ladet
sig krone til kejser, supplerede han de
gamle frankiske stammelove med nye
retsregler - opdelt kapitelvis og derfor
kaldt »kapitularier« - ligesom han
drog omsorg for, at yderligere en ræk
ke germanske folkeslag fik skrevne
love: Friserne fik Lex Frisionum, de
chamaviske frankere Lex Francorum,
sakserne Lex Saxonum og de thiiringske stammer Lex Thuringorum. Til
rækken af angelsaksiske love henreg
nes, som tidligere berørt, Knud den
Stores engelske love fra 1000-tallet,
men den ældste bevarede angelsaksi
ske lov er udstedt af den kentiske kong
Aethelberth allerede i begyndelsen af
600-tallet.
Den germanske ret er, som det snart
ses af denne ultrakorte oversigt, alde
les uoverskuelig. Og uoverskuelighe
den bliver ikke mindre af, at der er
love, som er bevaret i op til et halvthundrede eksemplarer, mens andre
kun findes et enkelt sted, i afskrifts af
skrifts afskrift. På mange måder er
den germanske ret også gådefuld. Dét
er emnet for en forelæsning, som blev
holdt ved universitetet i Leeds i 1977
af Patrick Wormald.106 Wormald kon
staterer, at lovene fremtræder som en
uransagelig blanding af abstrakte
retsregler og konkrete afgørelser. Lov
og dom er ikke skilt ad som i dag,107 og
gamle retssædvaner optræder ube
sværet side om side med bestemmel
ser, der tydeligvis er helt nye. I selv
samme lovtekst kan endog ses direkte
modstridende regler; skoleeksemplet,
som Wormald trækker frem, er Lex
Salica, der har to forskellige paragraf
fer (17.3 og 57.4.) om at placere et lig
oven på et andet i en træ- eller stensarkofag. I den ene paragraf er bøden
næsten dobbelt så høj som i den an
den, 62,5 shilling mod 35 shilling.108
Desuden synes de spørgsmål, der lov
gives om, »snarere at have været dikte-
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ret a f en irrationel besættelse end a f et
rationelt valg«.109 Undertiden annonce
rer lovene selv, at de er kongegivne,
men det virker mildt sagt sært, når
f.eks. kong Æthelstan optræder i både
1., 2. og 3. person i sine love.110 Til an
dre tider er lovene helt anonyme. In
gen fortale, ingen underskrift, ingen
datering. Man tvinges til at give Wormald ret: »Det er ikke let at forklare ek
sistensen a f megen a f den barbariske
lovgivning, hvis man udelukkende an
skuer lovgivningen ud fra et behov for
at kunne opretholde retten og for at
kunne regere«.111
Wormald forkaster den klassiske
germanistiske forklaring om germansk
ret som Volksrecht, og som en manifes
tation af Volksgeist. I stedet anser han
den germanske ret for ren Konigsrecht. Selv den mest anonyme lov må
være kongegiven, thi lex scripta var et
politisk instrument, som skulle sup
plere dagligdagens verbum regis. Lo
ven skulle befæste kongens position
som konge, dens praktiske værdi var
underordnet, dens symbolværdi altaf
gørende. Derfor findes der lovtekster,
som også indeholder kongelige anetavler; derfor findes der lovtekster, som i
tilgift skildrer folkets forhistorie; og
derfor findes der lovtekster, som sågar
bringer portrætter af kongen.112 Selve
ideen til den skrevne lov kan kun kom
me et sted fra: det Romerrige, som gik
under i folkevandringstiden. Ofte er de
germanske lovtekster da også, som de
res forbilleder, på latin, dvs. på et vola
pyk, som folket i hvert fald ikke for
stod, og regenten næppe heller. Men en
»rigtig« lov var simpelthen på latin.
Wormald er varsom med at inklude
re skandinavisk ret i sine generalise
ringer, men tænker han sig en særlig
»Skandinavisk Model«, hvor »ret var en
specialitet for lokale eksperter, og hvor
kongen først sent synes at have spillet
en rolle«.113 Mon dog? Som det er set, er
den dømmende og den lovgivende magt
i dansk retshistorisk forskning altid

blevet tilskrevet enten folket, kirken
eller kongen. Eksperter som thuler el
ler andre typer af lovsigemænd har
ikke haft disse kompetencer.114
Som de danske love er overleveret,
ligner de al anden germansk ret til for
veksling. Godtnok er hverken kong
Skjolds, kong Helges, kong Regnar
Lodbrogs eller kong Frode Fredegods
love bevaret; og love fra danske konger
før Valdemarerne kender vi kun på 2.
hånd. Men i overleveringen fremtræ
der de danske love præcis lige så bi
zarre og med tilsvarende karakteristi
ka som de germanske love i Patrick
Wormalds undersøgelse. Det skulle da
også være mærkeligt, om danerne der notorisk havde eget rige og egen
konge omkring år 500115 - har stået
helt uden for det europæiske retlige og
politiske fællesskab. Man skulle
tværtimod tro, at danerne har reageret
på Romerrigets fald, på hunnernes
hærgen og på det almindelige politiske
kaos på samme måde som alle andre
folkeslag i Europa i folkevandringsti
den: med en stærk kongemagt. Stærk
på det religiøse område. Stærk på det
militære område. Og stærk på det
dømmende og det lovgivningsmæssige
område. Det er med andre ord slet ikke
givet, at de før-larsenske danske retshistorikeres forskningsresultater er
forældede. Tværtimod er der meget,
som taler for, at de simpelthen blev
forkastet som ubrugelige, fordi der
kom en periode, hvor det politisk
gjaldt om at beskære regentens magt
og styrke folkets. Nu om stunder, hvor
det overvejes, om ikke imperierne er
ved at vende tilbage,116 og hvor der se
riøst bliver spurgt »Hvad kommer efter
demokratiet!«,111 kan vi vel se mere
nøgternt på denne tidlige retshistoriske forskning.
Bortset fra den dømmende magt,
som definitivt blev frataget hans kon
gelige majestæt med Danmarks Riges
Grundlov for 150 år siden, kan de op
rindelige kongelige funktioner sågar
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spores i grundlovsteksten den dag i
dag: Ifølge § 6 har regenten som eneste
dansker pligt til at være medlem af
folkekirken. Ifølge § 19, stk. 2, kan re
genten anvende militære magtmidler
ved forsvar mod væbnet angreb på ri
get eller danske styrker. Og ifølge § 3
har regenten stadig lovgivende magt,
selv efter at folket fik tilkæmpet sig
del heri - med retshistoriens hjælp.
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Det grønnes - men gror det?
Dansk landbohistorie og det reformerte landbrug, 2. del
Erik Helmer Pedersen
Fortid og Nutid juni 1999, s. 116-141
I denne artikel fortsættes og afsluttes den gennemgang og vurdering af ny
ere dansk landbo- og landbrugshistorie, som indledtes i sidste nummer af
Fortid og Nutid. I løbet af 1980'erne kom den skrubbeltrangske forsk
ningstradition for alvor under pres, og efterhånden afløstes den af andre
forskningstilgange. Miljø- og teknologidimensionerne kommer fra 1990'ernes begyndelse til at spille en ny og meget central rolle, og det er i særlig
grad denne nyeste udvikling, der følges i denne artikel.
Erik Helmer Pedersen, f. 1932, dr.phil. Siden 1968 ansat ved det historiske
institut på Københavns Universitet, fra 1972 som lektor i landbrugshisto
rie mm. 1976-83 formand for Landbohistorisk Selskab, 1984-98 formand
for Historisk-Topografisk selskab for Søllerød Kommune og siden 1996 for
mand for Dansk Lokalhistorisk Forening (DHF). Har skrevet en række
bøger og artikler om dansk landbrugs- og udvandringshistorie, bl.a. dispu
tatsen Landbrugsraadet som erhvervspolitisk toporgan 1919-33 (1979).

Et begyndende opgør
med den skrubbeltrangske
forklaringsform
Det klasseopdelte landbosamfund, set
i et marxistisk perspektiv
Den marxistiske historieopfattelse blev
i løbet af 1970’erne også søgt omplan
tet til det landbohistoriske gebet. Det
nye tidsskrift Den jyske historiker hel
ligede et helt temanummer denne pro
blematik, idet man naturligt nok i
særlig grad hæftede sig ved husmændenes og landarbejdernes påtrykte stil
ling i bunden af den sociale pyramide.1
Især opholdt den/de anonyme forfat
tede) sig ved husmandens status, fordi
han ikke passede rigtigt ind i den an
lagte klasseopdeling. Nok producerede
og solgte han varer, men ikke sit arbej
de. I den forstand var han næppe for
kapitalist at regne, men da han samti
dig deltog i andelssamvirket, var han
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med til at udbytte det præsterede løn
arbejde i forædlingsvirksomhederne.
»En tilsløret form for udbytning«, som
det udtryktes.
I mangt og meget var den historiske
dokumentation i hæftet formet som en
parafrase over Fridlev Skrubbeltrangs
forskningsresultater. Langt hen ad ve
jen kunne man derfor medunderskri
ve hans synspunkter, men selv han
havde sine mangler. Han begik ek
sempelvis den fejl at sætte ligheds
tegn mellem stat og samfund, hævde
des det. Staten optrådte altid som
det kapitalistiske systems beskytter,
mens samfundet var en socialt moti
veret konstruktion.
Et par år senere publicerede Hen
ning Grelle sin marxistisk orienterede
undersøgelse af Socialdemokratiet og
det danske landbosamfund.2 Som han
så det rent principielt, blev landarbej
derne, »landbrugets reservearmé«, kraf
tigt udbyttet af kapitalejerne, efter
som de store landboreformer havde
placeret husmanden og landarbejde-
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ren i bunden af den agrare samfundspyramide. Bønderne kunne herefter via
andelsbevægelsen frit trække på den
kapital, landbefolkningen som helhed
havde opsparet.
På denne baggrund foretages deref
ter en kildekritisk anlagt analyse af
Socialdemokratiets mange og i grun
den ret futile forsøg på at placere land
arbejderne fast og sikkert i forhold til
partiet og til fagbevægelsen. Louis Pio
ville trække landarbejderne ind mod
byarbejderne og disses organisations
former, mens hans efterfølger P. Knud
sen ville sikre dem en agrar fremtid
ved at nationalisere jorden som basis
for en stort anlagt fællesdrift. Da in
gen af disse tiltag lykkedes, valgte man
i stedet den udvej at betragte andels
bevægelsen som en genvej til socialis
men. Herved ville man til sidst skabe
en kooperativ virksomhed med en sik
ker plads for landarbejderne i et større
fællesskab. Jorden skulle ikke udstyk
kes til privatøkonomisk drevne enkelt
mandsbedrifter, men til statsfæstebrug.
Det går som en rød tråd gennem
Henning Grelles analyse, at det i grun
den aldrig lykkedes for partiet at finde
sine egne ben i spørgsmålet om en
driftssikker socialdemokratisk politik
i forhold til landarbejderne og deres
arbejdsgivere. Det nære fællesskab
mellem jordbrugerne og deres arbejde
re ude på overdrevet på naturens - og
markedsøkonomiens - ofte så barske
betingelser fik i lang tid landarbejder
ne til at vende ryggen til byarbejder
nes faglige og politiske organisations
former.
Nogle år senere udgav Hans-Norbert Lahme en lignende undersøgelse
over de danske landarbejderes skepsis
over for politisk og faglig organisering.3
Sandt at sige bringer den ikke meget
nyt i forhold til tidligere undersøgel
ser, først og fremmest Henning Grelles
bog, men den understreger endnu
kraftigere P. Knudsens betydning som
hovedarkitekten bag Socialdemokra

tiets politik i forhold til landarbejder
ne. Hans-Norbert Lahme hæfter sig
meget ved partiets organisatoriske ar
bejde i landdistrikterne uden dog at
føre sikkert bevis for, at arbejdet bar
frugt.
Marxistisk landbohistorie kan på
dansk grund ikke fremvise mange ek
sempler på kildekritisk anlagte under
søgelser, men Jens Boels bog om husmænd og landarbejdere i Danmark
danner dog en undtagelse fra reglen.4
Husmændene og landarbejderne i det
godsspækkede Holbæk amt på den ene
side og det selvejerdominerede Vejle
amt på den anden sættes her op mod
hinanden i et forsøg på at vise, at land
arbejderen i begge tilfælde blev sorte
per, fordi han som lønarbejder måtte
klare sig selv på markedsøkonomiens
vilkår.
Husmandsreformerne 1848-50 hav
de ifølge Jens Boel nok som hovedsigte
at frigøre husmændene for en række
feudale bindinger, men de undlod at
sikre dem en modsvarende beskyttelse
mod arbejdsgivernes misbrug. Over tid
klarede husmanden som småbruger
sig dog bedre og nærmede sig i tidens
løb gårdmandsgruppen, økonomisk
som socialt. Der skabtes med andre
ord kapital i gårdmandssamfundet og
fattigdom i den største gruppe i land
bosamfundet. Når Fridlev Skrubbeltrang betegner husmændene som ud
viklingens stedbørn, har han så evig
ret, mener Boel.
Taget som helhed har den marxi
stisk- orienterede landbohistorie som
en samfundskritisk retning ikke ført
den historiske erkendelse stort længe
re end sket er gennem bidrag fra re
præsentanter for den radikale histori
kertradition. Landarbejdernes modvil
je mod betingelsesløst at lade sig ind
rullere i den faglige og socialdemokra
tiske arbejderbevægelse og husmændenes gradvise opstigning som selv
stændige landmænd gør det svært for
de marxistisk orienterede forskere at
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Figur 1. Maleren L.A.
Ring var i begyndelsen
a f 1880'erne stærkt op
taget a f småkårsfolks
livsvilkår. Her i den
mest ekstreme form: det
åbenlyse tiggeri. L.A.
Ring: Tiggerbørn uden
foren bondegård. 1883
(Privateje).

gennemføre egentlige klasseanalyser
uden at gøre brug af stormaskede for
klaringsformer.
Thorkild Kjærgaard og hoveriet
Til brug for Den store Landbokommis
sions videre arbejde udformede kom
missionens ledende medlem Chr. D.
Reventlow et »Forslag om Hoverie Væ
senet a f 11. Febr. 1788«, i historieforsk
ningen almindeligvis betegnet som
Reventlows hoveribetænkning. Som de
fleste af kommissionens arbejdspapi
rer har betænkningen været kendt og
brugt af danske historikere, først og
fremmest Hans Jensen og Fridlev
Skrubbeltrang, men den har aldrig
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været underkastet en systematisk un
dersøgelse, før Thorkild Kjærgaard fik
den udgivet for Landbohistorisk Sel
skab, indledt med en meget udførlig,
tolkningspræget kommentar og afslut
tet med et optryk af de høringssvar,
Reventlow lod indhente i sagens an
ledning.5
Det er klart nok Thorkild Kjærgaards
hensigt at demaskere Reventlow som
den store bondevelgører og derigennem
forsøge at punktere den myte, som
danske historikere efter Kjærgaards
opfattelse har skabt om Reventlows
ædle, humane sindelag. I stedet vil
han tegne et billede af den virkelige
Reventlow: den ambitiøse embedsmand
og godsejerpolitiker, som på den ene
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side ikke skøtter stort om den jævne
bonde, men på den anden ser en mu
lighed for at befordre sin egen karriere
ved at udvælge sig et brugeligt emne
for en politisk kampagne med sig selv i
hovedrollen som den store reformator
og problemknuser. En type, der ikke er
ualmindelig i (moderne) dansk politik.
Som Kjærgaard læser betænknin
gen, er den i virkeligheden et forsøg på
at fastholde, ja cementere de eksiste
rende hoveriforpligtelser som godseje
rens grundlæggende og urørlige ind
tægtskilde fra sit jordegods. Kjærgaard
finder det ikke bevist, at Reventlow
ønskede hoveriet ført tilbage til det re
lativt lavere niveau, det havde i 1771,
men tværtimod ønskede det kodifice
ret i dets øjeblikkelige, noget større
omfang. Når Reventlow i to hovedaf
snit (IV og V) meddeler ret detaljerede
anvisninger på et godt tilrettelagt ho
verisystem, ser Thorkild Kjærgaard
det som et bevis på, at han i virkelig
heden havde til formål at give sine
godsejerkolleger en god opskrift på,
hvorledes de bedre kunne udnytte de
res hovbønder og især deres karle.
Som andre historikere har Kjærgaard
imidlertid ingen skudsikker forklaring
på, hvorfor Den store Landbokommis
sion og dermed Reventlow uden videre
tog et udkast til en stor, bondevenlig
hoveriforordning af bordet den 16. juni
1791.1 stedet skulle der indgås frivilli
ge foreninger om hoveriet. Efter Kjærgaards mening er den mest sandsynli
ge forklaring den, at én eller flere af
regeringens ledende skikkelser (Kron
prins Frederik, A.P. Bernstorff og H.E.
Schimmelmann) har ønsket at pacifi
cere de oprørske godsejere ved at de
kretere stop for denne del af reform
lovgivningen.6
Reventlow kunne på sin side ikke
føle sig særlig skuffet, eftersom den ef
terfølgende hoverilovgivning var mo
delleret over hans 1788-betænkning,
konstateres det. Og som »en dygtig over
klassepolitiker«, som det udtrykkes,

var han stærkt medvirkende til, at
landbrugspolitikken blev udformet ef
ter godsejernes og gårdmændenes ho
ved, slutter Thorkild Kjærgaard sin
kommentar.7

De store syntesers tid
Det danske landbrugs historie
I en blanding af landbohistoriske og
landbrugshistoriske tilgangsvinker pu
blicerede en forfattergruppe på 10 land
bo- og landbrugshistorikere under Claus
Bjørns redaktion i årene 1988-89 et 4bindsværk om Det danske Landbrugs
Historie fra oldtid til nutid. Bind 1
(Lotte Hedeager, Kristian Kristiansen
og Erland Porsmose) omhandler oldtid
og middelalder med 1536 som skille
linje, bind 2 (Karl-Erik Frandsen og
Lotte Dombernowsky) perioden 15361810 med ca. 1720 som skillelinje, bind
3 (Claus Bjørn og S.P. Jensen med bi
drag fra Jørgen Dieckmann Rasmus
sen og Jens Christensen) dækker for
løbet 1810-1914, og bind 4 er skrevet
af mig med Jens Christensen som sta
tistisk medarbejder.
Som det skildres i hovedredaktøren,
Claus Bjørns, fortale, havde der gen
nem 1980 'erne været ført flere drøftel
ser i Landbohistorisk Selskab om ud
givelse af en samlet skildring af land
brugets og landboernes historie i Dan
mark til afløsning af statskonsulent K.
Hansens let forældede 5-bindsværk
fra årene 1924-45. Resultatet blev
imidlertid det omtalte 4-bindsværk,
som takket være økonomisk opbak
ning fra en nyetableret støtteorgani
sation, Landbohistorisk Støttekreds,
kunne udsendes i forbindelse med
festlighederne omkring stavnsbånds
løsningens 200-års jubilæum i 1988.
For tiden op til ca. 1720 har jeg be
klageligvis ikke faglig baggrund til at
kunne udsortere de vigtigste resulta119
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Figur 2. I den sidste generation har dansk landbrug gennemgået en meget omfattende udvikling, som
også i betydelig grad har præget periodens landbohistoriske forskning. Ude på landet lader udviklin
gen sig direkte aflæse i landskabet og i bygningskulturen, således som det fremgår a f dette og det næste
billede. På figur 2 ses et luftfoto a fen stor bindingsværksgård ved Hjerup på Vestfyn i 1957. Da Sylvest
Jensen 23 år senere igen fotograferede gården var den dramatisk forandret (figur 3). Halvdelen a fb in 
dingsværkslængerne var i 1970'erne forsvundet for at give plads til store ko- og kviestalde, som opførtes
samtidig med at der tilkøbtes betydelige arealer (Fotografier a f Sylvest Jensen, gengivet efter Claus
Bjørn (red.): Set fra luften, 1993, s. 97 og 99).

ter med henblik på nærværende præ
sentation. Læser man imidlertid KarlErik Frandsens afsluttende bemærk
ninger til sin skildring af tiden 1536ca. 1720 i sammenhæng med Lotte
Dombernowskys indledende afsnit, står
det klart, at godslandbruget stod langt
bedre rustet end bondebruget til at
ride med på en opadgående konjunk
tur, sådan som den skete i årene efter
1750.
På denne baggrund har Lotte Dombernowsky da sat sig som opgave at
pejle sig igennem det 18. århundredes
godsej er styrede danske landbosam
fund.8Opgaven søges løst som en bredt
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formet syntese over udvalgte dele af
den ældre landbohistorie, idet hun dog
på en række punkter har indarbejdet
resultaterne fra den socialhistoriske
nytolkning, forfattere som Claus Bjørn,
Thorkild Kjærgaard, Birgit Løgstrup,
Karl Peder Pedersen og forfatteren
selv9 havde fremlagt i løbet af 1980'erne.
Den fundamentale drivkraft i udvik
lingen ser Lotte Dombernovsky i for
løbets nærmest iboende logik, idet hun
i særlig grad er optaget af spændings
forholdet mellem landboreformer og
hverdagslivets tilskikkelser på lokalt
hold. Gennem sit førstehåndskend-
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Figur 3.

skab til udviklingen på flere fynske
godser som f. eks. Egeskov og Gyldensteen er hun i stand til at aflæse det
store i det små. Der lægges dog ikke
skjul på, at udviklingen har sine skyg
gesider, og at reformlovgivningen hav
de sin tabskonto, mest bogført på hus
mandssiden.
Efter Lotte Dombernovskys afsnit
om perioden ca. 1720-1810 følger i
bind 3 som allerede bemærket en skil
dring af tiden 1810-1914. Claus Bjørn
og S.P. Jensen dækker her langt ho
vedparten, Claus Bjørn med sin skild
ring af perioden 1810-1860 og S.P.
Jensen ved sin godt 100-sider lange
beskrivelse af landbrugets teknologi
og produktion, taget i videste forstand.
Claus Bjørn deler for sit vedkommen
de perioden i to halvdele med 1830
som skillelinje. Inden for hvert tidsaf
snit samles skildringen omkring nogle

hovedtemaer, som alle har Svend Aage
Hansens økonomisk-historiske forkla
ringsmodel som baggrund, men hvor
den fremaddrivende kraft er spæn
dingsforholdet mellem den økonomisk
teknologiske udvikling på den ene side
og den socialhistoriske på den anden.
Konklusionen er da den, at det moder
ne landbrug grundlægges 1840-60, idet
vi omkring 1860 har fundamentet klar
til et moderne landbrug, baseret på
teoretisk indsigt.
S.P. Jensens skildring, indrammet af
særlige bidrag af Jørgen Dieckmann
Rasmussen, Claus Bjørn og Jens Chri
stensen, har landbrugets teknologi og
produktion som sit hovedemne. Når
landbrugseksportens værdier og mæng
der 4-dobledes i perioden 1876-1880 til
1910-14, finder S.P. Jensen forklarin
gen i den teknologiske modernisering,
som fandt sted i denne periode. Land121
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brugsforskningens resultater blev i
stigende grad formidlet ud til de arbej
dende landmænd ved hjælp af den
landbrugsfaglige undervisning og kon
sulentvirksomheden. Det satte land
mændene i stand til at aflæse og ud
nytte den strøm af information, som
kom fra markedet i ind- og udland.
Takket være landboreformerne havde
bedriftsstrukturen fået en sådan ud
formning, at der var skabt optimale
udfoldelsesmuligheder for den moder
ne landbrugsteknik.
Landmændene var efter S.P. Jen
sens opfattelse så oplyste og velinfor
merede, at de klart kunne se deres for
del ved at samarbejde i foreningsregi,
ved at fastholde frihandel med et vig
tigt råstof som korn og ved at bruge
den viden, et statsfinansieret forsøgs
væsen stillede til deres rådighed.
Undertegnede har i bind 4 skrevet
om perioden 1914-1988. Over 4 store
kronologisk disponerede hovedafsnit
følges udviklingen inden for en række
fastholdte hovedtemaer omkring pro
duktionen og dens forudsætninger, or
ganisationsforholdene, landbrugspoli
tikken, landbrugsstrategien og daglig
dagen i erhvervet. Som basis herfor
bruges et stort statistisk materiale,
samlet (og delvis publiceret) af Jens
Christensen.10
Produktionen ses som en så at sige
uafhængig størrelse, som styrer og for
mer udviklingen inden for erhvervet. I
et vist omfang opsamles og bearbejdes
undervejs en række erfaringer, som
landbrugets ledende lag søger at for
midle videre til landmændene, i et vist
omfang bakket op af love og påbud.
Samtidig søger landbrugslederne at
påvirke det politiske system indefra til
at tage særlige politiske hensyn til er
hvervet og dets trivsel. Eksportmarke
dernes gradvise tillukning, først under
1930’ernes krise og senere under den
europæiske markedsopdeling efter Fæl
lesmarkedets etablering 1957, frem
kaldte i første omgang en storstilet,
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national støttepolitik og i anden en til
slutning til et overnationalt styrings
organ med prispolitikken som sit vig
tigste magtmiddel.
I denne sammenhæng må også place
res et par jubilæums værker fra 1990'ernes begyndelse. I anledning af Det
Classenske Fideicommis' 200-års jubi
læum skrev jeg en fortsættelse af Ha
rald Jørgensens og Fridlev Skrubbeltrangs skildring af de første 150 års
historie.11 Her vises det, at de vigende
konjunkturer i moderne land- og skov
brug kun i begrænset omfang har til
ladt en fortsættelse af den sociale vel
gørenhed, Fideicommiset tidligere har
udøvet. Desuden er tyngdepunktet i
virksomheden stort set forlagt til Lol
land-Falster.
Året efter udgav De danske Landbo
foreninger i anledning af samvirksomhedens 100-års jubilæum et 4-binds
værk om landboforeningernes histori
ske udvikling gennem to hundrede år.12
I bind 1 af dette værk skildrer Hans
Jørgen Winther Jensen bondelandbru
gets udvikling fra landboforeningsbe
vægelsens spæde barndom 1805-20 og
gennem dens gennembrudsperiode ef
ter 1840. Her er det den teknologiske
udvikling, som særlig interesserer for
fatteren. I næste bind skriver Jette
Mackintosh om landmanden og hans
rådgivere, dvs. den konsulenttjeneste,
som landboforeningerne med offentlig
støtte fik etableret fra 1880'erne.
Derpå følger en fremstilling ved Hen
rik Dethlefsen og mig om landbofor
eningerne og fællesskabet. Her tegnes
et billede af den organisatoriske virk
somhed, de danske landboforeninger
har udøvet gennem tiderne. I 4. og sid
ste bind sammenfatter jeg historien
om den erhvervspolitiske indsats, land
boforeningerne har udøvet, først gen
nem deres regionale sammenslutnin
ger, siden 1893 koordineret af landsor
ganisationen De samvirkende danske
Landboforeninger.
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Landbrugshistorie og politologi
går i samarbejde
I 1992 skete der et nybrud inden for
den del af den landbrugshistoriske
forskning, som har beskæftiget sig
med de danske landbrugsorganisatio
ners historie. Flemming Just, en yngre
historiker fra Sydjysk Universitets
center med andelsbevægelsens histo
rie som sit speciale, publicerede da
som sin disputats et større værk om
rollefordelingen mellem staten og de
særligt nedsatte eksportudvalg under
krise og krig 1930-50.13
Selv om Flemming Just ikke prokla
merer et principielt opgør med den ek
sisterende forskningsretning, er det
ham magtpåliggende at knytte sig snæ
vert til den særlige retning inden for
den politologiske videnskab, som be
skæftiger sig med det organiserede
samspil mellem statsmagt og organi
sationer, den såkaldte korporatismeteori. Den udbygger han derefter med
nogle forhåndsantagelser om det nævn
te samvirkes natur og samspilsregler.
Efter at have undersøgt de landbrugs
ministerielle eksportudvalgs holdning
til spørgsmålet om statsmagtens rolle
i de første efterkrigsår 1945-50 mener
han at kunne konstatere et regulært
holdningsskifte. Det udtrykkes ved, at
de førhen så landbrugsliberale ledere
nu åbent bekendte sig til samspillet
mellem en stærk statsmagt og de tra
ditionelle landbrugsorganisationer, som
i den liberale tidsalder ikke havde fået
tildelt egentlige styringsmidler i for
hold til erhvervspolitikken. Nu kunne
lederne i givet fald tage politikasket
ten på og tvinge en udvikling igennem,
geleddet ellers ville have afvist. Endvi
dere mener Just at have påvist, at
landbrugsorganisationernes nære for
bindelse med andelsbevægelsen i høj
grad lettede samspillet mellem de poli
tiske myndigheder og organisations
leddet, eftersom de politiske partier på
begge fløje i dansk politik så andelsbe

vægelsen som en ideologisk lutret stør
relse, der ikke uden videre kunne be
tragtes som en uadskillelig del af det
kommercielle erhvervsliv. Jeg har i
min opposition over for Flemming Justs
afhandling imidlertid gjort gældende,
at debatten i 1940'ernes slutning om
kring eksportudvalgenes rolle også må
studeres i sin sammenhæng med de
usikre forhold omkring landbrugets
placering i en større sammenhæng, er
hvervspolitisk betragtet.14
Danmarkshistoriens brug a f
landbohistorien: Et eksempel
For det 18. århundredes vedkommen
de har Ole Feldbæk leveret det hidtil
seneste tolkningsbidrag til Danmarks
historiens store fortælling om det dan
ske landbrugs og den danske land
bostands rolle i det fædrelandshistori
ske drama.151 denne fremstilling spil
ler den agrare udvikling en fremtræ
dende rolle. Selv om den meddelte lit
teraturvejledning ikke er særligt oply
sende, vil en nærlæsning af teksten
hurtigt vise, at Feldbæk et langt styk
ke hen ad vejen følger den hævdvund
ne tolkning af landbohistorien. Det
sker dog ingenlunde ukritisk; når det
f. eks. gælder Fridlev Skrubbeltrangs
undersøgelser over fæsteforholdene,
tages der, i tråd med Jens Holmgaards
kritik,16 afstand fra en alt for håndfast
udlægning af resultaterne. Han er og
så på bølgelængde med Claus Bjørn,
når denne indpejler en række urosig
naler i bondesamfundet, og det gælder
endnu mere udtalt Thorkild Kjærgaards vurdering af Reventlows hoveri
betænkning.17
I Ole Feldbæks fremstilling ses bon
den altid som den svage part i fæstefor
holdet; kunne han ikke opfylde sin del
af kontrakten, blev han prompte sat fra
bestillingen. I god tråd med den radi
kale historikertradition har underklas
sen på landet forfatterens fulde sympa
ti; i samtiden havde de ingen forbunds123
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fæller endsige beskyttere. Enevælden
befattede sig efter Feldbæks mening
ikke med at udfolde sociale sympatier;
selv om forfatteren har fuld forståelse
for 173 (Ternes og 1740'ernes krisepoli
tik over for landbruget, er det i sidste
instans godsejerne, som høster den sto
re gevinst. På godserne skete nok den
store produktionsforøgelse, men da det
resulterede i øget hoveri, gik det ud
over fæstejordens ydeevne.
Når landbosamfundet over tid »kra
kelerede« for at bruge et af forfatte
rens yndlingsudtryk, skyldes det dels
befolkningstilvæksten, dels højkonkturen efter 1750. Det kunne den tradi
tionelle landbrugsstruktur ikke holde
til i længden; først udvidede og moder
niserede hovedgårdene deres land
brugsbedrifter, så resultatet blev stør
re kvæghold og dermed øgede gødnings
mængder, dernæst fulgte bondegårde
nes udskiftning og udflytning med på
følgende modernisering. Lovgivningen
omkring landboreformerne satte ikke
udviklingen i gang, men under en ung
og politisk ærgerrig embedsmand som
Chr. D. Reventlow gik man i tæt allian
ce med den offentlige mening i gang
med at tilpasse landboretten og den
overordnede landbrugsstruktur den fak
tiske udvikling.
Da denne virksomhed kom godsejer
ne noget på tværs, fik de gennem et po
litisk pres regeringen til at indstille
reformlovningen. Sådan vil Feldbæk i
overensstemmelse med Thorkild Kjærgaards tolkning af Reventlows hoveri
betænkning gerne se det bratte stop
for en bondevenlig hoverilovgivning
sommeren 1791. Derved blev hoveriet i
realiteten fastlåst på et højt niveau.
Hertil føjer Ole Feldbæk andre udtryk
for det, han opfatter som en udpræget
godsejervenlig politik.
På den anden side er han ikke blind
for, at de udskiftede selvejerbønder for
stod at udnytte de muligheder for en
produktionsudvidelse, de nu havde fået
i hænde. Gennem det ufattelige slid
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de, og især deres underbetalte med
hjælpere, lagde i opdyrkning og grund
forbedring, forsvandt de hidtil så øde
og sumpede bælter mellem landsbyer
ne, og uheldigvis gik tusinder af old
tidshøje med i købet.
De entreprenante selvejerbønder un
dergik også en mentalitetsændring; i
stedet for at tage del i landsbyens soci
alt ansvarlige fællesskab forvandledes
de over tid til en middelklasse af selv
bevidste, retligt betryggede gårdmands
folk i grel modsætning til husmændenes og landarbejdernes ubeskyttede
fattigmandstilværelse på markedsøko
nomiens beske vilkår, efterladt i deres
usle rønner i den gamle landsby.
Et 200-års jubilæum
I anledning af 200-års jubilæet i 1988
for Stavnsbåndsløsningen holdt en ræk
ke landbo- og landbrugshistorikere of
fentlige forelæsninger på Københavns
Universitet om de store landborefor
mer.18
Ole Feldbæk drøfter i sin artikel for
holdet mellem enevælden og reformer
ne.19 Han fæstner sig dog ikke så me
get ved selve stavnsbåndsløsningen
som ved udskiftningen og udflytnin
gen af landsbyfællesskabet, som han
karakteriserer som en utroligt omfat
tende og krævende arbejdsindsats fra
bøndernes side. Enevoldsmagten måt
te imidlertid politisk som administra
tivt støtte sig på godsejerne, som sad
på størsteparten af landets jord, og
som desuden havde udstrakte beføjel
ser som lokale forvaltningschefer og
som husbonde for sine bønder og husmænd på godset. På et lavere niveau
var fæstebønderne tilsvarende den le
dende gruppe i landsbysamfundet.
Dette system undergik imidlertid
revolutionerende ændringer i reform
perioden, men efter Feldbæks opfattel
se er reformlovgivningen på adskillige
punkter nærmest at opfatte som en
kodifikation af en allerede igangsat

Det grønnes - men gror det?

udvikling, initieret fra neden. Da gods
ejerne dernæst protesterede imod den
ne lovgivning, først og fremmest i ho
verispørgsmålet, satte enevælden uret
i stå og førte en konsekvent godsejer
venlig politik, mener Ole Feldbæk.
Den proklamerede bondefrihed havde
sine skarpt markerede grænser, og un
derklassen havde hverken lod eller del
heri, pointeres det. Men enevælden
førte en klog, langsigtet politik ved at
balancere knivskarpt mellem en idea
listisk og en realistisk politik, hedder
det afslutningsvis.
I sit bidrag drøfter Johny Leisner
forholdet mellem den nok så berømte
franske og den mindre kendte danske
revolution i slutningen af 1780'erne.20
Efter en gennemgang af den moderne
oplysningslitteratur, som dengang kom
i trykken i lande som Frankrig og Eng
land, fastlås det, at de danske refor
mer var en fredens revolution modsat
det blodige opgør bag den franske. Vi
undgik engelske tilstande, domineret
af et godsejervælde, vi slap for det
franske blodbad, og på længere sigt
undgik vi den tyske udvikling, hvor
prøjserånden holdt frihedsidealerne i
en stedse kortere snor. Nu fik vi mere
end halvtreds år tilløb til den politiske
liberalismes gennembrud, og det gav
os tid til at forberede mødet med de
mokratiet i dets 1849-års udgave. »Vi
kan godt være bekendt at stille 20. juni
1788 op over for 14. juli 1789«, slutter
Johny Leisner sit indlæg.
Derefter præsenteres vi med KarlErik Frandsen som vejviser for det 18.
århundredes kulturlandskab, som det
tog sig ud på Falster.21 Det var da un
der forandring; efter krongodssalgene
1764-74 fik de nye godsejere travlt med
at udstikke nogle helt nye og vide
grænser for deres hovmarker. Deres fæ
stebønder blev da afkrævet hoveri
ydelser i et hidtil uset omfang. Promp
te svarede de igen med strejker og kla
ger til kongen, men da først markerne
var anlagt og opdyrket, føltes byrden

Landboreformeme
- FORSKNING OG FORLØB

Figur 4 .1 1988 markerede Københavns Universi
tet 200-året for stavnsbåndets ophævelse med
udgivelsen a f antologien “Landboreformerne forskning og forløb”, der redigeredes a f Claus
Bjørn.

ikke så tung, og sindene faldt til ro
igen.
Med nogen forsinkelse kom udskift
ningen i gang på de enkelte godser, og
Karl-Erik Frandsen gennemgår deref
ter instruktivt en typisk udskiftnings
proces i en enkelt landsby på Nordfal
ster Nørre Grimmelstrup, som hørte
under den nye ejendom Grimmels trup
gods, senere Hvededal. Her skulle 8
gårde deles om et alt for lille areal, og
to måtte derfor træde ud af historien,
og to andre måtte flytte ud på marken.
Den noget forsinkede udskiftningspro
ces på Falster betød bl.a., at i et sogn
som Idestrup lige øst for Nykøbing F.
lå udskiftede landsbyer i mere end 25
år side om side med byer med opret
holdt landsbyfællesskab.
I mit bidrag om bondeøkonomien om
kring de store landboreformer argu
menterede jeg for, at eftersom dansk
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landbrug i 1780'erne var kørt fast i en
krise af såvel økonomisk som struktu
rel karakter, lå tilskyndelsen til at re
formere begge dele åben for dagen.22
Uden retsskabende reformer fra oven
havde det ikke nyttet stort med struk
turelle tilpasninger fra neden i form af
udskiftning og udflytning. Henset til
den lave forrentning, godsejerne gene
relt fik af deres investerede kapital,
måtte de ret beset være levende inte
resseret i at få solgt bøndergårdene til
deres brugere. Når mange alligevel
tøvede hermed, skyldes det nok en ind
groet modvilje mod at skille sig af med
den nedarvede jordejendom med alle de
dertil hørende herlighedsrettigheder.
Hoveriet med dets ringe effektivitet
kunne ikke i længden konkurrere med
lejet arbejdskraft og da slet ikke, når
lønningssatserne for daglejere var så
lave, som tilfældet rent faktisk var.
Dertil kom de sociale forpligtelser,
godsejerne havde påtaget sig i forhold
til deres fæstebønder og -husmænd.
Her havde udviklet sig en forhandlings
økonomi, hvor godsejerne og deres for
valtere nok kunne pukke på deres hus
bondsrettigheder, men i længden måt
te erkende, at uden fæstebøndernes ak
tive medvirken kunne man ikke få
godset til at fungere. Og det betød
spaltevis af restancer.
Bonden bøjede sig ikke uden videre i
støvet for godsejermagten, præciserer
Claus Bjørn i sit bidrag.231 konfliktsi
tuationer stod kongen for ham som
bondestandens sande beskytter. Man
ge steder tog bønderne retfærdigheden
i egen hånd ved at købe sig fri, medens
de tilbageblevne efter bedste evne søg
te at forhandle sig til bedre fæstefor
hold ved at engagere en hær af vin
kelskrivere til at give luft for deres
frustrationer. Med største opmærk
somhed fulgte de utilfredse bønder den
magtkamp, der rasede mellem reform
regeringen og de utilfredse godsejere
1790-91. Bøndernes sympati lå enty
digt på kongemagtens side, og de ud
126

øvede derigennem et politisk pres, som
ikke var uden betydning for det reform
politiske forløb, konkluderes det.
Bol og By i populærhistorisk regi
1985ff.
Med årgangen 1985 overtog Birgit Løg
strup under medvirken af S.P. Jensen
og etnologen Margaretha Balle-Petersen redaktionen af Bol og By. Det frem
trådte nu i pocketbook-format, og ind
holdet var åbenbart udvalgt og tilrette
lagt ud fra ønsket om at tilgodese en
bredere læserkreds end førhen. Det
første bind i den nye serie angav umid
delbart sigtet med denne omlægning.
Nu skulle landbruget først og frem
mest anskues fra landmændenes og
ikke fra de styrendes side, de være sig
organisationsledere eller politikere.
Moderne temaer som traktorens indtog
i landbruget24 og godset Overgaards
maskinpark25 delte pladsen med studier
over så forskellige emner som senmid
delalderligt landbrug,26 godsejeren i
rollen som offentlig administrator27 og
husmandsbevægelsens udvikling.28 I
næste nummer fastholdtes den regio
nale og temamæssige spredning med
artikler om bondeoptegnelser29 og dagbøger,30 om en jysk husmandskolo
ni31 og en jysk husmands erindringer.32
Hertil kan føjes en principiel redegørel
se for de kildekritiske problemer om
kring studiet af de såkaldte markbøger
fra matrikuleringen i 1680’erne.33
Pladsen tillader ikke en minutiøs re
degørelse for indholdet af de enkelte
årgange af Bol og By i Birgit Løgstrups
redaktørperiode. Det skal dog frem
hæves, at 200-års jubilæet for stavn
båndsfrigørelsen 1788 satte sine tyde
lige spor i emnevalget, således at for
stå, at man på den ene side diskutere
de stavnsbåndstiden ud fra dens egne
forudsætninger34og på den anden vur
derede frigørelsens kortsigtede og lang
sigtede konsekvenser for landboerne.35
Jens Holmgaard mente i den anled-
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ning at kunne fastslå, at stavnsbåndet
ikke som normalt antaget blev indført
så sent som i 1733, men de facto havde
været gældende fra 1701. Det år ud
stedtes den 19. februar en forordning
om pas og skudsmål, som i tilslutning
til landmilitsforordningen af 22. febru
ar s.å. må tolkes som en bemyndigelse
for godsejeren til at nægte sine karle
pas og afsked. Hvad angår tiden efter
1788, drøftedes i de efterfølgende bi
drag sigtet med de enkelte 50-årsfester for bondefrigørelsen, sådan som
de blev holdt i tiden 1838-1938.36
Det går som en rød tråd gennem dis
se indlæg i den historiske debat om
kring bondefrigørelsens 200-årsdag, at
man ikke satte problemkomplekset
omkring landboreformerne til princi
piel debat. Reformerne opfattedes som
selve baggrunden for fæstebøndernes
forvandling til frie, markedsøkonomisk
bevidste foretagere, som gennem deres
produktion skabte de økonomiske for
udsætninger for det moderne Dan
marks udvikling. At bønderne derved
ljernede sig socialt fra deres ringere
stillede medborgere i landsbyen, tog
man som en fastslået kendsgerning.
Husmandslovgivningen i det 19. og i
det 20. århundrede måtte da i dette
perspektiv fremstå som en logisk vi
dereførelse af landboreformerne.
Emnekredsen omkring landbosam
fundets udvikling i tiden efter refor
merne blev videreført i Bol og Bys
1989-årgang. Her skildredes kontras
ten mellem de råd og anvisninger,
Landhusholdningsselskabet og senere
den etablerede landbrugsvidenskab
gav det arbejdende landbrug,37 og det
reaktionsmønster, landmændene udvi
ste i deres faktiske adfærd. I periferien
skimtedes landarbejdernes altid så
tavse skarer, medens de gennem deres
arbejdsindsats bar landbrugsmoderni
seringen igennem.38 At mange i læng
den blev kede af denne tilværelse, ses
af en undersøgelse af tilvandringen til
Århus omkring 1850.39

Fra og med 1990-årgangen afløstes
Birgit Løgstrup som redaktør af Bol og
By af de to odenseanske landbohistori
kere, museumsfolkene Torben Grøngaard Jeppesen og Erland Porsmose.
Derved introduceredes det, man kunne
kalde den »bløde miljøkritik« i den land
bohistoriske litteratur med emner som
skovens historie,40 de vidt berømte, al
lestedsnærværende højryggede agre i
de samme skove,41 og som en naturlig
afrunding af emnekredsen et dobbelt
hefte om Menneske og natur, overskrif
ten på det store forskningsprojekt, det
nyoprettede Humanistisk Forsknings
center etablerede på Hollufgård ved
Odense 1992.42 Desuden fik de ældre
perioders landbohistorie en renæssan
ce. Husdyrenes historie blev også taget
op i flere artikler.43De to redaktørers af
sluttende årgang (1993) har derimod
karakter af at være »blandede stykker«
med hovedvægten lagt på hhv. den ældre
landbohistorie og landmandserindrin
ger fra det 20. århundrede.
Dermed havde Grøngaard Jeppesen
og Erland Porsmose givet deres bidrag
til Bol og Bys videreførelse som vort
eneste landbohistoriske tidsskrift. De
res afløsere blev arkivar Bjørn Poulsen
ved Landsarkivet for Sønderjylland,
forskningsstipendiat Bo Fritzbøger og
lektor Jens Villiam Jensen.
Det er dog nok for tidligt at kategori
sere deres indsats med nogle sammen
fattende udtryk, men en gennemgang
af indholdsfortegnelserne for årgange
ne 1994-98 viser klart nok en renæs
sance for tematisk opbyggede hefter
med titler som Skovhistorie (1994:1),
Bondeprotest (1994:2), Lov og øvrighed
(1995:1) osv. Desuden er format og lay
out på ny blevet ændret, således at
tidsskriftet fremtræder umiddelbart
mere indbydende for læseren. I tid og
rum er det landbohistoriske perspektiv
herved blevet udvidet betragteligt, idet
man bl. a. har taget afstikkere til Nor
ge og Slesvig og desuden vovet sig dybt
ind på den før så tavse, jyske hede.
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Den økologiske og teknologi
historiske tolkning af landboog landbrugshistorien
Thorkild Kjærgaards bog om Den
danske Revolution
Efter udgivelsen af Reventiows hoveri
betænkning følte Thorkild Kjærgaard i
stigende grad nødvendigheden af at
fremkomme med et tolkningsmæssigt
alternativ til den hævdvundne opfat
telse af det danske landbrugs og den
danske landbostands udvikling, sådan
som udviklingen normalt blev opfattet
i form af en vekselvirkning mellem
markedsøkonomiske og socialpolitiske
drivkræfter. Han ville med andre ord
sprænge det P. Munchske/Skrubbeltrangske tolkningsmønster, fordi det
ikke i tilstrækkelig grad forklarede
den økologiske krise, som Danmark ef
ter hans opfattelse havde været stedt i
1500-1750.44
Under studieophold ved Det euro
pæiske Universitetsinstitut i Firenze
og som Fullbrigt-lektor ved University
of Kansas havde han modtaget en af
gørende inspiration fra udenlandske
kolleger, der snarere anskuede den nyere
landbrugsudvikling ud fra tabs- end
fra gevinstsiden, tab her forstået som
et formentligt overforbrug af ressour
cer med påfølgende forurening af mil
jøet.
Kjærgaard var dog ikke tilfreds med
at levere en snæver økologisk tolk
ning, men karakteriserede i stedet sin
brede tilgangsvinkel som økohistorisk,
dvs. at udviklingen sås som et resultat
af den »økologiske, økonomiske, sociolo
giske, mentalitetsmæssige og politiske
langtidsudvikling.«. Mens den gamle,
let sentimentale historie om landbore
formerne og alt det dér ret hårdhæn
det blev lempet ud i kulissen, blev sce
nen på ny møbleret med den danske
natur og alle dens herligheder. Den tog
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sig ganske vist lidt miserabel ud efter
århundreders hensynsløst misbrug,
men dens iboende kræfter havde trods
alt overvintret.
De danske skove var blevet forhug
get i katastrofal grad, fordi enevælden
i sine futile forsøg på at spille stor
magt havde udviklet overvættes store
land- og sømilitære styrker og dertil
opført pragtbygninger i bedste Ludvig
14. zs stil. Den excessive træfældning
blev akkompagneret af en hårdhændet
beskatning, som fremtvang en overud
nyttelse af landbrugsarealet.
Konsekvensen blev en økologisk kri
se i første halvdel af det 18. århundre
de. Skovprocenten gik ned fra 20-25 til
8-10%, sand- og muldflugten umulig
gjorde dyrkning af store arealer, og
landbrugsjorden, først og fremmest de
store områder med naturgræs, savne
de i øvrigt tilstrækkelig gødning, især
kvælstofgødning. Da kvægsygen i 1740erne truede med helt at rydde stalde
og græsgange for kvæg, havde man
ikke foder nok til at indgive dyrene til
strækkelig modstandskraft.
Midt i alle menneskeskabte besvær
ligheder kom naturen imidlertid land
mændene til undsætning, fordi man
gennem kløver- og ærtedyrkning kun
ne tilføre jordbunden et tilskud af den
livsvigtige kvælstofgødning. De gan
ske vist noget spredte oplysninger om
kløverens udbredelse efter 1750 bru
ger Kjærgaard til at vise foderafgrødens ekspansion, først på Fyn med om
liggende øer, derefter Sjælland og Syd
havsøerne. I begyndelsen af det 19.
århundrede anvendte fynboerne efter
Kjærgaards opfattelse 20-25% af land
brugsarealet til kløver. Da ærtedyrk
ningen også greb stærkt om sig, ople
vede Danmark »den grønne revolution«.
Det trak en fordobling af såvel kvæg
hold som kornproduktion med sig i sit
kølvand.
Den danske skov blev i samme tids
rum reddet fra den visse død gennem
en buket af økologisk stabilisering, en
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Figur 5. Thorkild Kjærgaard tillagde i sin dis
putats kløverets udbre
delse i Danmark en stor
betydning i sit forkla
ringskompleks, og han
lod på grundlag a f en
række kilder udarbejde
udbredelseskort fra for
skellige tidspunkter Her
gengives kortet, der vi
ser domesticeret kløver i
Danmark i 1795 (Efter
Thorkild Kjærgaard:
Den danske revolution
1500-1800, s. 79).

række energibesparende tiltag og bru
gen af kul og jern. Der kom nu liv og
farve over landskabet. Alt blev grønt
igen, og landskabet blev en stor, åben
park. Men den arbejdende befolkning
havde ikke tid til at glæde sig over dis
se ting, fordi den i realiteten fik flerdoblet sin arbejdsbyrde. Landbrugs
produktionen voksede derfor hele ti
den, men alligevel måtte man importe
re en stor del af den energimængde,
som var nødvendig for at frembringe
denne produktion. Omvendt bevirkede
den grønne revolution i samspil med
den medicinske sagkundskab, at man
fik udryddet mange epidemiske syg
domme.
Det var det positive. På udviklings
kontoens debetside anfører Thorkild

Kjærgaard derimod landboreformer
nes følgevirkninger i form af en for
skydning af magten fra lokalsamfun
det til centraladministrationen. Selv
den såkaldte sognefoged var central
magtens nikkedukke. Godsejerne mi
stede derved grebet om magten og blev
i stedet indadvendte, selvspejlende per
soner i romantikkens ånd. Vinderne
var på lidt længere sigt gårdmændene
på underklassens bekostning. Refor
merne var i grunden nyttesløse; uden
dem ville udviklingen paradoksalt nok
være forløbet hurtigere og socialt set
mere retfærdigt, hævdes det.
Skal man tage Thorkild Kjærgaards
argumentation efter sit pålydende,
blev det P. Munchske/Skrubbeltrangske forklaringsmønster sprængt i stum129
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per og stykker. På fortolkningen af så
at sige alle punkter i den hævdvundne
opfattelse havde Kjærgaard et andet
og nok så radikalt bud. Forklarings
mønstrets tilhængere kunne dog langt
fra acceptere berettigelsen af denne
sprængning, eftersom de på de fleste
punkter måtte erklære sig grundlæg
gende uenig med Thorkild Kjærgaard.
Ole Feldbæk afviste således i sin op
position ved disputatshandlingen te
sen om reformer fra oven; de kom
nedefra, mener han.45 Og det gælder
også overgangen fra fæste til selvejen
dom, da det jo var godsejerne, som solg
te ud af deres fæstegods, præciseres
det. På Kjærgaards specielle videns
område, hoverisagen, spises vi efter
Feldbæks opfattelse af med utilstræk
kelige eller ligefrem tomme forklarin
ger. Enevælden ville ikke som hævdet
destabilisere det danske landbosam
fund, tværtimod ønskede den de struk
turændringer gennemført, som fandt
sted, pointeres det.
S.P Jensen må ud fra et landbrugsvi
denskabeligt synspunkt afvise påstan
den om, at der skete en økologisk gen
opretning før reformperioden.46 Det på
ståede befolkningspres har intet på sig
i forhold til agerjordens produktions
muligheder, mener S.P. Jensen. De for
bedrede driftsformer efter udskiftnin
gen gjorde det muligt at nyttiggøre de
store gødningsreserver i jorden. Des
uden er kløverdyrkningen ikke nær så
betydningsfuld eller så tidligt udbredt,
som det hævdes i bogen, påviser S.P.
Jensen. Måler man fremgangen efter
reformerne ud fra arbejdsproduktivitet
og totalproduktivitet, viser det sig, at
dansk landbrug inden 1870 havde ind
hentet foregangslande som England og
Hollands, konkluderes det.
Det meste af et helt nummer af For
tid og Nutid blev desuden helliget det
fortsatte, kritiske opgør med Den dan
ske revolution.41 Her optryktes en ræk
ke indlæg fra naturvidenskabsmænd,
historikere og økonomer, heriblandt
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ingen ringere end Ester Boserup, hvis
revolutionerende tanker om forholdet
mellem befolkningspres og landbrugs
udvikling oprindelig havde inspireret
Kjærgaard ret stærkt.48
De fleste kritikere var i udgangs
punktet enige om at rose Thorkild
Kjærgaards modige forsøg på at sætte
en ny dagsorden for studiet af det dan
ske landbrugs langstrakte modernise
ringsproces og vel at mærke set i en in
ternational sammenhæng. På den an
den side kunne de ikke erklære sig
enige i de fleste af hans forsøg på at
præcisere den økologiske krise resp.
den grønne revolution. På den naturvi
denskabelige front tog Nationalmuseets
ekspert i pollenanalyse, overinspektør
Bent Aabye afstand fra anvendte for
klaringsfaktorer som en generelt sti
gende vandstand, en tiltagende forsu
ring af jordbunden og en forøget sand
flugt.49 Professor i kulturgeografi ved
Københavns Universitet Sofus Chri
stiansen påviste under overskriften
»Om revolutionen, der blev borte«, at
Kjærgaard havde brugt naturviden
skabelige forskningsresultater ret ukri
tisk, ja fejlagtigt, idet han f. eks. havde
fejldateret bøgens tilsynekomst som det
dominerende træ i den danske skov.50
På historikersiden kunne Karl-Erik
Frandsen nok være enig med Kjær
gaard i, at det danske kulturlandskab
gennemgik en radikal ændring mellem
1760 og 1820, men den skyldtes hoved
saglig de store krongodssalg 1764-74,
som afstedkom en stort anlagt opdyrk
ning med tilhørende modernisering af
dyrkningssystemerne.51 Trods mange
rosende ord om disputatsens epoke
gørende kvaliteter som debatoplæg be
tragtet mente Dan Ch. Christensen, at
Kjærgaards øko-historiske syntese
ikke kunne bekræftes. Hellere skulle
man studere den engelske innovations
proces på det agrartekniske område,
fordi Landhusholdningsselskabet ar
bejdede intenst på at overføre dette sy
stem til danske forhold.52
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Birgit Løgstrup ville modsat Thor
kild Kjærgaard mene, at kløverdyrk
ningen havde landboreformerne som
sin absolutte forudsætning og ikke om
vendt. Desuden stillede hun sig noget
tvivlende an over for Kjærgaards på
stand om kobbelbrugets sejrsgang på
hovedgårdene før 1700. Men alt i alt
roste hun Thorkild Kjærgaard for hans
modige forsøg på at skabe en grænse
overskridende debat om et vigtigt
emne.53
Jens Holmgaard har mange aner
kendende ord til overs for Kjærgaards
positive opfattelse af det gamle dyrk
ningssystems indbyggede fortræffelig
heder, men tvivler stærkt på, at gods
ejerne som hævdet af Kjærgaard var
taberne i tiden efter reformerne. Punkt
for punkt imødegår han Kjærgaards
opfattelse af bøndernes økonomiske
status før og efter reformerne. Tekni
ske innovationer og udskiftning går ef
ter Holmgaards opfattelse hånd i hånd.
Steen Busck har på sin side en del
sympati for det, han kalder Kjærgaards
»modelbyggeri«, dvs. fremsætte en hel
hedstolkning for det omhandlede begi
venhedsforløb, men kritiserer model
brugen for dens ahistoriske karakter.54
Den tager ikke tilstrækkeligt højde for
historiske forandringer, mener han. Og
Kjærgaard udstyrer sine påstået magt
bevidste og -begærlige bønder med alt
for stor boglig lærdom og indsigt, fin
der Steen Busck.
Økonomen Ingrid Henriksen er enig
med Kjærgaard i, at udskiftningen
som reform betragtet kommer fra ne
den, men kritiserer ham for ikke at
kende tilstrækkelig til moderne insti
tutionel teori og forholdet mellem kol
lektiv og privat ejendomsret i relation
til oprindelige fællesgoder som græs
ningen på overdrevet. Desuden afviser
hun påstanden om, at udskiftede bøn
der skulle være blevet væsentligt dår
ligere landmænd. Som Sigurd Jensen
forlængst har påvist i sin disputats,55
er netop overgangen til selveje selve

den faktor, der betinger overgangen til
pengeøkonomi i bondesamfundet. Det
afgørende problem ved den danske
landbrugsudvikling er derimod den
stigende overproduktion i det 19.-20.
århundrede. Det fører til politiske til
tag for at beskytte produktion og af
sætning, og det er ondets rod, betoner
Ingrid Henriksen. Heri er Ester Boserup enig; overproduktionen af land
brugsvarer i Europa og USA fører til
dumping af det internationale marked
for landbrugsvarer til største skade for
udviklingslandene, betones det.56
En udflugt til den sydvestjyske hede
I 1995 udgav en yngre historiker, Peter
Henningsen, dengang ansat som for
sker på Grindsted Vorbasse Museum, et
større værk om aspekter af den syd
vestjyske hedes historie i nyere tid.57
Da han på mange punkter lægger sig
ret tæt op ad Thorkild Kjærgaards hi
storiesyn, bliver hans værk kortelig
omtalt i denne sammenhæng, selv om
forfatteren nok så meget er optaget af
at skildre de tre livsformgrupper, han
mener at træffe blandt bønderne i
Ribe og Vejle amter: engbonden, som
opfedede og handlede med kreaturer,
eng- og hedebonden, som også måtte
søge sin indtægt i rugdyrkning, og den
»rene« hedebonde, som måtte supplere
indtægten fra sin magre bedrift med
forskellige sidebeskæftigelser.
Henningsen foretager med andre ord
en regionalhistorisk analyse med tyng
depunktet forlagt til 6 hedesogne. Da
rigshistorikernes horisont som oftest
ikke rakte helt til Vestjylland, vil han
gerne gengive området dets så at sige
naturlige plads i Danmarkshistoriens
store kludetæppe og vel at mærke set i
hele dets brogede mangfoldighed.
De af Thorkild Kjærgaard med god
grund udskældte gårdmandshistorike
re havde efter Peter Henningsens me
ning støvlerne for dybt hængende i det
tunge ler på de østdanske jorder til at
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kunne få øje på hedebonden med sin
beskedne kreaturflok - og sin ganske
store tegnebog. På egen regning og ri
siko var hedebonden ofte en dygtig
igangsætter med udpræget sans for at
handle til egen fordel, præciseres det.
Han kendte nok loven, men brugte den
ikke noget videre. Men da udskiftnin
gen kom til Vestjylland, blev det den
flittige hedeopdyrker og ikke -græsseren, som slog døren op til fremtiden.
Den tids skiftedokumenter viser efter
Peter Henningsens opfattelse ret utve
tydigt, at den sydvestjyske engbonde
økonomisk betragtet var stillet langt
bedre end sin østdanske kollega
Dette synspunkt har Henningsen
også gjort gældende i en mindre arti
kel fra samme tid.58 Som han ser det,
har de danske landbrugshistorikere
sat sig mageligt til rette på toppen af
den jyske højderyg og herfra nærmest
stirret sig mætte på det gyldne skær
fra de bugnende kornmarkeder i østerled. Så forhekset har de været af den
herskende »kornavlsideologi«, at de
slet ikke har hørt kreaturerne brøle
ovre i det fjerne Vestjylland. Som Jep
pe Aakjær og andre af hedens besynge
re så det, var heden ikke et øde og for
blæst landskab, men tværtimod et stor
slået naturpanorama, som på sin vis
ikke gav den østdanske kornglans no
get efter, betoner Peter Henningsen.
En teknologihistorisk nytolkning
I 1991 udgav Dan Ch. Christensen,
lektor på RUC og leder af det såkaldte
TISK-projekt (Teknologi, Innovation
og Samfund i Kulturelt Perspektiv)
under Statens humanistiske Forsk
ningsråd en artikel om tidlige tærske
værker.59Det var langt fra forfatterens
første bidrag til teknologiens danske
historie, men betød alligevel et nybrud
inden for hans produktion, fordi artik
len så direkte beskrev et centralt ele
ment inden for dansk landbrugstekno
logi. Her vises det, hvorledes teknolo
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gioverførslen fra Skotland, tærskevær
kernes hjemstavn, til det danske korn
landbrug foregik i en lige linje uden
dansk indgriben. Først en generation
senere havde danske teknikere lært så
meget af skotterne, at de selv kunne
bygge tærskeværker, som bedre passe
de til det danske bondelandbrugs be
hov.
På mange måder havde Dan Ch.
Christensen derved foregrebet de bæ
rende synspunkter i sin stort anlagte
doktordisputats, som kom fem år sene
re.60 Her ville forfatteren efter eget si
gende præstere et stykke Danmarks
historie, hvor den teknologiske udvik
ling for en gangs skyld fik sin rets
mæssige plads i billedet og vel at mær
ke blev løsnet fra den rent tekniske be
skrivelse og sat ind i sin samfunds
mæssige sammenhæng, sin kontekst,
som det hedder nu om stunder. Det na
tionale snæversyn, som efter Dan Ch.
Christensens opfattelse tidligere hav
de fået historikerne til at anskue tin
gene i et dannebrogstintet skær, skulle
nu erstattes med et europæisk vidsyn.
Det moderne projekt eller historien
om samfundets teknologiske omdan
nelse over 200 år blev her opfattet som
»en kulturel konstruktion« eller et sam
spil mellem 4 hovedfaktorer: natur,
ideologi, institutioner og teknologi. Der
foregik med andre ord en permanent
rationaliseringsproces, hvori videnskabsmænd spillede en yderst aktiv
rolle. Deres råderum blev her afgræn
set af institutionelle nyskabelser, især
et helt nyt arbejdsbegreb, som i sig for
enede menneskelig egennytte og over
klassens så at sige medfødte profitbe
gær.
Inden for denne ramme har forfatte
ren derefter beskrevet den overførsel
af teknologisk viden og indsigt, som i
nyere tid foregik, først og fremmest fra
industrialismens foregangsland Eng
land til det tilbagestående dansk-nor
ske samfund. Den bagved liggende ideo
logi er for landbrugsinnovationernes
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vedkommende fysiokratismen, men be
klageligvis i den nærmest pervertere
de udgave, som papirfabrikanten og
landbrugspublicisten J.C. Drewsen fore
drog, og hvorefter den bagved liggende
højere begrundelse i hensynet til men
neskerettighederne var som luget bort.
Når talen som her alene er om land
brugets teknologiske modernisering,
må referatet indskrænkes til blot at
omfatte Det moderne projekts agrare
aspekter. Dem ser forfatteren som en
art udefra kommende landbrugsrefor
mer, hvis gennembrud lokaliseres til 4
danske godser og som artbestemmes
som en blanding af institutionelle re
former, først og fremmest udskiftning,
og teknologiske nyskabelser. Herfra
bredte bevægelsen sig umærkeligt til
reformsindede bønder. Der satsedes på
nye dyrkningssystemer, på indførelse
af såmaskiner, og der afholdtes plov
konkurrencer med det formål at få den
udtjente hjulplov erstattet med moder
ne jernplove.
Beklageligvis kunne bondens nær
meste allierede i teknologisk forstand,
landsbysmeden, efter Dan Ch. Chris
tensens opfattelse ikke levere de støbte
jernmuldfjæle, som kunne have frem
skyndet jernplovens sejrsgang. I øvrigt
mener forfatteren ud fra en gennem
gang af den ganske vist noget hullede
landbrugsstatistik at kunne konstate
re, at der faktisk ikke skete nogen pro
duktivitetsstigning af betydning. De
beskedne resultater skyldtes snarere
en øget arbejdsintensitet end resulta
tet af teknologiske innovationer.
Et andet aspekt af landbrugsmoder
niseringen var det stærke ønske om at
opstille et nøjagtigt bogholderi over ar
bejdsprocessens forløb og dens materi
elle forudsætninger. Herigennem ud
krystalliseredes det tidligere omtalte
arbejdsbegreb, hvis hovedsynspunkt
var »arbejdets disciplinering«, og hvor
spindeskoler og almueskoler i almin
delighed fungerede som de instrumen
ter, som formede de unges tankegang

og holdning efter arbejdslivets tvung
ne former. Eftersom pengeøkonomien i
sig selv ikke leverede den fornødne
motivation, måtte man ty til moralsk
funderede krav til den arbejdende klas
se.
Det er en dristigt tænkt konstruk
tion, der her søges rejst hen over de hi
storiske konturer over danske land
brugsland. Den udelukker nærmest pr.
definition alle andre konstruktioner,
de være sig socialhistorisk eller økonomisk-historisk funderede. A f landbore
formernes store korpus fremdrages
alene de tiltag, der på en eller anden
måde er forbundet med de landbrugs
teknologiske nyskabelser.
Det må naturligvis føre til kritik fra
repræsentanter for de forskningsret
ninger, som med rette mener at have
givet nok så empirisk dokumenterede
forklaringer på landbrugets og landbosamfundets udvikling i samme perio
de.61 Det synes hævet over enhver
tvivl, at Dan Ch. Christensen på den
ene side har overdrevet fysiokratismens
påståede relevans i en dansk sammen
hæng og på den anden har undervur
deret fremgangen i såvel produktion
som produktivitet, som faktisk foregik
i landboreformernes kølvand. Det kgl.
danske Landhusholdningsselskab har
heller ikke haft den betydning for tek
nologioverførslen, som forfatteren ger
ne vil tillægge det.
Det er dog givet, at Dan Ch. Chri
stensen gennem sin afhandling har af
dækket væsentlige emneområder, som
hidtil ikke har været advækat behand
let i dansk historisk forskning. Deri
ligger afhandlingens store fortjeneste.
Tiden må da vise, om det det nye for
klaringsmønster, som herigennem er
søgt opstillet, vil danne skole.
At teknologihistorisk forskning på
kalder sig en del interesse fra yngre
forskeres side, er der mange eksempler
på. Her skal først og fremmest nævnes
Hans Jørgen Winther Jensen, der alle
rede for en halv snes år siden indledte
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sit forfatterskab gennem en under
søgelse af det danske landbrugs tekno
logiske udvikling.62 I sin konklusion
tager forfatteren afstand fra den blin
de fremskridtsoptimisme, han finder
indbygget i megen landbrugshisto
risk forskning og vil derfor gerne erin
dre om betydningen af de teknikker,
som bønderne holdt fast lang tid efter
at de progressive landmænd, ofte gods
ejere og forpagtere, havde stemplet
dem som forældede og i realiteten
ubrugelige. Desuden peger han på, at
man også må studere den landbrugs
teknologiske modernisering i lyset af
byerhvervenes udvikling. Endelig stil
ler han et forsigtigt holdt spørgsmåls
tegn ved godslandbrugets påståede be
tydning som formidlere af nye teknolo
gi til bondebruget.
Et andet forbehold over for gængse
årsagsforklaringer tager Hans Jørgen
Winther Jensen i et samtidig indlæg i
Bol og By™ Efter en undersøgelse af de
rodfrugtforsøg, havebrugskandidat L.
Helweg gennemførte i 1880'ernes slut
ning for Foreningen til Kulturplanter
nes Forbedring, fastslår forfatteren, at
man ofte overvurderer grundvidenska
bens betydning. Når det gælder de om
handlede forsøg med runkelroer, må
man i stedet bruge en sammensat for
klaring, hvor forhold som anvendt tek
nologisk forskning, ændrede økonomi
ske vilkår for husdyrbruget og familie
brugets centrale betydning filtres tæt
sammen.

Sammenfatning
Forskningens aktuelle stade: Det 18.
århundredes udvikling
Den foretagne gennemgang af udvalg
te dele af den landbo- og landbrugshi
storiske forskning og historieskrivning
i Danmark siden 1970 har naturligvis
ikke afdækket alle de enkeltelementer,
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som feltet kan opvise. På den anden
side trøster jeg mig ved, at de fleste af
de relevante værker er blevet behørigt
registreret og til dels placeret i deres
sammenhæng. Hvis man derefter ville
spørge, hvormed det foretagne udvalg
efter mit skøn har udvidet og uddybet
vor landbo- og landbrugshistoriske
indsigt, kunne svaret meget forenklet
udtrykkes således:
Hovedvægten ligger afgjort på det
18. århundrede, om end historikernes
arbejde med det 20. århundredes orga
nisatoriske udvikling inden for moder
ne dansk landbrug også har aflejret sig
i en del værker.
For det 18. århundrede er det vigtigt
at holde fast ved, at det var på dette
område, Fridlev Skrubbeltrang øvede
sin hovedindsats, og hans elever og
lidt yngre kolleger som regel har fulgt
de spor, han der udlagde, selv om de
ikke på alle punkter har kunnet være
lige enige med ham. Jens Holmgaard
har f. eks. stærkere end Skrubbeltrang
betonet de demografiske og økonomi
ske faktorers betydning, konkretiseret
gennem indgående studier over pri
mært kildemateriale i såvel centrale
som lokale arkiver.
Stavnsbåndsperioden kommer der
ved til at fremstå noget mindre godsejer
domineret end hidtil antaget. Stats
magtens stærke interesse i både at
kunne udskrive landsoldater og få ud
klækket formuende skatteydere træ
der herved tydeligere frem, og forskere
som Margit Mogensen, Birgit Løgstrup
og Karl Peder Pedersen har gennem
deres detailstudier afdækket landbosamfundets regionalhistoriske forskel
ligheder, et synspunkt som både KarlErik Frandsen og Finn Stendal Peder
sen har tilsluttet sig gennem deres
dybtgående studier over landsbyfæl
lesskabets mark- og drifts strukturer.
Bondesamfundet var ikke så tæt
sammenføjet gennem love og påbud,
som man umiddelbart skulle tro. Det
forklarer nok, hvorfor Danmark ved
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Figur 6. Livet på landet har i generationer udgjort et centralt tema i kunsten. I dette billede har Arne
Haugen Sørensen tydeligt ladet sig inspirere a f den øko- og miljøbevidsthed, der også har præget man
ge a f den seneste generations landbohistorikere. Arne Haugen Sørensen: Pastorale med indbygget kata
strofe, 1975 (Fra Bente Scavenius og Poul Borum: Malernes og forfatternes Danmark 1986, s. 165).

det 19. århundredes begyndelse havde
så høj en urbaniseringsgrad, som til
fældet var. Om landboreformerne kom
fra oven, som en ældre tids forskning
ville vide det, eller om de som Ole
Feldbæk mener det hovedsaglig initie
redes fra neden, henstår stadig i det
uvisse. Uden ovenfra afstukne ram
mer kunne der ikke ændres stort på
den strukturelle sammenhæng i land
bosamfundet. Hans Chr. Johansens
senmerkantilistisk inspirerede tolkning
af reformperiodens administration og
lovgivning tyder på, at statsmagten
gennem økonomisk-politiske og social
politiske indgreb demonstrerede stor
fortrolighed med samfundsøkonomi
ens moderne doktriner, hvor man beto
nede centralmagtens absolutte fører
rolle. Andre historisk interesserede
fagøkonomer som Ingrid Henriksen og
Agnete Raaschou-Nielsen har ligefuldt
understreget de økonomiske teoriers
generelle gyldighed som landbohistori
ske forklaringsmønstre.

Landboreformerne har ikke som hel
hed været underkastet en moderne be
handling. Mest interesse har der knyt
tet sig til udskiftningens betydning for
udviklingen og da ofte karakteriseret
som en landbrugsreform. De fleste med
S.P. Jensen i spidsen har været tilbøje
lige til at opfatte den som selve forud
sætningen for den tilbundsgående om
dannelse af landbosamfundet, der ske
te i kølvandet på reformerne.
I det hele taget må S.P. Jensens
agroøkologiske forfatterskab tilkendes
prisen som den retning, der med fuld
respekt for den skrubbeltrangske un
dersøgelsesmetodik i øvrigt har afdæk
ket landsbyfællesskabets nærmest fa
tale grundskavank: at langt største
parten af den dyrkede jord henlå som
et stort set uproduktivt græsningsom
råde. At bønderne selv var utilfredse
med deres lod, vises til fulde i Claus
Bjørns studier over de spredte former
for bondeuro, der vitterlig opstod, ikke
mindst i tidligere krongodsområder.
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At denne uro har været registreret
og politisk vurderet i de kgl. regerings
kontorer, turde efter Claus Bjørns dyb
deboring på feltet være en givet sag. At
bønderne i øvrigt tog med kyshånd
imod tilbudet om at få udskiftet deres
jorde af fællesskabet, ses i specialun
dersøgelser af historikere som Birthe
Stig Jørgensen og Jørgen Dieckmann
Rasmussen.
Ved siden af hoveriet har en forsker
som Thorkild Kjærgaard søgt at place
re hoverispørgsmålet fastere i vor land
bohistoriske bevidsthed som det mest
følsomme af de emneområder, som op
tog datidens ledende skikkelser, de
være sig embedsmænd som godsejere.
Den tidligere forskning har nok været
opmærksom på hoverisagens tendens
til at gå op i sømmene, jo tættere man
kom på godsejernes centrale interes
ser, men som Kjærgaard læser teksten,
var den hidtil så højtagtede reformven
Chr. D. Reventlow i realiteten en sel
visk indstillet, ret kynisk politikerty
pe, hvis hjerte mest bankede for sin
egen karriere, ikke for bondens skæb
ne derude på hovlodden.
Kjærgaards synspunkt har vundet
hævd i en del kredse, især blandt til
hængere af den radikale historikertra
dition, som stadig føler sig forpligtet til
at få inddækket landboreformernes so
ciale debetside. Derimod har Thorkild
Kjærgaard ikke haft større held med
at få sine fagfæller til at medunder
skrive den anklage mod det samlede
reformkompleks, han har fremsat i sin
økohistoriske udlægning af det 18.
århundredes økonomiske og sociale
opbrud. Efter denne tolkning skulle
landet da befinde sig i den økologisk
krise, fremkaldt af enevoldsmagtens
og godsejervældets forenede misregi
mente, en krise, som de såkaldte land
boreformer kun gjorde ondt værre.
I virkeligheden var det efter denne
tolkning naturens egne kræfter, mest
tydeligt manifesteret gennem kløver
dyrkningen, som lempede godsejer- og
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gårdmandssamfundet gennem reform
tidens trængsler. At Chr. D. Reventlows hjerte ikke bankede særlig varmt
for de fattige husmænd, er efter denne
tolkning nærmest en givet sag.
Knap så megen opmærksomhed har
den kritik afstedkommet, som Dan Ch.
Christensen ud fra et teknologihistorisk-idéhistorisk grundsynspunkt har
rettet mod den traditionelle tolkning
af de drivende kræfter bag samfundets
langstrakte moderniseringsproces gen
nem det 18.-19. århundrede. Ved at vil
le se den landbrugshistoriske udvik
ling som en idéhistorisk betinget kon
sekvens af det fysiokratiske nybrud i
lande som Frankrig og England har
Dan Ch. Christensen ifølge den rejste
kritik ikke i tilstrækkelig grad haft
øjnene åbne for de alment historiske
realiteter, som stiller sig hindrende i
vejen for en enstrenget teknologihisto
risk funderet tolkning.
Det 19. århundrede
Inden for det 19. århundredes landbo
historiske udvikling har især 3 mo
menter påkaldt sig den moderne histo
rikers opmærksomhed: den såkaldte
landbrugskrise 1818-28, 1830'ernes og
1840'ernes bonde- og husmandspoliti
ske røre som forspil til Grundloven af
5. juni 1849 samt andelsbevægelsens
betydning som folkelig og organisato
risk ramme omkring landbrugsindu
striens gennembrud 1880-1900.
Hvad angår det betimelige i at be
tragte den landbrugsøkonomiske ud
vikling i 1820 'erne som en landbrugs
krise, fremsatte jeg i festskriftet til
Fridlev Skrubbeltrang 1970 den på
stand, at man snarere skulle betragte
den som en kornsalgskrise, al den
stund, at nok var prisfaldet dengang
alvorligt, men det ramte især kornet.
Desuden reduceredes en række faste
udgifter som skatter og lønninger til
svarende. Nok så betydningsfuldt var
det i virkeligheden, at der ved den lej-
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Figur 7. Det danske landskab kan fortolkes på mange måder - fra ren idyl til hårdtpumpet agrarindu
strielt dyrkningsfelt. Ikke alene landbohistorikere, men også kunstnere har ydet mange værdifulde tolk
ningsbidrag på dette felt. Her ses således Lauritz Hartz' skildring a f et nordvest sjællandsk landskab.
Lauritz Hartz: Landskab. Høve Mølle, Odsherred, 1947 (Efter katalog fra Vejle Kunstmuseum).

lighed rejstes en landbrugspolitisk kri
tik, som gik noget ud over, hvad selv en
opinionsfølsom enevoldsmagt som den
danske kunne tænkes at kapere.
En række specialundersøgelser, pu
bliceret i et temanummer af Landbo
historisk Tidsskrift, understregede på
samme måde den relative betydning af
de landbrugsdepressive tilstande i
1820'erne. En række danske godser
fik i virkeligheden dødsstødet gennem
statsbankerotten i 1813, som ikke tog
større hensyn til gældstyngede land
brugsbedrifter.
Godsejerne måtte atter holde for, da
bondebevægelsen i 1840'erne rejste
sine krav om politisk ligeberettigelse
for gårdmænd og husmænd i en situa
tion, hvor en demokratiseringsproces
syntes inden for rækkevidde. Asger

Th. Simonsen og Claus Bjørn har fra
forskellig vinkler, geografiske som em
nemæssige, belyst denne problematik
og derved kunnet konstatere, at det lo
kale røre ikke alene var en politisk
realitet, men at dets krav om en gen
optaget reformpolitik gav genlyd i ho
vedstadens politiske miljø. At de kon
krete reformkrav ikke altid harmone
rede alt for godt med den politiske eli
tes synspunkter, er en helt anden sag.
Claus Bjørn har i sine første arbej
der beskæftiget sig indgående med an
delsbevægelsens og da især andels/nejeriernes historiske udvikling i deres
gennembrudstid i 1880'erne. Han kan
da vise, hvorledes mejerigrundlæggel
sen hurtigt spredte sig fra sogn til
sogn, først og fremmest på Fyn, idet
man simpelthen kopierede allerede ek137
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sisterende vedtægter og virksomheds
principper.
På en række punkter kan andelsbe
vægelsens hurtige sejrsgang opfattes
som et udtryk for landbosamfundets
krisereaktion over for den kendsger
ning, at den førhen så givtige korneks
port ikke længere svarede regning. Her
fra går der en direkte linje til 1890 zernes landbrugspolitiske protestbevægel
se Danmarks Agrarforening, som jeg
ved forskellige lejligheder har beskæf
tiget mig med. Målet med denne som
ved senere kriserørelser i landbrugets
kreds har været et ønske om at opnå
en erhvervspolitisk indflydelse, hvor
et enigt landbrug, løsrivet fra enhver
form for partipolitisk binding, kunne
presse en ensidig interesselovgivning
igennem til gavn for de dominerende
grupper i produktionslandbruget.
Det 20. århundrede
Agrarbevægelsen døde hen efter år
hundredskiftet; modsat gik det hus
mandsbevægelsen, som gennem Fridlev Skrubbeltrangs 2-binds jubilæums
værk fra 1952/54 og Bernhard Hagens
skildring af den georgeistisk-ideologiske debat i ledende husmandskredse
fik belyst væsentlige sider af sin ud
viklingshistorie. Under 1. verdenskrig
rejste der sig imidlertid en ny agrarpo
litisk bevægelse Dansk Landmands
forening, som Ervin Nielsen har be
skrevet det. På ny bevarede de eksiste
rende landbrugsorganisationer kontrol
len over landbrugsøkonomien og -poli
tikken, hvad jeg har behandlet i bogen
om Landbrugsraadet af 1919, og som
har Torben Hansgaards studie over rå
dets tilblivelse som en nødvendig for
udsætning.
1930'ernes krise blev en modgan
gens tid for dansk landbrug. Land
brugseksporten vestover blev ramt af
en alvorlig markedsindsnævring, jfr.
Kaj Rostvads studie over de dansk-en
gelske handelsforhandlinger 1932-33.
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Ideologisk kom andelsbevægelsen slemt
i klemme over for Hitlertysklands nazi
ficering af samhandelsvilkårene, hvad
jeg søger at vise i et mindre arbejde.
Flemming Just opfatter derimod krise
perioden og tiden under 2. verdenskrig
som et positivt lærestykke for tidens
landbrugspolitikere, idet man i de
første efterkrigsår for enhver pris ville
undgå
igen
at
skulle
udsætte
sig for frihandelssystemets lunefulde
stormkast.
Landbrugets erhvervspolitik efter 2.
verdenskrig er behandlet i flere arbej
der. Politologen Jacob Buksti har især
rettet opmærksomheden mod det pa
radoksale forhold, at landbrugets er
hvervsbefolkning ikke syner af ret me
get, når man gør befolkningssregnskabet op, men omvendt er erhvervets po
litiske indflydelse langt fra aftaget i
samme grad. Landbrugsproduktionen
og -eksporten vejer fortsat tungt til,
når
bruttonationalproduktet
skal
gøres op og vurderes i politiske termer.
I et større jubilæumsværk til De dan
ske Landboforeningers 100-års jubi
læum i 1993 har en række forfattere
skildret de organisationspolitiske kon
sekvenser af landbrugets gradvise ud
vikling frem mod en eksistens som en
industrialiseret, moderne produktions
form. Slagterisektorens organisations
politiske samlingsbestræbelser i mo
derne tid har jeg behandlet i et værk
fra 1987. På det seneste har en række
forskere behandlet de erhvervspoliti
ske bestræbelser, dansk landbrug ud
foldede fra 1950zernes midte på at få
Danmark optaget i de europæiske fæl
lesskaber.
Forklaringsformen
Jeg mener gennem den foretagne gen
nemgang at have vist, at der ikke er
sat afgørende spørgsmålstegn ved gyl
digheden af den forklaringsform for
det danske landbo- og landbrugssam
funds historiske udvikling gennem det
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18-20. århundrede, som P. Munch i sin
tid opstillede og som Fridlev Skrubbel
trang gjorde anvendelig for den faghi
storiske forskning og historieskriv
ning. Stadig deler de fleste landbo- og
landbrugshistorikere det grundlæggen
de historiesyn, at de store landborefor
mer, hvad enten deres socialpolitiske
virkning opfattes positivt eller nega
tivt, har sat en faghistorisk dagsorden,
hvis aktualitet har bestået uanfægtet
gennem mere end 200 år.
Det står dog ret klart, at Skrubbeltrangs efterfølgere i stadigt mindre
grad har følt sig bundet af forklarings
formens ideologiske grundkonception.
Selv om mange stadig føler sig forplig
tet på at fremlægge tingene politisk
korrekt, dvs. i overensstemmelse med
den radikale historikertraditions poli
tiske grundsætninger, lægges der dog i
stigende grad vægt på at fastholde kil
deanalysens og dermed -kritikkens
grundsætninger, også på felter, der
medinddrager historiesynet.
Skrubbeltrangs efterfølgere på uni
versiteterne har uden at kaste vrag på
læremesterens kildekritiske dokumen
tarisme inddraget studieområder, hvor
man har søgt at klarlægge det interes
sepolitiske modsætningsforhold, der
kunne opstå mellem en offentlig vel
færdspolitik til gavn for svagere stille
de grupper i landbosamfundet og en
økonomisk foretagervirksom hed på
markedsøkonomiske betingelser. Hvad
angår reformpolitikkens historiske
baggrund har en del historikere med
Claus Bjørn som vejviser analyseret
det bondepolitiske røre, som selv i
stavnsbåndstiden har været en uafvi
selig del af opinionsdannelsen.
Spørgsmålet er nu, om en Thorkild
Kjærgaards kritik af såvel reformpoli
tikkens idéindhold som af dens reelle
betydning for den historiske udvikling
kan betegnes som en afvisning af den
skrubbeltrangske forklaringsform, et
paradigmebrud for nu at bruge en
hyppig citeret vending i den historio

grafiske debat. Der kan næppe herske
tvivl om, at Thorkild Kjærgaard og
hans tilhængere nok er ret uenige med
Fridlev Skrubbeltrang, når det drejer
sig om at fremanalysere landborefor
mernes reelle betydning, men at de på
den anden side deler det grundlæggen
de radikale historiesyn omkring refor
mernes indbyggede skævhed i social
politisk henseende.
Som jeg læser teksten, er Thorkild
Kjærgaard-fløjen i virkeligheden langt
mere radikale i deres historieopfattel
se. På samme måde som de afviser fag
økonomernes tolkning af samfundets
vækstforløb, vil de genindsætte histo
rikerne i deres fordums plads som po
litikernes bedste rådgivere. Ved at
søge at påvise vækstforløbets uhelds
svangre og langtrækkende skadevirk
ninger for miljøet, taget i videste for
stand, mener de at have sat en ny re
formpolitisk dagsorden, der på lidt læn
gere sigt har til formål at indsnævre
foretagersamfundets hidtidige råderum
ganske afgørende.
Hvor de store landboreformer efter
samme opfattelse har givet fripas for
en ødelæggende brug af de forhånden
værende ressourcer, skal en nutids re
former efter samme tolkning indvarsle
en ny besindelse af afgørende betyd
ning for civilisationens blotte overle
velse. Det står hen i det uvisse, hvilke
konsekvenser en sådan opbremsning
af den økonomiske vækst i givet fald
ville få for forhold som levestandard og
samfundsgodernes fordeling.
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Debat

Den vestfynske sulegård - et kulturspor
med et udsagn
Peter Dragsbo
Fortid og Nutid juni 1999, s. 142-146
På Vestfyn kan man stadig enkelte steder finde sulebygninger bevaret den
dag i dag. I den ældre bondegårdsforskning mente man, at man her stod
over for en særlig gammel bygningstype, der kunne føres tilbage til oldti
den. I artiklen sættes denne tolkning under debat, og det gøres gældende
at sulebygninger også må opfattes som symbolsk kommunikation.
Peter Dragsbo, f. 1948, mag.art. i europæisk etnologi. Museumsinspektør
ved Esbjerg Museum 1976-91, leder af Middelfart Museum fra 1991. Har
skrevet bøger og artikler om bl.a. byhistorie, stationsbyer, landbyggeskik
og kulturmiljø. Deltager for tiden i forskningsrådsprojektet Det agrare
landskab med projektet Gårdens landskab.

At Nord- og Vestfyn besidder et sær
træk i sin gamle landbygningskultur:
sulegården, er alment kendt i den
mere »indfødte« del af befolkningen.
Mange steder er man bevidst om, at
sulerne er et klenodie - de bliver vist
frem, når museumsinspektøren be
søger gården, og i Lundager ved As
sens kalder et kunstgalleri sig for Su
legården.
En sulegård er en gård, hvor en eller
flere længer rummer en speciel kon
struktion, hvor tagåsen - og dermed
en væsentlig del af tagets vægt bæres af indvendige 5-6 m høje stolper,
suler, i modsætning til almindeligt
bindingsværk, hvor bygningen er fag
delt ved hjælp af bindingerne, parret
af vægstolper forbundet med loftsbjæl
ker, med taget hvilende på spærene.
Ydervæggene i en sulebygning er
som regel også opdelt i stolpefag - det
vi i daglig tale kalder bindingsværk,
men sulerne i bygningens indre står
med en indbyrdes afstand på 2-3 fag
(3-4 m), og i de ældre sulebygninger
var der kun stolpebindinger ved suler
ne. Rummet mellem sulerne, som ofte
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kaldtes for et gulv, gav derfor et frirum
i højden, som ikke fandtes i almin
delige bindingsværksbygninger, men
som også kendetegner de ligeledes gulvopdelte høj remsbygninger, som især
kendes fra Nord- og Vestjylland.1
De ældste endnu stående sulebyg
ninger på Fyn: Fjelstedgården i Den
fynske Landsby og sulegården i Grimstrup ved Assens er gennem dendrokronologiske undersøgelser, udført af
Den fynske Landsby i 1993 blevet da
teret til 1500-årene, mens f.eks. suler
ne i Tjenergården i Brenderup blev da
teret til så sent som 1830-40.2Og me
get tyder på, at sulekonstruktionen
blev bibeholdt på Vestfyn lige så læn
ge, som der overhovedet byggedes ud
længer af bindingsværk, dvs. til omk.
1850-60.
På dansk jord kendes sulekonstruk
tionen i det førindustrielle landbyggeri
imidlertid også fra andre egne. Dels
har der endnu i vort århundrede været
bevaret eksempler på de sydfynske
øer, dels hævder Zangenberg, at sule
bygninger tidligere også har været »al
mindelige« på Østfyn.3Endvidere ken-

Den vestfynske sulegård - et kulturspor med et udsagn

des sulekonstruktionen i nyere tid fra
Bjerge Herred mellem Vejle og Hor
sens (hvorfra der i 1700-1800-årene
var handelsforbindelser til Nordfyn)
inkl. øen Endelave, fra Salling og eg
nen ned mod Herning samt fra Vestky
sten mellem Holstebro og Skjern.4 Des
uden kendes sulerne bl.a. fra Østergøtland og Gotland i Sverige (mesulorf fra enkelte lokaliteter i Sydvest
slesvig samt fra egne i Øvretyskland.5
De danske bondegårdsforskere er da
også enige om, at sulekonstruktionen i
ældre tid har været mere udbredt i
Danmark, ja i hele Sydskandinavien.
Og både Zangenberg og Jespersen er
enige om, at vi her har at gøre med en
»ældgammel Konstruktionsmaade, hvis
Ahner gaar tilbage til Oldtiden«? Jes
persen opfatter både sule- og højrems
bygningerne som rester af en bygge
skik fra »før bindingsværket trængte
ind«, og mener bl.a. i de ældre sulebyg
ningers forskellige former for bindin
ger og anvendelse af loftsbjælker at se
træk, der viser, hvorledes sulekon
struktionen i nyere tid »indgik i blan
ding med bindingsværket«.1
De arkæologiske vidnesbyrd bekræf
ter, at indvendige tagbærende stolper i
to rækker (»treskibede« bygninger med
højremstolper/sideås) eller én række
(»toskibede« bygninger med suler/tagås) har været den stort set enerådende
konstruktion i alle større bygninger
fra yngre stenalder til ind i vikingeti
den. Mens den »enskibede« konstrukti
on med tagbærende ydervægge - dvs.
former for bindingsværk - parallelt
hermed kan konstateres som en nyhed
med et gennembrud i 900-1000-årene.8
Umiddelbart synes vi her at stå med
et enkelt udviklingsforløb. Men bille
det af byggeskikken i vikingetid-mid
delalder, som vi først i disse år kan be
gynde at tegne på baggrund af en lang
række nyere udgravninger, udviser et
langt mere kompliceret billede. Perio
den fra omk. 900 til omk. 1200 er nem
lig først og fremmest præget af en lang

Figur 1. Sule i portfag på en gård i Haarby, Sydvestfyn. Selv om længen næppe er meget ældre
end o. 1800 kan en sådan “naturgroet” sule godt
datere sig tilbage fra 15-1600- årene (Fotograf:
Peter Dragsbo 1972).

række innovationer og afprøvning af
muligheder på byggeskikkens område.
Vi har eksemplerne på lige langvægge
og ydre skråstivere, som kendes fra
Ribe og Hedeby, og som muligvis er et
frisisk kulturelement. Vi har de såkald
te »stav«-konstruktioner, som i virke
ligheden er to forskellige: Dels vægge,
konstrueret af lodretstillede, jordgravede stolper, dels en rammekonstruk
tion med hjørnestolper og lodretstille
de planker sat i fodrem, som det bl.a.
kendes fra de norske stavkirker og den
vestnordiske byggeskik.9Også vægkon
struktionen med bulplanker mellem
stolper (bulhuse) ser ud til at være en
nyhed fra denne periode - og endelig
er det ved slutningen af perioden, vi
dels begynder at møde den egentlige
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Figur 2. Opmåling a f
sulefag i vestlængen til
gården Blankenborghus, Rørup sogn på
Vestfyn. J. Østergaard
Christensen 1960 (Teg
ning i Nationalmuseets
bondegårdsundersøgel
ser, NEU 21.893).

firlængede gård som en koncentration
af ældre elementer,10 dels i boligindret
ningen møder den formentlig sydfra
kommende lukkede »stue«, som kan
konstateres i den nordiske byggeskik,11
og som omtales i de yngste af land
skabslovene.12
I vikingetid-tidlig middelalder sker
der altså på byggeskikområdet den
»ophobning a f prestigeinnovationer«,
som den tyske etnolog Gunter Wiegelmann ser som noget karakteristisk
ved højkonjunkturperioder.13De indven
dige tagbærende stolpekonstruktioner
reduceres dog ikke af den grund til re
likter - tværtimod. Sulekonstruktio
nen ser nemlig også ud til at indgå i in
novationsbølgen, idet dens betydning
blev stærkt øget i 1200-årene, med et
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gennembrud i perioden 1150-1200. Fra
den tidligt-middelalderlige periode ken
des jordgravede midtsuler fra en lang
række hustomter, fra Vendsyssel til
Falster, uden nogen tendens til kon
centration i bestemte landsdele.14
Høj remskonstruktionen tabte der
imod, som førnævnt, sin betydning i
løbet af 1100-1200-årene, men indgik
dog til gengæld som hovedelement i
det mest prestigefyldte byggeri i vikin
getiden, langhuset af Trelleborg-typen, den nordiske »sal«. I det vestnor
diske område indgik dette »salshus«,
ifølge Stoklund, ægteskab med de nye
»stuer«, hvorved grundlaget bl.a. blev
skabt for de fra nyere tid kendte nord
jyske og nordfrisiske »udskuds«-stuehuse.
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Kort sagt: Det er for mig at se svært
at postulere om nogle af de ovennævn
te konstruktioner i byggeskikken, at
de uden videre er overleveret fra »old
tiden«. Tværtimod har de alle i en be
stemt kulturel sammenhæng været
forbundet med prestige. Når tidligtmiddelalderlige hus- og konstruktions
former efterfølgende er blevet videre
ført som byggeskik i visse egne, er det
derfor mere frugtbart at tale om for
mer for kulturfiksering - bevaring af
kulturelementer med høj status fra en
ældre periode - end om relikter. Og jeg
tror, det er i dette lys, man skal anskue
de vestfynske suler.
Intet tyder nemlig på, at Vestfyn i
sulebyggeriets kendte tid, fra 1500- til
1800-årene, har været et tilbageståen
de område. Tværtimod var det et af
landets mest velhavende egne, beriget
med gode og alsidige naturressourcer
og med nær økonomisk forbindelse til
Hertugdømmerne. De topografiske skri
benter roste omk. 1800 Vestfyn for de
særligt velbyggede og købstadsagtige
bøndergårde, land- og havebrugets
høje stade og godsernes herligheder.15
At sulerne netop i denne egn blev
fastholdt, kan i denne kontekst ikke
blot forklares med tilfældighed. Byg
ninger er, som Stoklund udtrykker det,
»et a f de medier, hvormed man kommu
nikerer kulturelt tilhørsforhold til an
dre, samtidig med, at det er et dagligt
middel til bekræftelse a f beboernes
egen identitet«}Q Sulekonstruktionen
må derfor ikke blot være blevet fast
holdt pga. dens »holdbarhed og lader
nes rummelighed«,11 men også som
symbolsk kommunikation.
Denne kommunikation kan være
svær, næsten umulig at tolke i dag.
Men lad mig give to forsøgsvise bud:
Sulerne kan dels være blevet fastholdt
som et særpræg i forhold til det lidt
mere »østdanske« og måske som lidt
fattigere opfattede Syd- og Østfyn, som
var gået over til almindeligt bindings
værk. Og de kan dels have afspejlet

den prestige, som større, indre tag
bærende konstruktioner havde - eller
fik - uden for bondesamfundet i 1500-,
1600- og 1700-årene.
Sagen er jo, at samtidig med at høj
remskonstruktionen i middelalderen,
ligesom senere sulekonstruktionen, i
store dele af landet blev »lempet ud af
bagdøren«, kom den mægtigt igen ind
ad fordøren. Nemlig i de store herre
gårds- og præstegårdslader, hvori mid
delalderlige høj remskonstruktioner har
kunnet dateres tilbage til de første år
tier af 1500-årene.18 Om disse lader
skriver Engqvist, at deres »afstam
ning« må søges i middelalderens store
tre- og femskibede kloster-, markedsog tiendelader i Europa, med klostrene
som det mest sandsynlige bindeled.19
Dette bekræftes også af billedet fra
England, hvor højremsladerne {aisled
barns} i 1200-1300-årene især optræ
der i tilknytning til klostre og kirker,
men senere spredes ud i det almindeli
ge gårdbyggeri.20
I nyere tid, dvs. efter 1840-50, har
højremslader, især i form af de såkald
te agerumslader så spredt sig til gård
byggeriet i store dele af Jylland og
Fyn. Dette er formentlig sket med in
spiration fra herregårdsladerne, men
det må dog ikke glemmes, at der også
ad andre veje kom markante høj rems
konstruktioner tæt på det danske om
råde: Dels i form af det nederlandske
gulf-Xwis, der i 1600-1700-årene »sprang«
til Elbmarsken, Ditmarsken og det
nordfrisiske område (Eiderstedter Haubergen). Dels i form af det nordtyske
Hallenhaus, saksergården, der især i
1700-årene i kraft af det holstenske
landbrugs fortrinsstilling havde stor
prestige i Danmark og blev søgt over
ført til flere danske godser (jf. Holstensgårdene på Tåsinge).
Og en passant’. Det er også et stort
spørgsmål, om saksergården alene bør
betragtes - som så mange bygnings
forskere har gjort et - som et oldtids
levn. Tværtimod kunne dens højtud145
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viklede indre konstruktion, dens gavlvendthed og dens udbredelse friste til
at se den i sammenhæng med Hansestædernes opblomstring og indflydel
sessfære.
At markere status ved hjælp af høje,
flotte stolpekonstruktioner - og der
med større udhusrum - har altså ikke
været fremmed i 1600-1700-årenes
Danmark. Samtidig med, at tømmer af
store dimensioner også har signaleret,
at man havde adgang til andet end
krat og underskov. Mon man ikke her
skal søge en af forklaringerne på, at de
rige vestfynske bønder holdt så meget
af at bygge sulegårde ?
I det hele taget er det tankevækken
de, at den nyere bondegårdsforskning i
stadig højere grad gør op med billedet
af den førindustrielle landbyggeskik
som urgammel og statisk. I denne for
bindelse kunne man endda fremsætte
den kætterske tanke, at det ikke er
tilfældigt, at de ældste sulegårde lige
som de ældste herregårdslader har kun
net dateres til 1500-årene. Kun fremti
dige udgravninger af gård- og landsby
tomter fra den endnu så forsømte peri
ode mellem 1200 og 1500 kan opklare,
om der overhovedet er kontinuitet mel
lem 1100-1200-årenes mange sulebyg
ninger og de nyere fra perioden 15001850 !
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Bjarne Stoklund: Bondegård og byggeskik
før 1850, 1980.
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Danske klostre 1. Arkæologiske under
søgelser 1972-1996, Hikuin 23, Forla
get Hikuin, Moesgård, 8270 Højbjerg,
1998, 204 s., ill., 150 kr.
Som tidsskrift for middelalderarkæologi har
Hikuin i sin 23-årige levetid udmærket sig ved
at have udgivet en række temanumre. De har
behandlet særlige sider af middelalderarkæolo
gien, og for et så ungt fag som der her er tale om,
må det have været nyttigt. Årgang 1996, først
udsendt i 1998, følger traditionen. Temaet er ar
kæologiske undersøgelser af danske klostre gen
nem 25 år. Titlen kunne lige så godt have været
jyske klostre, for bortset fra en enkelt afstikker
til Næstved drejer det sig udelukkende om un
dersøgelser i hovedlandet. Måske et senere
nummer vil råde bod på denne skævhed. Et for
ord kunne have bragt klarhed herom, og det sav
nes så meget desto mere som hæftet i sin nu
værende form mangler så basale oplysninger
som, hvornår redaktionen er sluttet og om artik
lerne bunder i et seminar eller lignende om klo
stre.
Lad det nu være, for de tolv artikler i Hikuin
1996 er nydeligt bundet sammen. Den tidligere
rigsantikvar Olaf Olsen indleder med et vue
over de danske klostres skæbne ved Reformatio
nen, og de forskningsopgaver der tegner sig for
arkæologien. I den anden ende afsluttes der op
lagt med en artikel af udgiveren Jens Vellev om
Christian 3/ s indretning af gråbrødreklostret i
Viborg. Forinden har Tenna Rej nholdt Kristen
sen gjort rede for udgravningen af en vandmølle
ved cistercienserklostret i Løgum. Imellem disse
yderpunkter er der ni ret forskellige, men krono
logisk ordnede bidrag. Det drejer sig om to artik
ler om nonneklostrene i Ring ved Skanderborg
og Vor Frue i Randers, to om herreklostrene i
Tvilum mellem Silkeborg og Randers og Due
holm på Mors, fire om tiggermunkene, hhv. i
Randers, Århus, Ribe og Næstved og til slut en
artikel om det ældste helligåndskloster her
hjemme, det i Aalborg.
Denne fordeling af artiklerne svarer meget
godt til den sammensætning, som der herskede
mellem de forskellige klostre i middelalderen.
Her var der også flest tiggermunkeklostre. Olaf
Olsen oplyser i indledningen, at man for hele
middelalderen har kendskab til godt 100 klostre
herhjemme. De eksisterede dog ikke på samme
tid, og ved Reformationen fandtes der 86 klostre

i Danmark. Det største kendskab har man til
klosterkirkerne, da godt en 1/3 af disse stadig
findes. Mere skralt står det til med klosteran
læggene. Kun to klosteranlæg kan i dag regnes
for intakte, nemlig sortbrødrenes kloster i Ribe
og det noget yngre karmeliterkloster i Helsingør.
Her kan klosterarkæologien bringe ny viden for
dagen.
Olaf Olsen peger på tre opgaver for fremtidige
klosterudgravninger og undersøgelser. For det
første at klarlægge de enkelte klostres alder og
at kortlægge deres byggefaser. For det andet at
erhverve en større viden om klosteranlæggenes
nøjere udformning. Og for det tredje at under
søge, hvad de enkelte rum og fløje er blevet
brugt til. Dette lyder umiddelbart klart og over
kommeligt, men de enkelte artikler viser, at det
langt fra er nogen lige sag. Tag nu nonneklostret
i Ring. Dette kloster ligger til dels gemt under
en større landbrugsgård, og de gjorte fund er på
ingen måde entydige. Østfløjen i den konstrue
rede grundplan over klostret er kun godt to me
ter i bredden, og arkæologen Jens Ingvordsen
spørger med rette om dette er tilfredsstillende. I
Randers gråbrødrekloster, som i dag ligger un
der et indkøbscenter, gjorde lignende problemer
sig gældende. Et særligt problem var kirkegår
den, som blev brugt til begravelser også efter
Reformationen. Der var ved udgravningerne in
gen umiddelbare indicier, der kunne tidsfæste
de enkelte skeletters alder.
Tolkningens problem optager i særlig grad Ja
kob Kieffer-Olsen. Han ledede i begyndelsen af
90’erne undersøgelsen af Ribe gråbrødrekloster,
der var en meget stor udgravning. Som sådan
undgik man nogle af de problemer, som var i
Ring og Randers, men alligevel hæfter udgrave
ren sig ved, hvor vanskeligt det er at udlægge
fundene. Kieffer-Olsen foretager en interessant
sammenligning med de små brødre i Lund. Både
i Lund og Ribe er gråbrødrenes klosterkirker
forsvundet, og de arkæologiske fund kan stort
set tilpasses de skriftlige kilder, som det passer
den enkelte forsker. I Lund har det ført til en
teori om, at klosterkirken er blevet tidligt byg
get, i Ribe det modsatte. Her går Kieffer-Olsen
sammenligningens vej og inddrager paralleller
fra England og Tyskland. Det fører ham frem til,
at midlertidige kirker vel kan have været i brug
ganske længe, førend de egentlige klosterkirker
stod færdige.
Netop fordi de fleste af klosterundersøgelser
ne har været publiceret andetsteds tidligere, er
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det velgørende, når en forfatter som Kieffer-01sen hæver sig op over sit materiale og påpeger
erkendelsesmæssige problemer. På dette punkt
har bidragene ikke alle en lige heldig hånd, og
unødig gentagelse er en fare. Men artiklerne
kan også komme til at berøre problemer, som
man måske helst ville tie ihjel. Det gælder 70’ernes udgravninger ved gråbrødreklostret i Ran
ders, som kommenteres på følgende vis af en ty
deligvis ny forfatter: »Mange fund er opsamlet
uden nøjagtige oplysninger om lag og fundsted.
Der blev aldrig skrevet beretning, og et stort, uoverskueligt dokumentationsmateriale blev efter
ladt uden afsluttende konklusion« (s. 95). Det er
da ærlig snak. Samtidig er det en kommentar til
Olaf Olsens meget positive betragtninger over
klosterarkæologiens resultater. Vist har der væ
ret meget grøde i denne og i middelalderarkæo
logi i det hele taget, men det er også gået stærkt
og troen på de hurtige resultater har været stor.
Til slut kun en bemærkning om layout og ud
styr. Det er som altid, når det gælder Hikuin, en
fornøjelse.
Lars Bisgaard

Mads Lidegaard: Danske høje i sagn
og tro, Nyt Nordisk Forlag, 1998, 288
s., ill., 268 kr.
På 262 spændende sider gennemgår Mads Lide
gaard danske høje og sagn traditionen omkring
dem. I denne sammenhæng vil »danske høje« i
vidt omfang sige grønhøje, og Lidegaard har i
udstrakt grad taget udgangspunkt i høje, om
hvilke der allerede findes sagnstof i Dansk Fol
kemindesamling. Disse er supplerede med an
dre former for materialer, fx større lokalhistori
ske publikationer. Derved er fremkommet et ikke komplet - men meget omfattende index
over danske høje, forsynede med referater af
sagntradition mv. om de enkelte steder. Flere af
lokaliteterne er desuden fotograferede, og det
styrker bogens anvendelighed for de nutidige
intereresserede, at man i så mange tilfælde er i
stand til at danne sig et (nogenlunde) indtryk
af, hvordan stederne ser ud i dag. Mere eller
mindre nøjagtige steds- og »kørselsangivelser«
bidrager også til hovedindtrykket af bogen som
en brugsbog for lokalhistorikere med regional
interesse i (grav)høje.
Man kan irriteres lidt over, at fx galgebakker
ol. kun i ringe omfang er repræsenterede, for
netop her er der da jo også en rig sagn tradition
at hente og bygge på. Lidt større bliver irritatio
nen, når man læser de indledende afsnit. Dels
kan man undre sig over, at der ikke er blevet
råbt vagt i gevær, når tegneren fremstiller
bjergfolk, der til forveksling ligner julenisser,
men også i den mere generelle text om højsagne
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ne, er der udsagn og påstande, som forekommer
at være skudt lidt hurtigt fra hoften.
Lidegaard har mange teorier om højene og de
dertil knyttede sagn. Mange af betragtningerne
er rimelige nok, men til tider virker det lidt som
om pennen løber af med ham. Det kan naturlig
vis ikke afvises, at fx sagn om ellefolk hidrører
fra »gammeltroende« der langt op i den kristne
tid fortsat »dyrkede ældgamle saftige frugtbarhedsriter« ude i ødemarken. At sagnene skulle
have noget at gøre med »en ældgammel, matri
arkalsk religion« som blev dyrket af kvinder, der
holdt »vilde sammenkomster« i skovene kan man
jo heller være sikker på, ej heller, at »datidens
bordeller« måske fungerede ude i det frie. Men
synderligt velunderbyggede er disse teorier ab
solut ikke, og uden andet belæg end personlige
overvejelser burde man måske nok enten holde
teorierne for sig selv, eller præsentere dem med
mere end ét gran salt. At der fx i historisk tid
skulle have eksisteret »heksesabatter« med vilde
kvinder, er en teori, som næppe ville finde me
gen nåde for seriøse heksetrosforskeres øjne. At
der er områder, hvor der findes meget få eller
slet ingen sagn om høje, får Lidegaard til at
overveje, om fjendtlige overfald eller sygdomme
muligvis har udryddet lokalbefolkningen, så
sagntraditionen er blevet brudt fx. en gang i
middelalderen. Det fører videre til betragtnin
ger over de højrelaterede sagntraditioners ælde
- og en, ganske vist forsigtig, konklusion om, at
sagnene så næppe kan være opstået indenfor de
seneste århundreder. Måske. Men det er altid
svært at afgøre hvor gamle sagn er. Med mindre
der er tale om fx personalsagn eller sagn om be
givenheder der kan tidsfæstes. Nogle sagn kan
rumme vidnesbyrd, der har endog mange år på
bagen, hvilket bl.a. Bengt Holbek og Knut Liestøl har beskæftiget sig med.
Men der er næppe nogen grund til at tro, at en
lokalbefolkning ikke også i tiden efter middelal
deren kunne have udviklet sagnstof omkring
højene. Det vil fx ofte være tilfældet omkring
henrettelsessteder, galgebakker mv. En anden
forklaring på visse egnes manglende sagn om
høje kunne jo også være den meget jordnære, at
det ikke er traditionerne, men snarere indsam
lingen af dem, som det har skortet på. For at un
dersøge dette, ville en mere generel undersøgel
se af de pågældende områder være nødvendig og det har naturligvis ikke ligget inden for bo
gens rammer.
Formår man at se bort fra de til tider noget
hurtige teorier, fremstår bogen dog som ovenfor
nævnt som et godt og rimeligt grundigt red
skab for interesserede lokalhistorikere. Ikke
mindst på grund af de mange fotos og henvis
ninger til Folkemindesamlingens mange sagn
optegnelser.
Charlotte S.H. Jensen
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Karl-Erik Frandsen og Claus Bjørn:
Roskilde bys historie 1536-1850, Histo
risk Samfund for Roskilde Amt og Ros
kilde Museums Forlag, 1998, 319 s. og
Per Karlsson, Jørgen Vogelius og Eva
Tønnesen: Roskilde bys historie 18501970, Historisk Samfund for Roskilde
Amt og Roskilde M useum s. Forlag,
1998, 409 s., ill. Samlet pris 650 kr.
Roskilde har i 1998 fejret 1000-års jubilæum un
der stor festivitas. Jubilæet bygger ikke på hi
storiske vidnesbyrd, men skyldes snarere byrå
dets og handelstandsforeningens ønske om at
markedsføre byen. At byens berømte domkirke
allerede havde fejret 1000 års jubilæum i 1960
betød mindre. En god begivenhed kan ikke gen
tages for tit.
I 1992 udgav Historisk Samfund for Roskilde
Amt og Roskilde Museum Roskilde bys historie tiden indtil 1536. Med de to bind, der her omta
les, er byhistorien foreløbig afsluttet. Udgivelsen
sidst i jubilæumsåret var yderst veltilrettelagt.
Byhistorien har utvivlsomt fundet vej ind under
mange juletræer i Roskilde. I første bind kan
man i øvrigt læse, at domkirkens første forgæn
ger efter alt at dømme blev opført ca. 980-987 af
Harald Blåtand. Om der allerede lå en landsby
på stedet før kirken er endnu uafklaret. I de
to nye bind har forfatterne, der alle er uddanne
de historikere, skrevet følgende afsnit: KarlErik Frandsen: Nedgangstider 1536-1750, Claus
Bjørn: Vækstår 1753-1850, Per Karlsson: Under
den nye samfundsorden 1850-1917, Jørgen Voge
lius: Det offentlige liv 1850-1917 og Eva Tønne
sen: Roskilde 1917-1970 - en by i vækst. Bøgerne
er smukt udstyret: Et elegant omslag, mange il
lustrationer, en behagelig typografi, et glimren
de register, en noget kortfattet litteraturliste
samt en beskrivende gennemgang af anvendte
kilder og litteratur. Roskilde bys historie savner
derimod et noteapparat.
De to bind rummer tilsammen 322 illustratio
ner, heraf 62 i farver. Trods det imponerende tal
måtte jeg flere gange tage mig i at ønske flere.
Ofte nævnes således bygninger og steder i tek
sten som godt kunne have fortjent en illustra
tion. I stedet kunne man passende have sparet
nogle af de talrige portrætbilleder af erhvervs
folk og politikere. Billedteksterne er summari
ske, og når det gælder bygninger, savnes alt for
ofte mere præcise stedangivelser, som f.eks. nu
værende gadenavn og nummer. Dette gælder
dog også brødteksten.
Lad det være sagt med det samme - jeg elsker
kort. Roskilde bys historie tilfredsstiller imidler
tid ikke denne trang. A f samtidige bykort gengi
ves kun 3 i hvert bind og følgeteksterne oplyser
stort set kun hvornår de er fra, trods deres væld

af informationer. At et kort er samtidigt behøver
ikke at betyde, at det gengiver forholdene kor
rekt. Men så kunne forfatterne påpege åbenlyse
fejl og usandsynligheder. I bind 2 optræder Resens bykort fra 1677. Det er spændende, men er
det det ældste kort over Roskilde? To af forfat
terne opvejer tildels de manglende samtidige
kort ved at bruge tematiske kort tegnet til lejlig
heden. Karl-Erik Frandsen har lavet adskillige
kort over bebyggelsesstruktur og ejendomsfor
hold i 1682, medens Eva Tønnesen har flere små
men glimrende kort over byens vokseværk i det
te århundrede. På kortet s. 253 har dog indsne
get sig en fejl: Den lille enklave ved bymidten
hørte ikke til Skt. Jørgensbjerg, men til Himme
lev sogn.
Ved periodens begyndelse havde Roskilde for
længst afgivet sin status som kongelig residens
stad til København. Med Reformationen for
svandt også de fleste af byens mange kirkelige
institutioner, og de der blev tilbage var ikke læn
gere så velhavende. Alt i alt var Reformationen
en katastrofe for Roskilde. Befolkningstallet
faldt ganske brat for dog at stabilisere sig på et
lavere leje. I 1600-tallet fulgte pestepidemi og
svenskekrige som yderligere forværrede byens
tilstand. Hele kvarterer lå øde hen og blev snart
opdyrkede. Endelig lagde et par bybrande i
1730’erne byens centrale kvarterer i ruiner.
Byen var reduceret til en hovedgade med en
håndfuld sidegader. Den majestætiske domkirke
virkede grotesk stor i forhold til den undselige
købstad. Roskilde klarede dog skærene og tilba
gegangen blev vendt til fremgang. Den centrale
beliggenhed midt på Sjælland gjorde den til et
knudepunkt for transport og handel. Kongemag
ten var heller ikke til sinds at lade Roskilde for
gå helt. Dette vistes dels gennem støtte ved gen
opbygningen efter brandene, dels ved opførelsen
af et kongeligt palæ lige i centrum. Netop palæet
blev i 1835 sæde for Østifternes Stænderforsam
ling.
De mange kilder i byen var siden middelalde
ren blevet udnyttet til mølledrift. Den mekani
ske kraft som vandet tilvejebragte blev efter
hånden udnyttet af enkelte industriforetagen
der, men først og fremmest tjente den til forma
ling af korn. Dels fra oplandets bønder, dels fra
de store bymarker der længe spillede en vigtig
rolle i byens økonomi. Roskildes rolle som trafi
kalt knudepunkt blev yderligere cementeret ved
anlæggelsen af Danmarks første jernbane mel
lem København og Roskilde i 1847. Umiddelbart
gav det byen en fordel idet den blev stabelplads
for København. Fordelen forsvandt dog atter, ef
terhånden som jernbanen forlængedes vestover.
Roskilde voksede dog støt og roligt om end lang
sommere end København og de øvrige købstæ
der. De offentlige væsener voksede og tog form
og byen fik elværk, gasværk, vandforsyning og
kloakering. Placeret i bunden af den lange og
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stedvis lavvandede fjord fik Roskilde Havn al
drig rigtig nogen betydning. Byen var absolut
orienteret mod land.
Byens vækst accelererede omkring 1. Verdens
krig, og dette stillede større krav til de offentlige
væsener, der voksede om end endnu hurtigere.
Både hvad angik omfanget af opgaver og ansat
te. Kommunen fik desuden travlt med at by
planlægge, da byen for alvor begyndte at vokse
ud over middelalderbyens grænser. Udviklingen
fortsatte i et forceret tempo i 1950’erne og
1960’erne. Hele den gamle bykerne blev saneret
med hård hånd, og i en bred halvcirkel omkring
byen skød nye kvarterer op med hhv. villaer, bo
ligblokke og industri. Byhistorien standser op i
1970, året for den store kommunalreform, hvor
Roskilde opslugte 4 omkringliggende sognekom
muner. Dette indebar en befolkningstilvækst på
25%, medens arealet voksede med halvanden
gang.
Selvom man ikke er interesseret i netop Ros
kilde, kan byhistorien med fordel læses, hvis
man ønsker generel viden om købstædernes ud
vikling. Dette gælder ikke mindst forholdene
omkring det privilegerede næringsliv - om den
beskyttende konsumtionstold og den gradvise
frigivelse af handelen ovenpå næringsloven fra
1857. Gennemgangen af udviklingen i bystyret
og de forskellige offentlige embeder har ligele
des mere end lokal interesse.
Flere gange i Roskilde bys historie sættes der
fokus på magtstrukturerne i byen. Med flere ly
sende eksempler beskrives hvorledes byens eli
te, den kongevalgte byfoged og de største nærings
drivende, regerede byen. Byens førende køb
mandsslægter formåede generation efter gene
ration at besætte alle betydningsfulde tillidspo
ster. I beskrivelsen af de sidste 40-50 år synes
magtstrukturerne udelukkende at basere sig på
de politiske partier. Var der ikke andre, der hav
de indflydelse på de omfattende udstykninger og
byggerier der prægede perioden?
Enkelte emner vægtes måske for lidt (garniso
nen, landbruget), andre for meget (skolevæse
net, byens styre). At gennemgå de enkelte afsnit
vil dog føre for vidt. Dog skal der gøres en undta
gelse med afsnittet om Besættelsen. For de fle
ste påkalder Besættelsestiden sig særlig inter
esse, og jeg er ingen undtagelse - ens sanser
skærpes uvilkårligt. Afsnittet er generelt vel
skrevet, og der berettes om dagligliv med ratio
nering, om August-oprøret, om den politiløse tid
og om byens kommandant, der den 9. april om
morgenen tog til Helsingør med sine folk. Her
kapredes en færge og styrken blev sat over til
Sverige. Kommandantens plan var, at han med
sine folk skulle indgå i et svensk modangreb.
Tyskland og Sverige havde dog ikke lyst til at
bide skeer, og den lille styrke blev midlertidigt
interneret i Sverige. Afsnittet om Besættelsen
fokuserer i det hele taget temmelig ensidigt på
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modstandskampen. Mere kritisabelt er det dog,
at hverken kommunist- eller jødeaktionen næv
nes med ét eneste ord.
Et klassisk problem i lokalhistoriske fremstil
linger, herunder byhistorier, er forholdet mellem
rigs- og lokalhistorie. For at forklare lokale begi
venheder og udviklingstræk er det nødvendigt
at redegøre for den overordnede politiske, økono
miske og sociale udvikling. Faren ligger i at rigs
historien tager overhånd. Naturligvis er der for
skel på de enkelte afsnit, men generelt har Ros
kilde bys historie en fin balance. Dette gælder
også i forhold til det regionale. Roskilde betrag
tes ikke som en ø. Betydningen af og vekselvirk
ningen med København, konkurrerende købstæ
der og byens landlige opland behandles jæ vn
ligt.
Karsten Skjold Petersen

Hanne Raabyemagle og Claus M.
Smidt (red.): Klassicisme i København.
Arkitekturen på C.F. Hansens tid, Gyl
dendal, 1998, 219 s., ill., (farvefotos af
Jens Lindhe), 198 kr.
Klassicisme i København er udgivet i forbindel
se med den tredie Guldalderfestival i hovedsta
den. Bogen var en del af den flotte udstilling om
klassicismens København i Chr. 4.’s Rundetårn
(6. sept. - 1. nov. 1998). Som noget alt for sjæl
dent, når det gælder danske publikationer, ud
sendtes den samtidig på engelsk under titlen
Classicism in Copenhagen. Bogen dokumente
rer, at vor velbevarede hovedstad fortjener inter
national opmærksomhed. Det kan også udtryk
kes som den engelske kunsthistoriker gør det i
sin indledende fanfare til kapitlet »C.F. Hansen
og international nyklassicisme«: »At vandre gen
nem Københavns gader er at opleve en a f de
største glæder i Europa: åbenbaringen a f ende
løse panoramaer i en uspoleret by fra begyndel
sen a f det 19. århundrede«. C.F. Hansens danske
klassicisme er verdensklasse. Det er bogen om
klassicismen måske ikke helt, men den klæder
et dansk sofabord, og det er en bog, man siden
vil hente ned fra reolen, for at se på billeder og
genopfriske sin viden om nogle af Københavns
fornemme bygningsværker.
Bogens fotografier optaget af Jens Lindhe er
simpelthen fremragende. Detailbilleder veksler
med helhedsoptagelser i den store bog, hvor far
vefotografierne står skarpt og i et format, der er
en fornøjelse at kigge på. Læg dertil en overor
dentlig smuk grafisk tilrettelagt bog: klassisk
dansk boghåndværk ved Jens Bertelsen.
Klassicismen kommer til Danmark allerede
omkring 1760 med N.H. Jardin. På landet falder
opgøret med baroktidens svulstigheder sammen
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med den florissante handelsperiode. Indtægter
ne fra den danske storhandel blev investeret i
det blomstrende herregårdsbyggeri i 1700-tallets sidste trediedel. I København derimod var
det ulykkerne, der satte gang i omformningen af
middelalderbyen. De store brande 1794 og 1795
samt det engelske bombardement 1807 banede
vejen for det klassicistiske København. I bogens
første to kapitler skildres epoken betegnende
nok under overskrifterne »Harsdorff viser vejen«
og »Borgerlig bygningskunst«. Det er værkets to
redaktører, kunsthistorikerne Hanne Raabyemagle og Claus M. Smidt, der har påtaget sig op
gaven at skildre periodens forudsætninger, set
fra København. Caspar Fr. Harsdorff (17351799) var den danske arkitekt, der som profes
sor ved Akademiet og hofbygmester, introduce
rede klassicismen i København. Bag overskrif
ten »Borgerlig bygningskunst« ligger Claus M.
Smidts ønske om at dokumentere samspillet
mellem bygherre og bygmester i genopbygnin
gen af den ødelagte by. Harsdorff var nok forbil
ledet, men en række entreprenører og håndvær
kere fik afgørende indflydelse på den byarkitek
tur, der blev skabt i de ellers så mørke år om
kring og efter Englandskrigene i 1800-tallets
første 30 år.
I en bog om klassicismens København er det
en selvfølge, at C.F. Hansen (1756-1845) får en
central placering. Lige så selvfølgeligt er det, at
kunsthistorikeren Hakon Lund, hvis vægtige
C.F. Hansen-monografi udkom i 1995, har skre
vet kapitlet om vor store arkitekt. Svært er det
naturligvis at skrive noget nyt om overbyg
ningsdirektøren, hvis hovedværker som Frue
Kirke, Domhuset, og Christiansborgs Slotskirke
står som indbegrebet af det klassiske Køben
havn. Måske skal man blot glæde sig over me
sterens bygningskunst, som de fremtræder i teg
ning og fotografi her i dette bogværk.
»Nye Strømninger« kalder mag.art. Ida Haugsted sit velskrevne kapitel om senklassicismens
København. Vi er i empiretidens nye velstands
periode efter 1830. C.F. Hansens svigersøn, den
tyskfødte G.F. Hetsch (1788-1864) er en domine
rende skikkelse inden for den såkaldte Schinkelske klassicisme. Hetsch' hovedværk i Køben
havn er synagogen i Krystalgade. Noget stor
værk var det ikke. Men Hetsch spillede en vigtig
rolle som overgangsfigur mellem klassicismen
og historicismen. Der er al mulig grund til at
være skeptisk over for hans virke som arkitekt i
Danmark; men man skal ikke undervurdere
hans betydning som læremester for den næste
generation. To af empiretidens store arkitekter
er Hetsch-elever, der har efterladt sig hovedvær
ker i Københavns arkitektur: Gottlieb Bindesbøll med Thorvaldsens Museum (1840-1844) og
Harald Conrad Stillings Tivolibyggerier (18431848) og samme arkitekts desværre i 1950’erne
nedrevne Casinoteater i Amaliegade (1847).

Vibeke Andersson Møller fra Nationalmuseet
skriver om bevarede klassicistiske interiører i
de københavnske borgerhuse og palæer. Vi får
her et nærbillede af tidens øvrige arkitekter:
Stadskonduktør Jørgen Henrik Rawert (17511823) stod i spidsen for genopbygningen af Kø
benhavn efter brandene i 1790’erne. Hans kriti
kere - også i denne bog - er hårde, men når man
ser de bevarede lejligheder i Kronprinsessegade,
bliver man nødt til at anerkende denne norskfødte stadsarkitekt og byggespekulants kvalite
ter. Den franske arkitekt J.J. Ramée (1764-1842)
har altid været anerkendt som bygmester på
nogle af vore smukkeste nordsjællandske land
steder (Øregård, Sophienholm og Frederikslund). Men som arkitekt i Københavnske borger
huse (Erichsens Palæ) er han mindre kendt. En
delig empiretidens N.A. Abildgaard og H.C. Freunds pompeianske inspiration.
Den engelske kunsthistoriker Giles Worsley
skriver om C.F. Hansen og klassicismen i inter
nationalt perspektiv, og det er jo altid rart at få
bekræftet, at vor københavnske klassicisme er
unik, og at C.F. Hansen er »en a f de virkelige g i
ganter inden for international nyklassicisme«.
En kritik af den smukke bog må koncentrere
sig om den lidt indforståede »indpakning«. Når
man nu vil sælge værket til et internationalt
publikum, burde der have været et bykort med
markering af de prægtige omtalte bygninger.
Severin Sterms smukke kobberstukne kort over
København 1839 er nok gengivet (s. 11), men
uden forklaring og tilmed klattet til med mo
derne gul og orange tusch. Ej heller indeholder
bogen et register, hvad man måske kan leve
med, men ikke mindst over for et potentielt in
teresseret internationalt publikum er det for
kert, at generationers forskning i vor pragtfulde
hovedstad ikke har afstedkommet en fyldig lit
teraturliste i dette storværk om vor klassiske
by.
Niels Peter Stilling

Mogens Heide-Jørgensen (red.): Inden
rigsministeriet 1848-1998, Indenrigs
ministeriet, 1998, 416 s., ill., 500 kr. og
Hans Henrik H. Østergaard: At tjene
og forme den nye tid. Finansministeriet
1848-1998, Finansministeriet, 1998, 416
s., ill., 275 kr.
Den 24. november 1998 kunne Indenrigsmini
steriet og Finansministeriet på præcis samme
dag fejre deres 150-års fødselsdag, og det var en
begivenhed der ikke gik stille af. For Indenrigs
ministeriets vedkommende inviterede man til et
festarrangement på Christiansborg, hvor man
havde bedt fhv. landsarkivar dr.phil. Harald Jør-
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gensen om at holde festtalen, mens finansmini
steriet lod tæppet gå for en festforestilling i Det
kgl. Teater, hvor Mogens Lykketoft og en række
tidligere finansministre sad på første parket.
Herudover markerede ministerierne dagen med
hver sit festskrift, der pudsigt nok begge er på
416 sider.
Indenrigsministeriets festskrift falder i to
dele, dels en skildring af ministeriets historie,
dels en række artikler om aktuelle emner, der
belyser ministeriets virksomhed og placering. I
sidste afdeling finder man f.eks. en meget in
struktiv artikel af den fhv. bornholmske amt
mand Niels Elkær-Hansen om statsamterne,
mens hans fhv. københavnske kollega Henning
Strøm beretter om de evindelige problemer med
at få skabt en fornuftig forvaltning og opgavefor
deling i Hovedstadsområdet. Siden 1993 har
flygtningeområdet hørt under Indenrigsministe
riet, og om den nyeste udvikling inden for dette
felt giver juristen Jens Vedsted-Hansen en me
get nyttig oversigt.
Bogens centrale del udgøres af den store histo
riske fremstilling på godt 270 sider, der falder i
to dele. Først det 220-sider store afsnit med tit
len »Indenrigsministrene og ministeriets love
1848-1998«, efterfulgt af det mindre »Indenrigs
ministeriets opgaver og organisation 1848-1998«,
begge skrevet af kontorchef, dr.jur. Mogens
Heide-Jørgensen. I det store afsnit gås strengt
kronologisk til værks, og det er inddelt i kapitler
svarende til antallet af ministerperioder i de 150
år. Hvert kapitel rummer en kort beskrivelse af
baggrunden for den pågældende ministers ud
nævnelse, en karakteristik af vedkommende
samt en oversigt over den lovgivning, den enkel
te minister fik gennemført. Til slut rundes af
med nogle oplysninger om, hvordan livet forme
de sig for ministeren efter at han/hun var fra
trådt. Til trods for denne skematiske tilgang til
stoffet, er det lykkedes forfatteren at skrive en
særdeles læseværdig fremstilling. Ikke alene
formår Heide-Jørgensen med få ord at placere
de enkelte ministre ind i det politiske univers,
hvori de indgik, men han evner også at karakte
risere den enkelte som menneske, politiker og
administrator. Om Egon Jensen, der var inden
rigsminister 1971-73 og 1975-78, kan man f.eks.
læse, at »han imponerede jævnlig med sin evne
til, efter en højst summarisk forberedelse, at give
deputationer og andre en behandling, som måtte
give dem det indtryk, at de længe havde været i
ministerens tanker. Han hyggede om og lyttede
til de mennesker, der opsøgte ham, men var som
regel klog nok til ikke at træffe beslutning på ste
det« (s. 200). Tilsvarende åbenhjertige karakte
ristikker finder man dog kun af hedengangne
ministre; når det drejer sig om nulevende ex-indenministre er Mogens Heide-Jørgensen noget
mere forsigtig.
Mens Indenrigsministeriet til alle tider har
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været solidt domineret af juristerne, er Finans
ministeriet i de sidste 20-30 år blevet erobret af
økonomerne og statsvidenskabs- og statskund
skabsfolkene. Et faktum der også har sat sit ty
delige præg på ministeriets jubilæumsbog. Den
er skrevet af Hans Henrik H. Østergaard, der
oven i købet er den allerførste cand.scient.pol.,
der fik ansættelse i Finansministeriet; det skete
i 1969. Siden da har han, bortset fra en årrække,
været ansat i ministeriet; de seneste år som
adm. direktør for Kongeriget Danmarks Hypotek
bank og Finansforvaltning. Tyngdepunktet i
Østergaards skildring ligger helt klart i tiden ef
ter 2. verdenskrig; navnlig i den periode han
selv har gjort med, og det giver bogen en betyde
lig ubalance. Finansministeriets historie frem
til sidste krig er tyndt og overfladigsk behand
let; og selv om nogle gevaldige billedafsnit søger
at give den ældre periode sidetalsmæssig volu
men, er slagsiden ikke til at skjule. I modsæt
ning til i Indenrigsministeriets værk, hvor illu
strationerne er strøet med mild og gennemgåen
de heldig hånd ud over bogens sider, har man
her valgt at samle illustrationerne i særlige bil
ledafsnit, som hver har fået deres overordnede
tema. Dette er mildest talt ikke faldet heldigt
ud. Tema, billeder og billedtekst hænger ofte
meget dårligt sammen, og mange illustrationer
havde man gerne undværet, da de fremstår som
rent fyld. Når det er sagt, må man rose Øster
gaard for en grundig og kyndig skildring af Fi
nansministeriets historie i de sidste 30 år. Her
får man virkeligt meget at vide, også om helt ak
tuelle ting. Her kan bl.a. erfare, at det efterhån
den meget benyttede styringsinstrument, der
hedder resultatkontrakter, er et barn af 1980 'ernes fristyrelsesforsøg.
I de to jubilæumsbøger er det de mægtige
mænd med deres prægtige planer og mere eller
mindre perspektivrige politik, der står i cen
trum. Det er ikke meget vi finder om livet på mi
nisteriets gulv. Hvor er alle de mange skriveda
mer og de flittige fuldmægtige henne? Hvordan
foregik arbejdet i det daglige, hvordan blev man
ansat og hvordan gjorde man karriere? Bedst
besked om disse spørgsmål får man i Indenrigs
ministeriets bog, mens Hans Henrik H. Øster
gaard bevidst synes at have valgt denne dimen
sion fra.
Med Indenrigsministeriets og Finansministe
riets jubilæumsbøger har vi fået to meget lødige
og læsværdige ministerialhistorier, som ikke
alene har bud til Slotsholmens embedsmænd og
politikere, men også til politisk og forvaltnings
historisk interesserede personer over hele lan
det. Kun skade at især Indenrigsministeriets - i
øvrigt smukt læderindbundne - bog er så dyr, at
kun de færreste formentlig vil overveje at an
skaffe sig den, hvis de skal betale af deres egen
lomme.
Karl Peder Pedersen
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Niels Thomsen: Hovedstrømninger
1870-1914. Idélandskabet under dansk
kultur, politik og hverdagsliv, Odense
Universitetsforlag, 1998, 191 s., ill.,
250 kr.
1870-1914 er centrale år i den danske historiske
selvforståelse. Perioden identificeres med en
række forskellige fænomener fra industrialis
mens gennembrud, vandringen til byerne, arbej
derbevægelsens opståen og velfærdsstatens rød
der til professionalisering af videnskaberne, se
kularisering, parlamentarismen og et vågnende
krav om ligestilling mellem de to køn. I bogen
Hovedstrømninger - der låner sin titel fra Georg
Brandes berømte forelæsninger over det 19.
århundredes litteratur fra 1871 - tager profes
sor Niels Thomsen - en kendt provokatør på den
historisk scene - endnu en holmgang med det
moderne gennembruds årtier. I virkeligheden
var der, ifølge Niels Thomsen, næppe tale om en
brydningstid i forhold til perioderne inden - li
gesom kampen mellem klasserne eller mellem
kønnene var til at overse. Derimod var der tale
om en betydelig grad af kontinuitet i forhold til
tiden under enevælden. For enevælden var ikke
en monolit, men havde ændret sig i human og
demokratisk retning, samtidig med at patriotisk
aktivitet, oplysning og loyalitet havde erstattet
undersåtternes lydighed (s. 168). Nederlaget til
Tyskland i 1863-64 bandt i alt sin tragedie
nationen sammen og skabte en frodig grobund
for en optimistisk tro på fremtiden, som først
bønderne og senere byernes handels- og indu
striborgerskaber så driftigt forstod at udnytte.
Periodens velstandsstigning i forening med ud
bygningen af det sociale sikkerhedsnet under
samfundets mest udsatte individer forhindrede
de sociale modsætninger i at slå ud i lys lue, li
gesom de nye politiske partier, såvel som inte
resseorganisationer og den folkelige oplysning fra aftenskoler til højskoler - bidrog til en ind
kapsling af de sociale konflikter og dermed en
indirekte støtte til det borgerlige demokrati. Re
volution blev aldrig et reelt tema i en dansk poli
tisk sammenhæng, til gengæld øgedes den per
sonlige frihed, den sociale mobilitet blev større,
og patriarkatet mistede gradvist fodfæstet.
Alt i alt må man med Niels Thomsen konklu
dere, at liberalismen var bedre end sit rygte. Li
beralismen og den borgerlige »fælleskultur« var
det som alle kunne enes om - og som gav me
ning for folk i hverdagen. Derfor forekom eksem
pelvis statsligt understøttede og kontrollerede
forsikringssammenslutninger »et rimeligt afve
jet svar på samfundets forsørgelsespligt over for
nødstedte og udtjente borgere« (s. 131), hvorimod
»ingen forudså en central dirigering a f den
løbende aktivitet via udenrigshandels-, finanseller pengepolitikken« (s. 126). Forestillingen om

slutningen af 1800-tallet som en tid præget af
fattigdom og uforsonelige klassemodsætninger
holder således ikke ved nærmere eftertanke.
Der var andre »loyaliteter i livet end de klassebe
stemte«, som forfatteren formulerer det (s. 130).
Niels Thomsens gentolkning af det moderne
gennembrud er holdt i et let ironisk, men også
distanceret tonefald. Her er ingen helte, men
heller ingen aktører i de vigtige situationer,
bortset fra »alle« eller »de fleste«. Hvem disse er
bliver man ikke altid lige klog på. Historiens
drivkraft synes at være hverdagens sunde for
nuft, som får samfundets elite til at indse det
hensigtsmæssige i etableringen af en progressiv
beskatning (1903) - og får mennesker på sam
fundets skyggeside til at se det forstandige i
hjælp til selvhjælp.
Hovedstrømninger er ikke en bog for folk uden
almen dannelse - og måske skal der mere til.
Det vrimler med skjulte henvisninger og ikke
mindst med ukommenterede årstal. Det går
stærkt, når professor Thomsen maler med sin
pensel. 1800-tallets skole omfattede kun de 6-12
årige (s. 100), og på baggrund af en statistik over
de værnepligtige læsekundskaber fra 1915 kon
kluderes, at omkring halvdelen af byernes unge
op imod 1914 modtog systematisk undervisning
efter at have forladt børneskolen (s. 104). Det må
vel retfærdigvis siges, at tallene kun referer til
unge mænd! At børnearbejdet i byen gradvist
begrænsedes alene som et resultat af fabrikslov
givningen fra 1870’erne og fremefter (s. 101) må
vel også siges at være noget af en tilsnigelse ale
ne af den grund, at kun de færreste børn arbej
dede på fabrik. Hovedparten var beskæftiget
som bybude eller ved rengøring og børnepas
ning. Disse børn var kun indirekte omfattet af
fabrikslovens bestemmelser - og kontrollen med
deres efterlevelse var så som så. Spørgsmålet
om beskyttelseslovgivningens faktiske betydning
for børnearbejdets reduktion/forsvinden kompli
ceres yderligere, hvis børnearbejdet i landbruget
inddrages - hvad det ikke bliver. Her fungerede
børn indtil 1950’erne som en slags reservear
bejdskraft især i familiebruget, uden at det fik
lovgiverne til at løfte mange øjenbryn. Hvorfor
mon?
Bogen er forsynet med et overvældende antal
sort-hvide billeder af datidens store inden- og
udenlandske - mandlige - personligheder. Bil
ledteksterne udgør i bogstaveligste forstand et
kapitel for sig. Her behandles i komprimeret
form andre sider af samfunds- og idéudviklingen
i perioden end dem, som omtales i teksten. I
princippet en sympatisk tanke at benytte bille
der som andet end illustration, men det kræver
efter min mening, at billedteksten som mini
mum må indeholde oplysninger om, hvad bille
det forestiller, og ikke kun en række mere eller
mindre associative oplysninger. Det er desværre
ikke altid tilfældet.
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Hovedstrømninger skæmmes af en række gen
tagelser og af så mange korrekturfejl, at det i sig
selv virker provokerende. Det er synd, for det
kan Niels Thomsen udmærket klare selv - og
alene af den grund bør man læse hans udlæg
ning af det moderne gennembruds historie.
Ning de Coninck-Smith

Anne Løkke: Døden i barndommen.
Spædbørnsdødelighed og modernise
ringsprocesser i Danmark 1800 til
1920, Gyldendal, 1998, 544 s., ill., 350
kr.
I 1815 kunne den danske billedhugger Bertel
Thorvaldsen fremstille døden som et spædbarn
på en engels arm i allegorien Natten med sine
børn. Søvn og død, som også pryder forsiden på
Anne Løkkes disputats. På den tid var det et be
klageligt livsvilkår, at børn kunne dø af barn
dom som gamle dør af alderdom. I slutningen af
samme århundrede var alle gode kræfter mobili
seret i kampen mod de spædes høje dødelighed:
statistikere, læger, forældre og filantroper. Dø
den i barndommen var ikke længere naturlig,
men et onde som kunne forebygges. Disputat
sens emner er de processer, der flyttede døden i
barndommen fra Guds og skæbnens ansvarsom
råde til statens, lægens og moderens.
En spædbørnsdødelighed på op til 25% blev
ikke problematiseret før 1860. Der havde været
udtrykt bekymring for de børn, der blev unddra
get staten ved forsætlige drab allerede i 1700tallet, og fra 1858 kom de uægte fødte og pleje
børns høje dødelighed på dagsordenen i forbin
delse med den første hygiejniske kongres, men
ikke dødeligheden som sådan. Hvordan skifter
opfattelsen af at det som er empirisk normalt
også er naturligt, til en opfattelse af at det nor
male kan være kulturbundet og foranderligt?
Undersøgelsen af dette overordnede spørgs
mål falder i fire dele, som hver besvarer et del
spørgsmål. I del 1 udforskes hvorvidt der inden
for statistikken foregik en udvikling i kategori
seringen af børns død, som kan have medvirket
til en ændret opfattelse af døden i barndommen.
Det påvises, hvordan udviklingen i kategorier og
definitioner i det statistiske fagmiljø gav mulig
hed for nye erkendelser, ikke mindst at
spædbørnsdødeligheden var påvirkelig for men
neskelig handling. I del 2 er spørgsmålet, hvor
meget man kan få at vide om forældrenes betyd
ning for størrelsen af spædbørnsdødeligheden
ved at kombinere statistik og folkelivsskildrin
ger fra udvalgte områder. Den yderst interes
sante problemstilling om hvordan og hvorfor
plejen af raske spædbørn blev et medicinsk pro
blem undersøges i del 3, mens spørgsmålet om
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hvorfor den etiske position: de døde børn er sam
fundets problem sejrer over den moralske posi
tion: de døde børn er resultatet a f kvinders usæ
delige levned inden for filantropien i striden om
den rette strategi til bekæmpelse af spædbørns
dødeligheden belyses i del 4.
Det er værd at opholde sig lidt ved disputat
sens første del, som jeg finder er den mest origi
nale. Den overordnede intention er at under
søge, hvordan fænomenet børnedødelighed blev
skabt. Udgangspunktet er, at statistikken ikke
bare betragtes som kilde til børnedødelighedens
omfang, men også til samtidens opfattelser af
barndom og død og ikke mindst til forskelle og
ændringer i synet herpå. Det vil nok undre de
fleste, at begrebet børnedødelighed faktisk bru
ges første gang så sent som i 1903, og at spæd
børnsdødelighed slet ikke anvendes i perioden
før 1930.
Aldersopdelingen i statistikkerne skete altså
ud fra en videnskabelig ambition om at forstå
døden eller rettere dødelighedens lovmæssighe
der. Døden i barndommen var ikke mere interes
sant end døden i andre livsaldre, kun som en
statistisk udfordring, fordi den alder bar så stor
en del af den samlede dødelighed. Først omkring
og efter år 1900 blev statistikken et middel i be
kæmpelsen af børnedødeligheden. Pointen er, at
den tidlige interesse for den aldersspecifikke dø
delighed ikke er udtryk for en bekymring over
spædbørnsdødeligheden, men at den statistiske
praksis på sæt og vis skaber spædbørnsdødelig
heden som et socialt fænomen, man kan interes
sere sig for og gøre noget i forhold til.
Det er som en spændende roman, når det
langsomt oprulles, hvordan de enkelte aktører,
fx statistikere som C.E. Fenger, i arbejdet med at
finde dødelighedens naturlove udtænker meto
der til at udrense den høje børnedødeligheds for
styrrende indflydelse og dermed, uden at have
det som hensigt, producerer det kulturelle fæno
men spædbørnsdødelighed, som bliver forudsæt
ningen for fremkomsten af en hel række nye
samfundsmæssige handlemuligheder og pro
fessioner.
Selve idéen om at aldersopdele og beregne dø
delighed har rødder tilbage i 1600-tallet, men
først fra 1835 var skemaerne så specifikke, at
det var muligt at beregne en egentlig spæd
børnsdødelighed. Til gengæld var det svært at
ændre befolkningens syn på livets grænse henimod en biologisk og kronologisk opfattelse, hvor
børn, der var døde inden for et døgn skulle regi
streres som dødfødte. Det var i strid med den al
mindelige opfattelse, også blandt uddannede
folk som jordemødre og præster, som snarere
harmonerede med Danske Lovs bestemmelser
om dåben som det egentlige skel mellem liv og
død uanset barnets alder og størrelse. Fx be
mærkede Sundhedskollegiet så sent som i 1843,
at en præst blandt de dødfødte havde regnet »et
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30 Dage glt. Barn, ... fordi det døde udøbt«. Pro
blemet var, at en sådan opfattelse af dødfødt som
død udøbt ikke lod sig passe sammen med de
statistiske kategoriers mekaniske tidsgrænse
på 24 timer. Sådanne eksempler er ikke bare ku
riøse, men et lærestykke i, hvor meningsløst det
ville være at skelne skarpt mellem videnskabe
lig viden og såkaldt folkelig viden i kulturhisto
riske undersøgelser. Viden er ikke bare noget,
der formidles oppefra og ned. Således var det
ikke bare lægerne, der formåede at ændre den
jævne befolknings verdensbillede, forældrenes
manglende accept af fx dødskriterierne frem
tvang nye overvejelser om de statistiske katego
rier. Kategorierne åbner på den anden side for
nye erkendelser.
En anden kilde til ændringer i synet på små
børns sygdom og død, som Anne Løkke har ind
draget i sin undersøgelse, er dødsårsagsstati
stikker. Disse er baseret på dødsattester, som
det fra 1832 var obligatorisk at læger skulle ud
stede, før præsten måtte kaste jord på nogen
død. For spædbørn viser der sig en tendens til, at
de specifikke sygdommes andel af dødsårsager
ne vokser betydeligt fra 1836 til 1919. Det, at
lægerne gør sig umage med at diagnosticere en
egentlig patologisk dødsårsag for spædbørn frem
for de indtil da hyppigst anvendte årsager som
»tæring«, »kramper« eller slet og ret aldersbeteg
nelsen »nyfødt«, ses af Anne Løkke som et tegn
på, at der var sket en holdningsændring, således
at døden ikke længere opfattedes som forvente
lig i denne aldersgruppe. Når noget ikke længe
re opfattes som naturligt, kræver det en kulturel
forklaring, og sygdomskategorier kan ses som en
måde at give det meningsløse kulturel mening.
Det er dog ikke denne diskussion, der er Anne
Løkkes ærinde her; hun bruger det blot til at
vise, at det virkelige mentalitetshistoriske brud
består i, at døden i den spæde alder overhovedet
begynder at kræve en forklaring. Ønsket om at
kunne pege på specifikke årsager til døden be
tød samtidig en ny bevidsthed om, at man aktivt
kunne forebygge sygdom og død, og ikke bare
passivt måtte acceptere at børn dør af barndom,
hvilket igen understreger at kategoriseringer
(her: dødsårsager) og handlinger ofte følges ad.
Analysen af den statistiske praksis er ikke
bare blændende udført, den er også et fantastisk
godt empirisk eksempel på det, der i den teoreti
ske debat kaldes social konstruktion. Statistik
kens tørre tal der viste aldersforskelle såvel som
regionale forskelle afnaturaliserede døden, og
gjorde det muligt at få øje på sammenhænge,
som lå uden for erfaringen. Denne viden var
grundlaget for skabelsen af en ny virkelighed,
hvori der ikke bare var døde børn, der kunne be
grædes, men en spædbørnsdødelighed, der kun
ne bekæmpes.
I del 2 etableres en oversigt over niveauer og
udviklinger i spædbørnsdødeligheden i Dan

mark 1835-1920. Konklusionen er, at høj døde
lighed blandt de små ikke har én årsag, men at
der er i hvert fald tre udviklinger, der griber ind
i hinanden og påvirker dødeligheden. Anne Løk
ke betegner disse et regionalt mønster, et fattig
domsmønster og et urbaniseringsmønster. Det er
grunden til, at udviklingen i dødeligheden ser
helt forskellig ud for København, købstæderne
og landet i den undersøgte periode. Selv om den
generelle tendens altså var et fald i spædbørnsdødeligheden, var der markante regionale for
skelle, som Anne Løkke forklarer med, at der var
forskellige demografiske kulturer dvs. mønstre
af variable der gensidigt betingede hinanden, og
dermed forstærkede et bestemt mønster. I
Østjylland var der fx en stærk tro på, at de børn,
som fra fødslen spiste al slags mad, blev de stær
keste, mens mødrene på Fyn havde tradition for
at amme meget og længe - også hinandens børn,
hvis der var behov for det. Ammeadfærd i kom
bination med andre forhold som hygiejne, børne
pasning, svøbning, kost og afvænningstids
punkt, forhold, som Anne Løkke har fundet frem
til ved anvendelse af embedslægers indberetnin
ger, folkelivsskildringer og erindringer, var helt
afgørende for børns overlevelse, før hygiejnens
epoke.
Fremkomsten af den videnskabeligt baserede
børnepleje kortlægges i del 3, på baggrund af en
systematisk gennemlæsning af al tilgængelig
børneplejelitteratur fra ca. 1769. Det såkaldte
medicinske børneplejeprogram, som adskiller sig
fra tidligere måder at oplyse på hvad angår ar
gumentationsformen, sproget og den kontekst,
børn forstås inden for, fik sit gennembrud i
1870’erne. Trods det at programmet i lægernes
øjne var den skinbarlige videnskabelige sand
hed, kan det godt ses som en anden måde at ska
be kulturel orden på. Det bestod af nye former
for ritualer til at få det uordentlige spædbarn
indlemmet i det sociale fællesskab - en kulturel
tilblivelse. Nok var de hygiejniske »ritualer«
ganske effektive til at forebygge sygdom, men
flere af programmets punkter virkede nærmest
modsat, påpeger Anne Løkke. Det gjaldt fx kra
vene om regelmæssig amning med flere timers
pause imellem og anbefalingen aflange hvilepe
rioder, hvor barnet lå for sig selv.
Endvidere undersøges det, hvordan forholdet
mellem forskellige grupper af eksperter forskød
sig i løbet af perioden. Faktum er, at det lykke
des lægerne at etablere sig som professionelle
eksperter i raske børns pleje trods befolknin
gens mistro. Jordemødrene, som siden Enevæl
den havde været statens sundhedsfaglige re
præsentant ude blandt befolkningen, blev ind
draget i det medicinske program via en ny mere
lægevidenskabelig jordemoderuddannelse. Pro
grammet indebar også en moderliggørelse af
kvindeligheden, fordi det forudsatte, at biologi
ske mødre også påtog sig rollen som sociale
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mødre, hvilket var en ny pligt for overklassens
kvinder, der ellers havde overladt den sociale
moderrolle til ammer og barnepiger, mens det
for arbejderklassens mødre måtte opleves som
en ny anerkendt rettighed eller mulighed. Der
for kan programmet ses som led i en større de
mokratiseringsproces og vel også en individuali
seringsproces, hvor alle børns ret til livet efter
hånden anerkendes.
Et led i skabelsen af en samfundsmæssig kon
sensus om, at alle børns liv og helbred er en sag
for staten, er de filantropiske foreninger. Deres
ideologi og virke analyseres i disputatsens fjerde
og sidste del. Foreningerne var med deres særli
ge omsorg for enlige mødre og disses børn med til
at gøre bekymringen for usædeligheden umoder
ne, ja, nærmest kynisk. Markante personlighe
der, som engagerede sig i velgørenheden, formåe
de faktisk at omdefinere de uægte børns problem
fra at mødrenes usædelighed udgjorde en sam
fundstrussel, til at det var den usle behandling af
børnene, der var en trussel mod samfundet.
Grunden til at den filantropiske børnesag
kunne indsamle så relativt mange midler var
vel, at børn var idealet af værdige trængende:
uskyldige og med en fremtid foran sig. Samtidig
kunne selv lidt hjælp have stor virkning - få li
ter mælk og lidt børnetøj syet af borgerskabets
damer betød uendelig meget for det enkelte
barns sundhedstilstand. For den fattige mor, der
levede tæt på sultegrænsen, var kravet om at
lade sig kontrollere ved »damebesøg« i hjemmet
vel ikke så krænkende, som det set med nuti
dens øjne unægteligt forekommer. Alternativet
var værre: at se sit barn miste livsviljen og dø el
ler overgive det til en uvis skæbne hos en pleje
familie. Foreningerne byggede på frivillig ar
bejdskraft og personlige relationer, men efter
hånden henvistes stadig oftere til læger, der yde
de gratis hjælp til foreningernes medlemmer.
Anne Løkke er ikke i tvivl om, at denne udvidel
se af lægestandens arbejdsfelt styrkede deres
professionaliseringsbestræbelser. Konsekvensen
var, at besøgsdamerne blev berøvet deres eks
pertrolle, og dermed i virkeligheden deres funk
tion. Kontrolfunktionen alene kunne ikke på
længere sigt retfærdiggøres. Dobbeltheden af
hjælp og kontrol karakteriserede også de senere
børneplejestationer, som oprettedes af Indre
Mission, men som efterhånden blev mere eller
mindre kommunale. Det samme kan man vel
sige om sundhedsplejerskeordningen fra 1937 i
det gryende velfærdssamfund, men det ligger ef
ter denne disputats periode.
Efter endt læsning sidder man med fornem
melsen af, at alt nu er sagt om spædbørnsdødelighed og bekæmpelsen af denne - at der umu
ligt kan være mere at tilføje i den sag. Det er
selvfølgeligt ikke rigtigt, for god forskning rejser
altid nye spørgsmål, det er også tilfældet med
denne disputats. Jeg er dog sikker på, at
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»mæthedsfornemmelsen« vil holde sig i lang tid.
Der er masser af stof til eftertanke. Disputatsen
er nok mindre egnet som kulturhistorisk »lyst
læsning« ikke mindst på grund af de mange gen
tagelser i opsamlinger og resumér, men som
grundbog og opslagsbog vil den fungere fremra
gende. For kombinationen af demografi med so
cial- og kulturhistoriske tilgangsvinkler må si
ges at være gjort med stor succes. Det skyldes
måske især Anne Løkkes evne til at stille nye
spørgsmål til traditionelle kilder. Spørgsmålene
åbner op for en type forskning, som ikke bare vil
producere flere belæg for, at der er foregået en
såkaldt demografisk transition i anden halvdel
af 1800-tallet, men som har blik for sammen
hænge mellem sprog, viden, magt og konkrete
handlinger. Vi har således fået overbevisende
demonstreret, at statistikernes kategorier, læ
gernes og filantropernes idealnormer om den
gode pleje og jordemødres og mødres traditioner
og praksis gensidigt skaber betingelser for hin
anden. Svaret på hvordan dødelighedsfaldet er
gået for sig, kræver netop et blik for sådanne
komplicerede sammenhænge.
Lene Otto

Ning de Coninck-Smith, Bengt Sandin
og Ellen Schrumpf (red.): Industrious
Children. Work and childhood in the
Nordic Countries 1850-1990, Odense
Universitetsforlag 1997, 211 s., ill.,
250 kr.
Forskningen i barndommens historie og børne
arbejde som et strukturelt element i industriali
seringens historie er ikke et stort forskningste
ma i Danmark, men der er dog gennem de sene
re år foregået en del forskning i emnet, specielt
af det industrielle børnearbejde i sidste del af
forrige århundrede, skolelovgivningen og arbej
derbørnenes forhold til skolen. De største områ
det for børnearbejde, nemlig landbrugsarbejde,
bårne- og tjenestepige, samt budtjeneste er der
dog kun lavet få undersøgelser af. Det er derfor
værdifuldt, at tre nordiske forskere har samlet
antologien Industrious Children, der præsente
rer ny forskning om børnearbejde fra alle 5 nor
diske lande over en periode på næsten 150 år.
Redaktørerne har fortjenstfuldt valgt at udgive
antologien på engelsk, således at viden om det
nordiske børnearbejde kan inddrages i den in
ternationale forskningsdiskussion.
Redaktørerne har flere intentioner med anto
logien, nemlig at give mulighed for at afdække
og forstå børns arbejde i et bredt social- og kul
turhistorisk perspektiv og at bidrage til den teo
retiske og metodiske debat om barndommens hi
storie i Norden. De forskellige tilgangsvinkler til
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børnearbejdet, som artiklerne præsenterer, gi
ver da også muligheder for komparation, men
viser netop gennem variationerne fra land til
land, hvorledes børnearbejdet og barndommen
som kategori er nøje sammenhængende med
den historiske kontekst og må tolkes ud fra den
ne. Et interessant gennemgående træk er de
ændringer, der sker med børnearbejdet og bør
nenes funktion og placering i familien og sam
fundet, som en del af moderniseringsprocessen.
Bengt Sandin, Sverige, forholder sig i sin arti
kel til diskussionen om årsagerne til fabriks- og
skolelovgivning, der blev indført i Sverige op
mod århundredskiftet. Hans undersøgelse viser,
at det ikke primært var af humanistiske grunde,
at der blev lovgivet, men at lovgiverne forsøgte
at dæmme op for voksende sociale problemer
med børnene fra indvandrede landarbejderfamilier, der ubeskæftigede gjorde byens gader farli
ge med uro og ballade og tyverier. Børnene skul
le gå i skole eller arbejde, så de lærte noget, der
kunne bruges i deres voksne arbejdsliv.
Ellen Schrumpf, Norge, behandler de ændrin
ger, der sker i børns socialisering under moder
niseringsprocessen i byen. Tidligere havde ar
bejdet været det vigtigste sted, hvor identitet alt
efter køn, alder og social klasse blev dannet. Ef
terhånden som skolen bliver betragtet som bør
nenes vigtigste arbejdsplads, tager det offentlige
over som identitetsdannende instans med det
resultat, at arbejdsfællesskabet mellem genera
tionerne og den gensidige respekt blev skubbet i
baggrunden. Barnet var blevet til et skolebarn.
Pirko Markkola, Finland, sætter fokus på bør
nene som historiens agenter. Hun bruger derfor
familien som udgangspunkt for en undersøgelse
af børnearbejdets omfang og betydning for familieøkonomien omkring århundredskiftet. Der er
stor variation i børnearbejdet i og udenfor fami
lien, men alle bidrager til familiens overlevelse.
Et mønster, som er overført fra arbejderfamilier
nes tidligere tilværelse i landbruget. I Tammer
fors, som danner rammen om undersøgelsen,
fremhæves det, at særligt pigerne var efter
spurgte til fabriksarbejdet i tekstilindustrien,
hvor de kunne tjene flere penge end drengene.
Først som voksne fik de den lavere kvindeløn.
Mats Sjöberg, Sverige, beskæftiger sig med
børnearbejdet i landbruget. Med udgangspunkt
i en lokalundersøgelse fra området omkring
Vänern lige efter århundredskiftet undersøger
han børnearbejdets karakter, omfang og betyd
ning for landbruget og familien samt igen sam
menstødet med skolen under moderniserings
processen. Det er især kvægvogtning, der i den
ne periode er stort behov for arbejdskraft til.
Mats Sjöberg analyserer særligt de kulturelle
forhold, men understreger også den økonomiske
betydning, som børnenes arbejde har for land
bruget i en periode, hvor produktionen af ani
malske produkter gjorde landbruget til et bety

dende erhverv. Undersøgelsens objekt er børn
fra husmandsfamilier med større brug og deres
arbejde på familiebruget, men også for fremme
de, dvs. som lønarbejde. Der er altså her ikke
tale om det egentlige landproletariat, men om
børn, som kunne have som livsperspektiv at for
blive i landbruget også som voksne. Det fremgår
dog tydeligt, at børnenes arbejde er nødvendigt
enten hjemme eller for at tjene penge til fami
lien. Kravet om hverdagsskolegang er derfor en
»bombe under systemet« både for forældrene og
børnenes arbejdsgivere, der vil komme til at mi
ste en billig og kvalificeret arbejdskraft. Skolen
vinder kampen om børnenes tid, men ikke uden
sværdslag og først omkring 1940.
Ning de Coninck-Smith, Danmark, beskæfti
ger sig med lovgivningen om børns betalte arbej
de 1900 til 1960. Artikelen giver dels en oversigt
over national lovgivning, dels eksempler på lo
kale vedtægter, der skulle forhindre forskellige
uønskede typer af børnearbejde. Disse bestem
melser kommer efterhånden til at påvirke den
nationale lovgivning. Derudover har forfatteren
analyseret to børnearbejdsområder, hvor kon
flikten mellem staten/skolen og arbejdsgiverne
forældrene om børnenes tid, blev særligt tydeli
ge: mælkedrengearbejdet i 1920’erne og tørvegravning og andet landbrugs arbejde i 1940’erne
og 1950’erne. Forfatteren mener ikke, at beskyt
telseslovgivningen har haft den store virkning
på udbredelse af børnearbejdet i dette århun
drede, fordi de to største områder, landbrug og
budtjeneste, blev holdt fri for lovgivning. Derud
over gjaldt lovene kun børns betalte arbejde og
sidst, at der stort set ingen repressalier var ved
overtrædelse af loven. Det, der derimod fik be
tydning, som i de andre nordiske lande, var sko
lens krav på børnene hver dag. Dette reducerede
børnearbejdet i byerne betragteligt i 1920’erne,
men på landet først i 1950’erne, hvor der endelig
blev ens skolelovgivning for hele landet. Forkla
ringer på forskellene mellem land og by og over
tid må som også Ning de Coninck-Smith viser,
findes i økonomiske og sociale forhold, hvor bør
nenes arbejde var så betydningsfuldt, at det tog
halvdelen af dette århundrede før skolen blev
moderne, og fuldtidsarbejde blev skiftet ud med
hverdagsskolegang over hele landet.
Olaf Gardarsdottir viser et andet perspektiv på
børns arbejde i moderniseringsprocessen, nemlig
den moralsk- ideologiske, eksemplificeret ved de
islandske arbejdsskoler, hvor hun også lægger et
kønsperspektiv ned over holdningerne til børne
arbejde på et kønsopdelt arbejdsmarked. Børn er
på Island blevet brugt som arbejdskraftreserve
helt frem til 1970’erne, hvor parlamentet endelig
tilbageviste af udvide sommerferien for at børne
ne kunne arbejde i fiskeindustrien. Selv om sko
len op igennem århundreder er blevet styrket,
har arbejdet haft sin højt vurderede plads i bør
nenes opdragelse. De meget vekslende behov for

157

Anmeldelser
arbejdskraft på det islandske arbejdsmarked har
i perioder gjort børnene »arbejdsløse«. Fra 1930’erne har der derfor eksisteret en arbejdsskole,
der beskæftigede børn, der ikke selv kunne finde
et arbejde. Arbejdsskolen har både haft en økono
misk og en opdragende funktion. Søgningen til
skolen steg og faldt med mulighederne for at få
arbejde i »det virkelige liv«. I 1960’erne og 1970’erne ændrede beskæftigelsen på arbejdsskolen
karakter og fjernede sig fra arbejdet på arbejds
markedet. Børnenes beskæftigelse kom mere til
at ligne de danske fritidshjem. Ændringerne i ar
bejdsskolen er således et godt udtryk for de æn
drede opfattelser af barnet og barndommen i et
moderne samfund. De særlige islandske forhold
med store sæsonmæssige udsving i behovet for
arbejdskraft har dog tilsyneladende forsinket
processen nogle årtier.
I den sidste artikel giver Anne Solberg fra
Norge et portræt af børns arbejde i vores egen
tid, dvs. de sidste 20 år. Hun kritisere sociologer
for at adskille børn/barndom og arbejde. På bag
grund af en kortlægning af børns arbejde hen
holdsvis i en nordnorsk fiskerbygd og børns
mange forskellige arbejdsområder i Oslo konsta
terer hun, at børn udover deres hovedbeskæfti
gelse at gå i skole også i nutiden finder arbejde
indenfor mange områder, enten det er primære
erhverv på landet eller som sælgere, bydrenge,
barnepiger eller andre deltidsarbejder i byerne.
En undersøgelse af børnenes arbejde i familien
viste også, at de her i høj grad var medhjælpen
de. Pigerne mere end drengene, men drengene
udførte stadig meget mere husarbejde end fæd
rene. Man kan spørge, hvorfor børn arbejder i
dag, hvor der er så mange fritidstilbud, og hvor
velfærdssamfundet har reduceret behovet for, at
børnene også tjener penge til familien.
Denne antologi om børns arbejde viser, hvorle
des arbejdet har ændret sig over tid fra fuldtids
arbejde til deltidsarbejde, og hvor skolen i stedet
har overtaget hovedrollen i børnenes liv. Det har
været en nødvendig udvikling i moderniserin
gen af de nordiske samfund, selv om mange der
har haft interesser i børnenes arbejde undervejs
har modarbejdet processen. Der er en fælles ud
vikling i Norden, som formodentlig vil findes i
Vesteuropa generelt, men som artiklerne viser
også har mange variationer i tid og rum. Antolo
gien handler om børns arbejde historisk og der
med i vidt omfang om arbejderbørns liv og socia
liseringen til det arbejdsliv, der var bestemt for
dem. I dag arbejder stor set alle børn over 10-11
år. Er der andre ting på spil, når moderne børn
finder sig en plads på arbejdsmarkedet? Er det
mon fordi de dermed bliver en integreret og ikke
segregeret del af de voksne samfund, og som løn
arbejdere i stedet opnår selvbestemmelse og re
spekt fra de voksne?
Anette Eklund Hansen
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Peter Blumensaadt, Jens Hjorth Han
sen, Lise Høyrup og Peter Korsgaard
(red.): A f lyst og afnød. Tolv portrætter
a f kvinder og deres arbejdsliv i det ty
vende århundrede, LAVA, 1998, 113 s.,
ill. Ekspedition: Lokalhistorisk Arkiv
for Holbæk Kommune, Nygade 9-13,
4300 Holbæk, 110 kr.
De lokalhistoriske arkiver i Vestsjællands Amt
(LAVA) har i et par år arbejdet på et fælles ind
samlingsprojekt »Erhverv, der forsvinder«, og
bogen om kvinders arbejdsliv er et af projektets
resultater. Den fortæller dog ikke kun om er
hverv under forsvinden eller forvandling, men
nok så meget om ændrede arbejds- og livsbetin
gelser. Bogen består af tolv beretninger, hvoraf
nogle få er skrevet af de pågældende kvinder
selv, mens de øvrige baserer sig på interviews,
heraf et enkelt radiointerview fra 1966 med en
kvindelig chef. Størsteparten af kvinderne er
født i Mellemkrigstiden, og deres historier ud
spiller sig på landet eller i stationsbyen, kun en
enkelt foregår i købstadsmiljø. Beretningerne
om kvinderne med en formaliseret erhvervsud
dannelse (forskolelærerinde, fotograf, laborant
og ekspeditrice) er de mest forudsigelige, og de
res værdi ligger fortrinsvis i skildringen af de lo
kale forhold og omstændigheder. Et nyt og
spændende stof findes til gengæld i beretninger
ne både om landbokvindernes arbejde som med
hjælpende hustruer i bedriften og især i beret
ningerne om deres alternative beskæftigelser
(kogekone, telefondame og sæsonarbejder). Her
er ikke mindst beretningen om kvindearbejdet i
1940’ernes tørveproduktion oplysende og vel
skrevet. Bogens mest specifikke erhvervsbeskri
velse drejer sig om pibning af præstekraver, et
niche-håndværk, der kræver megen fingersnille
og akkuratesse, og som kan praktiseres hjemme.
Det har på landsplan formentlig nu kun en halv
snes udøvere. Som rosinen i pølseenden må
fremhæves beretningen om den driftige Ida
Nielsen, kaldet »moster«, der så mulighederne i
1930'ernes spirende turisme og indrettede som
merpensionat og café på Omø. Fotografiet på bo
gens forside af den travle og allestedsnærværen
de »moster«, der med en professionelt beskeden
holdning serverer kaffe, er et scoop og en fin illu
stration af temaet: kvinder/arbejdsliv. Indsamlingsprojektet omfatter også fotos, og ikke min
dre end 70 af dem er med til at levendegøre bo
gens tekst. Takket være redaktionens eksempla
riske forord med en nuanceret redegørelse for
kildesituationen og de oplysende indledninger
til beretningerne er det lykkedes at skabe hel
hed ud af et temmelig uegalt materiale.
A f lyst og a f nød yder velkomne bidrag ikke
blot til kvindehistorien og lokalhistorien, men
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også til tidshistorien, hvis økonomiske konjunk
turer og tekniske udvikling er bogens skjulte ho
vedaktører. Det er disse drivkræfter, der afgør,
hvor, hvornår, hvor mange og hvem, der kommer
ud på arbejdsmarkedet, og om arbejdslønnen
går til at klare dagen og vejen eller til vaskema
skine, fjernsyn og bil.
Grethe Ilsøe

Lise Andersen: Hadsund Kirke - det
første sekel. Hadsund Menighedsråd,
1998,118 s., ill., 75 kr.
Hvor tiden ca. 1150-1250 udgjorde den første
store kirkebygningsperiode i Danmark, kan
man med nogen ret hævde, at årtierne før og ef
ter 1900 udgjorde den anden. I denne periode
blev flere gamle kirker nedbrudt og erstattet af
nye, og flere steder fik man for første gang sin
egen kirke, ikke mindst i stationsbyerne, som
voksede frem i dette tidsrum. I de nye byer men
te man bestemt, at man måtte have sin egen kir
ke, og i disse år, hvor kirkerne runder det første
århundrede, mener man mange steder lige så
bestemt, at man skal have en bog om kirken.
Med Lise Andersens bog om Hadsund Kirke,
udgivet i anledning af kirkens 100-årsjubilæum
1998, får vi endnu et bidrag til denne nye genre
i dansk kirkehistorisk litteratur. Hadsund Kirke
er en veltilrettelagt bog, der alene skæmmes af
flere trykfejl, ligesom det er en skam, at det i
øvrigt udmærkede billedmateriale er presset
uhyre meget ned i format. Disse grafiske fejl
ændrer dog ikke det forhold, at Lise Andersen
har skrevet en fortrinlig bog om kirken og det
lille bysamfund på nordsiden af Mariager Fjord.
Hadsund Kirke er nemlig ikke kun kirkehisto
rie. Kirkens historie er også en del af lokalsam
fundets historie, hvilket har været styrende for
fremstillingen. Lise Andersen giver et godt ind
tryk af den lidt Klondykeagtige nye by, med
druk og vold, hvor det ikke var et overvældende
folkekrav, der førte til kirkebyggeri, men der
imod en lille flok beslutsomme mænd, som for
fatteren så benytter lejligheden til at portrætte
re og indplacere i byens samtid og historie (s.
12ff). Kirkekomiteen talte såvel overbevist krist
ne som pragmatikere, der ville fuldende bybille
det med en bykirke, ikke en landsbykirke. Had
sund Kirke blev opført efter tegninger af arki
tekt C.A. Wiinholt, Viborg, som også portrætte
res (s. 22ff), bl.a. med en fortegnelse over kendte
arbejder. Forfatteren bevæger sig således også
ud over sogne- eller bygrænsen. Med hensyn til
selve kirkens historie, menighedsrådets arbejde,
præster og personligheder, så vidner disse dele
af bogen om grundige kildestudier, der bl.a.
kommer til udtryk i gode tidsbilleder, som da
menighedsrådet i begyndelsen af 1900-tallet be

sluttede at opstille spytbakker i kirken (s. 44).
Også de skiftende opfattelser af kirkeudsmyk
ning i vort århundrede anskueliggøres (s. 56ff),
og med vægt på det lokale perspektiv afrundes
bogen med en gennemgang af kirkegård og grav
minder; en kirkegårdsrundtur, der også er en lo
kalhistorisk rundtur. Fyldige præsteportrætter
samt redegørelse for personale og menighedsråd
1998 afslutter bogen.
Når der ses bort fra de grafiske fejl, er Had
sund Kirke en særdeles vellykket bog, der både
giver kirkens og menighedslivets særlige histo
rie, men også indfatter denne i den lokalhistori
ske ramme, som kirken indgår i, og tillige, hvor
det er relevant, i de større kirkepolitiske og stil
historiske strømninger. Bogen er således af in
teresse for enhver, der beskæftiger sig med Hadsundegnens historie, og endvidere for de, der in
teresserer sig for de »nye« kirker. Lise Ander
sens bog om Hadsund Kirke viser, at historien
om disse nye kirker, der ofte har måttet tåle en
lidt nedladende behandling, slet ikke er uinter
essant, set i det rette perspektiv.
Henrik Gjøde Nielsen

For byens håndværkere. Aarhus Haandværker forening 1848-1998, Erhvervs
arkivet, 1998,100 s., ill.
Et jubilæum er altid en god anledning til at ud
give en bog, og det er vel også baggrunden for
den foreliggende udgivelse. Bogen rummer dog
andet og mere en den obligate fortegnelse over
foreningens formænd gennem tiderne og skil
dringen af de små og store problemer afspejlet i
foreningens forhandlingsprotokoller. Jørgen Fink
giver en kort introduktion til den omhandlede
periode under overskriften »150 år i fugleper
spektiv«, hvorefter foreningens virke og de for
hold hvorunder den måtte virke beskrives kro
nologisk. Årene 1848-1898 af Henrik Fode, 18981948 af Erik Korr Johansen og 1948-1998 af Jør
gen Fink. Det bliver gennemgående til interes
sant læsning med relevant perspektivering af
foreningen vilkår og virke, godt hjulpet på vej af
en række illustrationer, der specielt fra 1890'erne og frem til besættelsen, hvor Håndværker
foreningen blev schalburgteret, er af høj kvali
tet. På den anden side slipper man ikke for de
mere traditionelle opstillingbilleder, såsom »Fra
medaljeoverrækkelsen til svende på Århus Råd
hus 1997«. I øvrigt ledsaget af en billedtekst, der
kun oplyser dette; hverken de tre svende eller
borgmesteren og foreningens repræsentant om
tales ved navn.
I årene efter befrielsen, hvor Håndværkerfore
ningen sammen med Århus Handelsstandsfore
ning, Århus Industriforening, den lokale ar
bejdsgiverforening og Handelsforeningen af 1887,
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der var detailhandlernes organisation, udgjorde
kernen i de næringsdrivendes organisering var
der et aktivitetsniveau som aldrig siden. Således
fremhæver Jørgen Fink som eksempel sæsonen
1949-50, hvor der udover gammelmandsbal, ju 
letræsfest, nytårsfest, fastelavnsfest, tre aftner
med keglespil, og tre med gåse- og andespil var
syv foredrag og 24 familieaftner med bankospil.
Hertil kom festlighederne i forbindelse med ud
deling af svende- og mesterprøver!
Selskabsforening er således ikke en helt mis
visende betegnelse, for en stor del af foreningens
virke, hvilket også falder fint i tråd med de gode
lokaleforhold foreningen rådede over. Det skulle
i 1960'erne og 7(Terne komme til at volde for
eningens skiftende bestyrelser meget hoved
brud, da den faldende medlemstilslutning til
mange af de selskabelige aktiviteter, gav restau
ranten - fra 1961 kaldt Den røde Okse - et
jævnligt tilbagevendende underskud. Først i
midten af 1970'erne måtte man modvilligt ind
se, at det ikke var økonomisk forsvarligt, at for
eningen og de faglige medlemsforeninger ikke
betalte for brug af ejendommen.
For dem der ikke måtte vide det på forhånd,
giver bogen også et indblik i person- og interes
sesammenfaldet mellem Håndværkerforeningen
og de konservative i byrådet og vælgerforenin
gerne, men det partipolitiske er ikke bogens fo
kus. Ifølge forfatterne er det heller ikke denne
synsvinkel, der præger bestyrelsesarbejdet, når
man læser i foreningens protokoller. Den forelig
gende bog bringer således ikke revolutionerende
nyt, men er en læseværdig og sober skildring af
en i lokalsamfundet betydningsfuld interesseor
ganisation, der på godt og ondt nok bedst karak
teriseres som konservativ i enhver henseende.
Tommy P Christensen

Janni Andreassen (red.): 28 mand til
Arktis. 90-året for Mylius-Erichsens
Danmarks-Ekspedition til Nordøstgrønland 1906-08, Arktisk Institut,
Gilleleje Museum og Ringkøbing Mu
seum, 1998, 47 s., ill., 50 kr.
Ekspeditionerne omkring sidste århundrede
skifte til de næsten uudforskede dele af Grøn
land har et mytisk skær over sig. De var det san
de eventyr, der styrkede den nationale stolthed
og troen på civilisationens stadige fremgang.
Det drabeligste huskes ofte bedst, og her ind
tager »Danmarks-Ekspeditionen til Grønlands
Nordøstkyst 1906-1908« stadig førstepladsen.
Det var et særdeles ambitiøst projekt, der skulle
sikre kortlægningen af den sidste så godt som
ukendte del af den store danske koloni, og der
blev helt i tidens ånd lagt stor vægt på ægte vi
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denskabelighed med flere fagområder repræsen
teret. Det gjorde det samtidig legitimt at hævde
overhøjhed, plante flag og sprede danske navne.
Initiativtager og leder af den overvejende offent
ligt finansierede ekspedition var forfatter m.m.
L. Mylius-Erichsen, som havde været med i
Grønland tidligere, men han var ellers især
kendt for hjemlige egnsbeskrivelser, først og
fremmest af den jyske hede. 28 mand drog ud i
1906 - bl.a. den berømte tyske fysiker Alfred
Wegener - på det ældre skib Danmark. Skibet
kom sikkert hjem i august 1908, men uden Myli
us-Erichsen, geodæten Høeg Hagen og grønlæn
deren, slædeføreren Jørgen Brønlund. De om
kom under slædefart på isen i 1907, og fundene
ved Brønlunds lig har efterladt gåder om de to
andre, der måske aldrig bliver løst. Som det vig
tigste resultat af ekspeditionen regnes fast
læggelsen af Grønlands nordlige kystlinie, af
grænsningen af de indre ljorde og bevis for, at
Peary Kanalen ikke eksisterede.
Tre af de kulturinstitutioner, som har samlin
ger og minder om hovedpersonerne og den be
rømte ekspedition, markerede i 1998 90-året for
dens hjemkomst med udstillinger og udgivelse
af en lille antologi, som sagtens kan stå alene ef
ter udstillingslukningen i begyndelsen af 1999 i
Ringkøbing, Mylius-Erichsens barndomsby. I
antologien præsenterer Jens Aarup Jensen,
Ringkøbing Museum, mennesket Mylius-Erich
sen og hans plan, Jens Fabricius, Arktisk Insti
tut de ekspeditioner, der var gået forud, mens
Søren Frandsen, Gilleleje Museum bl.a. giver
indtryk af de to kunstnere, Achton Friis og Aage
Bertelsen, der var med på ekspeditionen. Deres
værker blev udstillet hurtigt efter hjemkom
sten, og en del er bevaret. Andre bidrag ved Leif
Vanggaard, Claus Andreasen, Grønlands Uni
versitet, og redaktøren, journalist Janni Andreassen, efterviser de medicinske, meteorologiske
og arkæologiske resultater af ekspeditionen.
Det er en overkommelig guide til et stykke al
ment interessant videnskabs- og civilisations
historie. Udover de betagende samtidige fotogra
fier er der små biografier over deltagerne og
henvisninger til litteratur og senere ekspeditio
ner i området. Den sidste sten er næppe vendt.
Margit Mogensen

Erik Pedersen: Med sejl, damp og mo
tor. Bornholmske skibe ca. 1850 til
1998, udgivet af Bornholms Museum,
Rønne, 1998, 184 s., ill.
Erik Pedersens kendte skibsleksikon fra 1976,
Med sejl, damp og motor. Bornholmske skibe ca.
1850-1976, er forlængst udsolgt. Men nu har
Bornholms Museum fortjenstfuldt sørget for en
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ny flot udgave af dette vigtige opslagsværk, end
da i ajourført skikkelse. Bogen er en fortegnelse
over samtlige de godt fem hundrede større far
tøjer, som har været hjemmehørende på Born
holm eller Christiansø fra midten af 1800-tallet
til i dag. I den nye udgave er medtaget fragt- og
passagerskibe på mindst 20 tons, men ingen fi
skefartøjer. Om hvert skib er anført navn, hjem
sted, kendingsbogstaver, byggemateriale og måde, tonnage samt byggeår og -sted. Desuden
er i vekslende detaljeringsgrad berettet om ski
bets liv i bornholmsk eje. Endelig bringes et bil
lede af praktisk talt hvert eneste fartøj. Alt i alt
et smukt og interessant værk.
Erik Gøbel

Erik Gøbel (udg.): Glimt fra de Dage,
der gik. Troenseskipper Christian L.
Sørensens Erindringer 1894-1828, ud
givet i samarbejde mellem Kontaktud
valget for dansk maritim historie- og
samfundsforskning, Fiskeri- og Sø
fartsmuseet i Esbjerg og Svendborg &
Omegns Museum, Maritim Kontakt,
nr. 19, 1997, 264 s., 198 kr.
Det må have krævet en del anstrengelser at få
udgivet den gode troenseskipper Christian Lar
sen Sørensens erindringer. A f bogens kolofon
fremgår det, at et triumvirat bestående af Kon
taktudvalget for dansk maritim historie- og
samfundsforskning og to andre af landets føren
de søfartsmuseer står bag udgivelsen, samt at
økonomien bag bogen er sikret af Kulturmini
steriets bevilling til almenkulturelle tidsskrif
ter, Landsdommer V. Gieses Legat og Alfred
Good’s Fond. Men læsningen af bogen viser, at
der ikke er tale om spildte anstrengelser. Det er
en handlingsmættet erindring, som kaster lys
over dansk småskibsfart omkring århundred
skiftet, smukt illustreret med fotografier af peri
odens skibe, havne og værfter. Det er billeder
med masser af informationer, og hvad der er
mere sjældent - personer. Fra den skrappe Ma
dame Ellen Henriksen fra Porsgrund over et in
teriør fra Maria Nielsens navnkundige Café i
Antwerpen, også kaldet Pissekrogen, til besæt
ningen fra skonnerten Solon, inklusive bogens
hovedperson, kaptajn Sørensen iført slips og
sølvknappet vest.
C.L. Sørensen blev født i 1880 i den smukke
søfartsby Troense på Tåsinge - et af dansk skibs
farts centre. Hans far var selv af sømandslægt,
og hvad var mere nærliggende for den unge Chri
stian end at følge faderen i hans metier. Kun 14
år gammel fik han hyre ombord på en lokal skon
nert, og siden da fulgte et helt liv på søen, først

under beskedne kår som kok, senere som ung
mand, letmatros, styrmand og kaptajn og fra
1929 som velkonsolideret familieoverhoved og
ejer af M/S Maja. Men det er også en historie om
ude og hjemme, om søfartsuddannelse og værne
pligt, om krigsforlis og skibskatastrofer samt om
det stille liv i det sydfynske. C.L. Sørensen var
fra 1937 til 1949 forretningsfører og driftleder for
farten mellem Svendborg og Vindeby, og han sov
stille ind efter et rigt liv på havet en sommerdag
i 1965, 85 år gammel. I Svendborg Avis kunne
man læse nekrologens respektfulde ord om den
velagtede og retlinede kaptajn, og journalisten
tilføjede: »få kunne som han, uden pral, fortælle
om sine mange oplevelser til søs«. Uden pral,
måske, men Sørensen var ikke uden faglig stolt
hed, og han kendte sit eget værd.
Udgiveren, seniorforsker ved Rigsarkivet,
Erik Gøbel, har forsynet teksten med en række
noter, ligesom begreber og forskellige specialud
tryk er forklaret for den almindelige læser. Det
er gjort med sikker hånd og i en tilpas mængde.
For den interesserede læser er der desuden
tilføjet en god oversigt over de eksisterende
hjælpemidler og leksika. Kontaktudvalget for
dansk maritim historie- og samfundsforskning
har i de sidste mange år publiceret en række
håndbøger og biografier samt det maritime tids
skrift Maritim Kontakt. Dette er nummer 19 i
rækken, og tidsskriftet fremtræder som sædvan
ligt i Jens Lorentzens stilfulde og læsevenlige
layout.
Frank Allan Rasmussen

Poul Holm, Søren Byskov og Søren Toft
Hansen: Proteiner fra havet. Fiskemels
industrien i Esbjerg 1948-1998, Fiske
ri- og Søfartsmuseets Forlag 1998,170
s., ill., 100 kr.
Proteiner fra havet, Fiskemelsindustrien i Es
bjerg 1948-1998 er en historie om moderne indu
stri, hvoraf meget af arbejdet foregår på havet.
Bogen markerer 50-året for Esbjerg Fiskeindu
stri a.m.b.a., der har sin oprindelse i tre virk
somheder: Andelssildeoliefabrikken a.m.b.a.,
stiftet i 1948, A/S Vestjysk Sildeolieindustri fra
1952 og Fiskemelsfabrikken Vesterhavet A/S,
som startede i Esbjerg 1960. Det gør absolut hi
storien mere spændende, at den ikke er idylliseret, men at vi får den »uden sminke«, som forfat
terne skriver. Fra starten præsenteres det selv
kritiske synspunktet, at skidtfisken ikke er
»rigtigt fiskeri«. Det er en historisk faglig bog
med mange oplysninger, tal, illustrationer, kilde
fortegnelser mv. Den har en klar geografisk og
industriel afgrænsning, og inden for disse ram
mer er der mange små konkrete historier.
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Bogen er spækket med oplysninger som f.eks.
s.17: »Forsøgene blev udført med kutterne Helsing og Grethe Knopper, som i 1937 eksperimen
terede med partrawl på Fladen Grund og i 1938
på Dogger Banke. Trawlet var konstrueret a f
vodbinder Carl Hansen, Esbjerg.« På den vis le
veres en lind strøm af stednavne, person- og fir
manavne, årstal osv. De, der kender miljøet, får
rige muligheder for genkendelser af tider, steder
og mennesker. Forfatterne er inde i sagerne med
hjælp af mange interviews og arkiverne. De 403
noter sørger for, at den 170-sider lange historie
relateres til kilderne.
Den kronologisk fortløbende historie starter
efter en introduktion omkring 1947-48. Herefter
følger vi forandringerne som de melder sig i ti
dens kalender. Efter den usikre opstart af fiske
melsproduktionen kommer økonomiske, fiskeri
mæssige, organisatoriske og miljømæssige ud
fordringer af mange sorter. Fortællestrukturen
er cirkler, der kronologisk skrider fremad. De be
væger sig rundt om de aktuelle begivenheder
med fiskere, fabrikken, markedet, lugten, mil
jøet, fiskene osv. og videre til næste perioder,
hvor vi igen føres rundt til aktuelle problemer,
fiskere osv. osv. Dette giver en tematiseret illu
stration af, hvordan problemerne ændrer sig
gennem tiden. I den cirkulerende fortælling
danser det gode (de gode penge f.eks.) med ulem
perne (lugtgenerne f.eks.) - men ikke mindst ar
bejdet med at få det hele til at køre. I det lange
løb kan det give nogle varierede gentagelser,
hvor læsere kan falde af historien. Men så vidt
er konklusionen, at de gode forfattere får løftet
historien op af Esbjerg fiskemelsmiljø og fortalt
den, så selv undertegnede Københavner-inge
niør forstår den.
Kunne man have skrevet bogen anderledes?
Ja, der findes andre traditioner for industrihi
storie end den historisk-etnologiske. En mere
struktureret samfundsfaglig tilgang ville have
prioriteret strukturer og sammenhænge højere.
Disse sammenhænge trækkes op i bogens afslut
ning, hvor forfatterne fastslår følgende: »Fiske
melsindustrien er en helhed a f råvarer, fangst
redskaber, forarbejdning og proteinmarked.
Mennesket virker ind på hvert a f disse led:
Ovenikøbet er hele dette system blot en lille del a f
et langt større billede: de nære omgivelsers reak
tion på produktionen, når den skaber indtjening
eller forurener, byens holdning til sine arbejds
pladser (...) Alle dele afhænger i sidste ende a f
globale sammenhænge: proteinmarkedet er be
stemt a f sojabøndernes høst og a f El Nino-effekten for peruvianske fiskemelsproducenter, for
ikke at tale om verdensomspændende toldaftaler.
Sammenhængene er uden ende og går på kryds
og tværs«(sA61).
Man kunne have vendt metoden og have truk
ket de strukturelle sammenhænge, systemet og
helheden frem til start. Så fortællingen blev or
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ganiseret ud fra disse, strukturen præsenteret
som historiens dagsorden, for dernæst at beskri
ve de konkrete historier som udfyldelse af sam
me. I den aktuelle fortællemåde dukker disse
sammenhænge op som et resultat af den konkre
te historiske proces. Først kommer de levende
personer i historien, og bagefter kan vi diskutere
strukturelle sammenhænge. Jeg læser dette som
at indlevelsen prioriteres på bekostning af det
strukturelle overblik, en prioritering jeg umid
delbart finder meget frugtbar. Genkendelsen går
frem for erkendelse af struktursammenhænge.
Nedtoningen af strukturerne giver mere plads
til de levende aktørers historie. Lauritzen, Carl
Hansen, Venø, Sørensen og de mange andre
mennesker fylder i historien. Selvfølgelig optræ
der der også anonyme grupper som fiskere, an
delsejere, lastoptagere osv., men de mange cita
ter fra interviewene bringer de levende aktører
hyppigt til orde. I historieskrivningens modsæt
ning mellem den detaljerede indlevelse og en
mere abstraheret strukturel forklaringsmodel
har bogen valgt. Ulempen ved det trufne valg er,
at nogle strukturelle sammenhænge dukker op i
historien i en individuel oplevet form, og at de
ikke altid bliver krystalklare for læseren. Men
det er også realistisk: De strukturelle sammen
hænge kan man analysere sig til bagefter. Her
viser bogens styrke sig i den klare forfatterstem
me, der sikrer konsistens og fokusering på det
væsentlige gennem alle citater og andre oplys
ninger. På denne vis guides vi rimelig sikkert fra
start til slut gennem historien.
Finn J.S. Hansen

Anders Thornvig Sørensen: Et spørgs
mål om suverænitet? Danmark, land
bruget og Europa, 1950-53, Landbohi
storisk Selskab, i998, 162 s., ill., 148
kr.
Med støtte fra Fridlev Skrubbeltrangs Minde
fond har Landbohistorisk Selskab udgivet den
århusianske historiker Anders Thornvig Søren
sens tætte analyse af den stillingtagen, det offi
cielle Danmark, mest bag lukkede døre, indtog
over for et hollandsk-fransk udspil om at etable
re et art overstatsligt samarbejde på landbru
gets område.
Den vesteuropæiske produktion af landbrugs
varer oversteg på dette tidspunkt de foreliggen
de afsætningsmuligheder. Det fik de enkelte lan
de til som »i gamle dage« at hindre den frie sam
handel med landbrugsvarer gennem afspær
ringsforanstaltninger som told og kvoterings
ordninger. Trods landbrugets reducerede betyd
ning i samfundsøkonomisk henseende havde
landmændene i de enkelte lande stadig ufor-
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holdsmæssig stor indflydelse på den politiske
udvikling, og det stod derfor i deres mangt at
hindre fri import af billigere landbrugsvarer,
selv om det også måtte betyde en reduceret leve
fod for den øvrige befolkning.
I denne situation så franske og hollandske
landbrugspolitikere og -skribenter store mulig
heder for at løfte sagsforholdet op over de natio
nale særinteresser og ind i en overstatslig sam
menhæng, sådan som med held skulle blive
praktiseret i Kul- og Stålunionen af 18. april
1951. Tankerne om den grønne plan kom til ver
den noget stykkevis efter 1950, men i august
1950 kunne en af planens fædre, den hollandske
landbrugsminister Mansholt opfordre Danmark
til at deltage i en kartellignende aftale om mini
malpriser mellem de lande, som eksporterede fø
devarer til England.
Dermed var der taget hul på et udviklingsfor
løb, hvor Danmark nok deltog gennem en række
møder og konferencer, men hvor man aldrig tog
stilling til en konkret plan om en international
regulering af handelen med landbrugsvarer.
Thornvig Sørensen følger vagtsomt dette forløb,
sådan som det for efterverdenen er dokumente
ret i en række mødereferater og andre forhand
lingspapirer i landbrugsorganisationernes og
Landbrugsministeriets arkiver. Desuden har
han interviewet en række personer, som spillede
en central rolle under hele forløbet.
På denne baggrund mener han at kunne kon
statere, at der fra og med 1952 skete et skred i
den officielle danske holdning til integrations
tanken. Landbrugsorganisationerne med det af
Hans Pinstrup ledede landbrugsråd i spidsen
ville ikke på forhånd afvise at afgive national
suverænitet på landbrugsområdet, da man var
bange for, at Holland skulle sikre sig for stor
indflydelse på dette område under de igang
værende forhandlinger om en større samling af
den gruppe stater, som senere blev kendt som
De Seks, fra 1957 Fællesmarkedet. På den an
den side er det forfatterens opfattelse, at den
danske regering hele tiden fastholdt det grund
synspunkt, at spørgsmålet om en evt. dansk del
tagelse grundlæggende var et politisk spørgs
mål, som det alene tilkom regering og folketing
at tage stilling til.
På de fleste punkter forekommer Anders
Thornvig Sørensens argumentation rimelig og
velovervejet. Måske er han tilbøjelig til at over
dramatisere betydningen af forhandlingerne om
den grønne plan. Den blev aldrig konkret poli
tik, ikke engang på overstatsligt niveau, idet
den faldt vingeskudt til jorden under en land
brugsministerkonference i Paris marts 1953.
Selv om den nok har haft en vis betydning for de
senere forhandlinger om oprettelsen af De Seks
i 1957, skete der under dette forhandlingsforløb
så mange ændringer, at forskellen nok er større
end ligheden.

I hvert fald fik hverken regering eller folke
ting lejlighed til at tage konkret stilling til pla
nen og dens enkeltheder, og det gælder i realite
ten også landbruget, set som en samlet gruppe
ring. Landbrugsrådets præsident Hans Pinstrup
gik nok et skridt længere end de fleste i sin in
teresse for planen, med det var nok snarere tak
tisk end realpolitisk bestemt. Han havde kort
sagt ikke magt som agt. Den lå sikkert forvaret
hos de store brancheorganisationer, om end me
jerisektoren som påvist af Thornvig Sørensen så
med stor appetit på det givtige tyske ostemar
ked.
Hans Pinstrup kunne heller ikke være blind
for, at den fritstående landbrugsorganisation De
danske Husmandsforeninger ikke uden videre
kunne indrulleres under et enigt landbrugsban
ner, eftersom de af hensyn til en fortsat jord- og
husmandspolitik havde brug for politisk opbak
ning fra de traditionelle støttepartier Det radi
kale Venstre og Socialdemokratiet. Der faldt se
nere i Anders Andersens lod at bruge den senere
landbrugsstøttepolitik til at placere landbofor
eningerne som det bestemmende element i
Landbrugsrådet, fordi en skrantende landbrugs
eksport til et landbrugsamputeret frihandels
område ikke længere gav de store brancheorga
nisationer afgørende indflydelse på rådets poli
tik.
Anders Thornvig Sørensens bog er på mange
punkter spændende læsning, ikke mindst fordi
den går nye veje i analysen af samspillet mellem
organisationsmagten og Christiansborgpolitikken. Denne indsigt må kunne afkaste mange
gode bidrag til såvel den politiske historie som
landbrugshistorien.
Erik Helmer Pedersen

Lars Henningsen, Martin Klatt og Jør
gen Kuhi: SSW. Dansksindet politik i
Sydslesvig 1945-1998, Studieafdelin
gen ved Dansk Centralbibliotek for
Sydslesvig, Flensborg, 1998, 493 s., ill.,
298 kr.
Det danske mindretal i Sydslesvig har åndet i
rytmer, der fortinsvis er bestemt af udviklingen i
Tyskland. Det kulturelle liv er selvfølgelig til en
vis grad præget af strømninger fra Danmark, li
gesom danske statsbevillinger sætter deres
præg. Den politiske dynamik derimod bærer me
get stærkere mærker af den tyske sammenhæng.
Det ses også, når man går den spændende histo
rie igennem, som mindretallets politiske hoved
organisation har fået skrevet i anledning af sine
første halvtreds år.
SSW er forkortelsen for Sildschleswigscher
Wahlerverband, på dansk Sydslesvigsk Vælger-
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forening. I 1948 måtte den skilles ud fra
Sydslesvigsk Forening (SSF), fordi den engelske
besættelsesmagt krævede et organisatorisk skel
mellem dansk kultur og dansk politik. Sydsles
vigsk Forening var direkte arvtager efter Den
Slesvigske Forening, der siden 1920 havde væ
ret de dansksindede sydslesvigeres hovedorga
nisation. Det havde helt entydigt været tilfældet
politisk, og for så vidt også kulturelt, som ledel
sen i det mindste tragtede efter indflydelse på
bevillingerne fra Danmark.
Det er et fint arbejde, forfatterne har præste
ret. Selvom der er tale om et jubilæumsskrift,
bærer bogen helt igennem professionalismens
stempel. Den hviler på en solid gennemgang af
alle tilgængelige kilder, herunder de arkivalske,
som de sydslesvigske organisationer liberalt har
åbnet for. Den har forudsat omfattende belæst
hed og teoretisk indsigt, uden at være tynget af
det. Fremstillingen er velskrevet og letlæst, lay
outet tiltalende og omhyggeligt udført, illustra
tionsmaterialet rigeligt og sigende, og de nød
vendige tekniske oplysninger i orden og uden at
forstyrre tilegnelsen, idet noter, litteratur- og
kildefortegnelse og statistiske bilag er anbragt
bagest. Da værket også rummer meget nyt om
danskhedens historie, kan SSW og forfatterne
sammen glæde sig over at have skabt et værdigt
bidrag til jubilæet.
Lars Henningsen behandler overbevisende de
første bevægede år fra krigens slutning. Jørgen
Kuhi tager sig kompetent af tiden fra begyndel
sen af 1950’erne til ca. 1970. Og Mårten Klatt
har med indsigt og perspektiv formået at tegne
et billede af de seneste 25 år, selv om det af ind
lysende grunde nok er den sværeste del af opga
ven. Ønsker man sig et samlet overblik over
mindretallets udvikling siden 1945, er denne
foreningshistorie et oplagt sted at begynde. Vel
vil der mangle en del væsentlige sider af udvik
lingen, men til gengæld finder man kun her i til
strækkelig fylde udviklingen beskrevet over alle
årene.
SSW har en egenartet placering i mindretal
lets samlede organisation. I 1920 blev det som
en betingelse for den økonomiske støtte fra Dan
mark sat, at de kulturelle foreninger, som bar
skolen og kirken, ikke måtte underlægges den
politiske forening. Fra København blev det reelt
hindret, at mindretallet fik en samlet ledelse.
Selv om denne kontrol siden er lempet, er situa
tionen i denne henseende i det væsentlige ufor
andret.
Det var som sagt efter britisk diktat, SSW
blev til i 1948. Besættelsesmagten håndhævede
et strengt forbud mod politisk virksomhed, da
den politiske hovedorganisation, Sydslesvigsk
Forening, i 1946 fik sin godkendelse. Ved politisk
virksomhed forstod englænderne først og frem
mest agitation for indlemmelse i Danmark. Gan
ske vist blev forbuddet til dels gennemhullet, så

164

der kunne opstilles dansksindede kandidater til
valgene, men en varig løsning kunne kun tilstås,
hvis mindretallet efterkom besættelsesmagtens
krav om udskillelse. Bagtanken var, at det skul
le knække ryggen på den svulmende danske be
vægelse, der faktisk mønstrede en sådan styrke,
at der blandt vælgerne i Sydslesvig var flertal
for indlemmelse i Danmark, hvis man regnede
de udefra kommende flygtninges stemmer fra.
Det var ikke langt fra, at splittelsen var slået
igennem, men under store vanskeligheder lyk
kedes det mindretallet at overvinde de modsæt
ninger, som selvstændiggørelsen af det politiske
arbejde bidrog til at åbne for. Disse kapitler er
ikke de mindst spændende.
Uden håb om indlemmelse i Danmark i over
skuelig tid stod mindretallet fra o. 1950 over for
en mere grå opgave. I virkeligheden rådede det
over to politiske foreninger, en stor, SSF, der ved
siden af politisk mobilisering også havde kultu
relle opgaver, og en mindre, SSW, der stod for
program, agitation, opstillinger til valg og poli
tisk arbejde i kommunalbestyrelser, kredsråd og
den slesvig-holstenske landdag i Kiel. Målt i an
tal medlemmer var SSF gennem hele perioden
tre til fire gange mægtigere. Det var derfor intet
under, at SSW havde svært ved at klare sig.
Økonomisk og administrativt voksede der da
også hurtigt et samarbejde frem fra neden. Ved
midten af 1950’erne var det drevet så vidt, at
SSW reelt kun drev sit eget landssekretariat, og
kun fra kredsniveau havde sine egne beslutten
de organer. Sammenlægning blev da også flere
gange sat på dagsordenen, helt frem til midten
af 1960’erne. Til at begynde med led bestræbel
serne skibbrud, fordi en fusion ville have hin
dret bevillinger fra Danmark til SSF’s kulturelle
arbejde. Den engelske begrundelse for adskillel
sen var nu afløst af en dansk bevillings-politisk
argumentation. Senere blev det en anden, intern
sydslesvigsk historie.
Denne historie hænger utvivlsomt snævert
sammen med den position, som Karl Otto Meyer
fik i årene efter 1960. Linierne kunne måske
nok være trukket lidt stærkere op, men læser
man nøje efter, springer de alligevel frem. Sagen
er, at der efterhånden i København blev set gen
nem fingre med, at danske statsbevillinger gav
aflastninger, som betød indirekte støtte til min
dretallets politiske arbejde. For så vidt havde
mindretallet i midten af 1960’erne ikke længere
det være sig nogen engelsk eller nogen dansk be
grundelse for adskillelsen.
Karl Otto Meyer er blevet et kendt ansigt over
hele Slesvig-Holsten og hele Danmark. Han var
en yngre lærer, da han i 1962 overtog posten
som chefredaktør på Flensborg Avis. Kort efter
blev han også næstformand for SSW. Under
drøftelserne i 1960'ernes midte var det navnlig
ham, der førte sværdet mod forslaget om sam
menlægning. Med Karl Otto Meyers stigende
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stjerne forsvandt forslaget fra dagsordenen. Da
han fra 1971 overtog mindretallets mandat i
landdagen i Kiel, cementerede han SSW som sin
egen basis i mindretallet. I en periode på 30-35
år indtog Karl Otto Meyer en dominerende posi
tion. Da han 1996 udtrådte af landdagen, betød
det ikke, at han nedlagde hele sin politiske ind
flydelse. Med sin stærke, egenartede udstråling
har han sat spor ikke blot i Sydslesvig, men også
i landet Slesvig-Holsten, som det frem for alt vi
ste sig i årene fra den såkaldte Barschel-affære i
1987. Det politiske naturtalent er flensborger,
født ind i mindretallet, flygtet fra tvungen tjene
ste i værnemagten til den danske modstandsbe
vægelse i slutningen af 2. verdenskrig. Han blev
derefter uddannet på et seminarium i Danmark
og fik siden stilling som lærer ved en dansk sko
le sydvest for Flensborg. Her fik han en lære
streg for livet, da landsregeringen inddrog hans
undervisningstilladelse, fordi han havde opfor
dret unge dansksindede sydslesvigere til at næg
te at lade sig indrullere i en vesttysk hær. Trau
matisk virkede måske mindre den hårde tyske
fremfærd end den valenhed, Dansk Skolefor
ening og Sydslesvigsk Forening lagde for dagen,
da de omsider bekvemmede sig til en vis opbak
ning. Han har næppe været i tvivl om, at det var
misbilligelse fra det officielle Danmark, frygten
gjaldt.
Karl Otto Meyer kunne vel kun komme til det
resultat, at det danske mindretal politisk måtte
markere sig stærkere over for Slesvig-Holsten og over for Danmark. Han var næppe heller i
tvivl om, at han om nogen var manden, der
måtte gøre det. Og skulle han det, måtte han
råde over en så uafhængig basis som muligt.
Over for Danmark kunne markeringen lade sig
gøre, fordi hans personlige politiske profil lå et
sted i trekanten mellem Socialdemokratiet, Det
Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti,
som traditionelt havde stillet sig mest skeptisk
til mindretallets politiske virke: radikaldemo
krat, antimilitarist, grøn og med interesse for
sociale spørgsmål. Men kun til en vis grad, for
di det kulturelle apparat forblev uden for hans
direkte indflydelse. Til landet Slesvig-Holsten
kunne han tale direkte fra landdagens talerstol.
Da CDU i slutningen af 1980’erne omsider tab
te regeringsmagten til SPD, fik Karl Otto Meyer
en betydning, som giver ham en plads i landets
historie. Styrket indadtil vandt Karl Otto Meyer
endelig, efterhånden som det viste sig, at hans
vilje til stærkere profilering også aftvang de ty
ske myndigheder praktiske indrømmelser til
det danske mindretal, som fx bevilling af større
skoletilskud. I 1990’erne affødte denne centrale
position en markant stigning i SSW’s stemme
tal.
Stærkt forenklet kan man sige, at SSW’s væl
gertilslutning var faldet i hele tidsrummet fra
1949 til ca. 1970, fra en historisk rekord i 1947

på henved 100.000 stemmer. I perioden fra 1970
til slutningen af 1980’erne lykkedes det gen
nemgående at mobilisere godt 20.000 vælgere.
Men derefter satte en markant stigning ind. Fra
midten af 1990’erne har der kunnet registreres
en tilslutning ved valgene af mellem 35.000 og
40.000 vælgere. Forfatterne peger i deres analy
se på, at fremgangen hovedsagelig kom uden for
partiets højborge i Flensborg og Slesvig byer og i
Sydslesvigs nordlige landdistrikter. Faktisk kun
ne der i landsdelens sydligste distrikter og ind i
Holsten tælles en bemærkelsesværdig tilslut
ning.
Forfatterne drøfter hele denne udvikling un
der regionalismens synsvinkel. Det virker vel
gørende, at dette sammenfattende perspektiv
prøves. Men indvendinger er lette at rejse. De
mange stemmer i årene lige efter 2. verdenskrig
kan efter konventionel visdom forklares med, at
mange sydslesvigere ville tilkendegive deres øn
ske om udfrielse fra et Tyskland i kaos og ind
lemmelse i et velordnet Danmark. Efterhånden
som det gik op for dem, at en sådan udfrielse
ikke ville blive til noget, måtte der også komme
frafald. I bedste fald kan man vel sige, at der fo
religger et meget outreret særtilfælde af regionalistisk politik.
Det stærkt stigende stemmetal i 1990’erne
kunne ved første blik måske bedre sættes i for
bindelse med regionalistiske strømninger. Syd
slesvig opfattede sig som landet Slesvig-Holstens forsømte del. Med rod alene i den nordlige
del var det naturligt, at SSW agiterede stærkt
på en politik, der kunne fremme udviklingen i
Sydslesvig. For så vidt var der tale om en regio
nalpolitisk argumentation. Men det havde vel
været tilfældet også gennem hele den forud
gående periode, hvor partiet måtte fortegne
stagnerende tilslutning. Mere nærliggende fore
kommer det at hæfte sig ved andre elementer i
dets politik: radikaldemokratiske, grønne og
kulturelt frisindede. Det er træk, som dels sva
rer til Karl Otto Meyers politiske profil, dels ud
springer af en kulturel liberalisme, der har
større gennemslag i Danmark end i Tyskland.
Når både Slesvig-Holstens socialdemokrater og
borgerlige var ramt af kriselignende tilstande,
virkede et sådant program øjensynlig tillokken
de, uden at de nye vælgere af den grund kan
mistænkes for at have villet et decideret dansk
nationalt liv. Forfatterne er langt fra blinde for
de linier, der kan tolkes i denne retning, men det
er svært at se, at sådanne træk har meget med
regionalisme at gøre.
Bogen om SSW’s historie er værd at læse og
fortjener, at man vender tilbage til den. Den gi
ver grundig og sober oplysning. Og den sætter
udviklingslinier under debat, som bestemt er en
diskussion værd.
Johan Peter Noack
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Karen Elberg og Jørn Guldberg (red,.):
Hjemstavn. Studier i det regionales be
tydning i kultur og kunst, Odense Uni
versitetsforlag, 1998,162 s., ill., 250 kr.
Antologien Hjemstavn er et af resultaterne af
det nu nedlagte humanistiske forskningscenter
Menneske og Natur, der har været ramme om en
række spændende tværfaglige forskningsprojek
ter inden for den komplekse relation mellem na
tur, menneske og natur. Antologien tager ud
gangspunkt i begrebet hjemstavn, der var i
højsædet i første del af dette århundrede i tidens
dyrkelse af det (vi nu ville kalde det) lokale eller
regionale som de byggesten, der var fundamen
tet for nationalfølelsen. Begrebet hjemstavn og
dyrkelsen af det folkelige landlige miljø som et
modbillede til modernitet og urbanitet, den sen
timentale længsel efter »de gode gamle dage«,
blev imidlertid miskrediteret ved fascismens
ideologiske oprustning på samme grundlag.
Hjemstavn klinger derfor ikke blot gammeldags
men ligefrem hult og problematisk i mange nu
tidsører.
Modigt er det derfor at anvende hjemstavns
begrebet som titel på denne antologi, der ikke
blot behandler nyere fortolkninger af hjem
stavnsmotivet i kunsten, men mere alment ste
dets betydning for den menneskelige identitet
ud fra en lang række forskellige vinkler. Interes
sen for menneskers identitet og selvforståelse i
forhold til sted er gammel, men antologiens bi
drag inddrager en række nye perspektiver i
kunst- og kultur-forståelsen i dag. Hjemstavnen,
hjemstedet og stedsansen er de tre nøglebegre
ber der diskuteres og perspektiveres. Det særeg
ne ved en bestemt geografisk lokalitet bliver
først og fremmest interessant i kraft af den
særegne betydning dette sted har for det enkelte
menneske i kraft af specifikke sanseerfaringer.
Den konkrete erfaring ses som et universelt
træk ved menneskets følelsesmæssige binding
til stedet, og dette gør det til et tilbagevendende
tema i kulturvidenskabelige analyser og som te
matik i den skabende kunst.
Et fælles tema i artiklerne er individets for
hold til stedet, mere end forholdet mellem kul
tur og sted, en relation der i øjeblikket proble
matiseres inden for etnologi og antropologi, der i
kraft af feltarbejdsmetoden altid finder (og der
med bekræfter) kulturen som udfoldet på steder.
Er denne sammenknytning mellem kultur og
sted et faktum? Eller en forskningsmæssig kon
struktion? Antologien bringer ingen entydige
svar men i flere bidrag bliver individets konkre
te sanseerfaringer ofte argumentet for at kultur
altid finder sted, i andre bidrag problematiseres
hjemstavnen som en konstruktion, der først og
fremmest rummer drømmen om og længselen
efter det gode liv.
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Artiklerne er i antologien placeret efter forfat
ternes faglige baggrund. Vi bevæger os fra geo
grafien over kulturhistorien, etnologien og etno
grafien til de æstetiske fag: litteratur, musik,
malerkunst, arkitektur og TV-serier. I de enkelte
bidrag vinkles hjemstavn og stedbinding og sans i forhold til bidragydernes forskellige fagli
ge baggrund. Geografen Yi-Fu Tuan diskuterer
barnets erfaringer med dets konkrete landskab
som idealmodel for stedsansen, idet vi generali
serer disse specifikke erfaringer til at rumme
mere abstrakte steder som fx fædreland. Sted
sansen bygger på det unikke og konkrete erfa
ringsrum modsat det abstrakte rums stedløshed
der udelukker følelsesmæssig involvering. Den
ne skelnen mellem space og place er også tema i
Niels Kayser Nielsens diskussion af hjemsted
mellem essentialisme og konstruktivisme, der
betoner bevægelsen i rummet, den kropslige til
egnelse, som basal for hjemstedsrelationen.
Hjemstedet er således bundet til de »livshistori
ske ar på kroppen«. Peter Dragsbo og Bjarne Kildegaard ser på det lokale og hjemstavnens skif
tende og også problematiske betydning i etnolo
gien, og Karen Elberg trækker paralleller mel
lem 20’erne og 30’ernes hjemstavnsbevægelse og
den nutidige landsby debat. Landsbyen indtager
i debatten sammen plads som hjemstavnen, som
projektion af alle de gode sider af livet, det sted
hvor længselen efter gemeinschaft og det antimoderne kan deponeres. Gertrud Øllgaard skri
ver om kampen med at omsætte forestillinger
om hjem til handling langs America s main road,
New Jerseys forstadskvarterer.
Svend Erik Larsen analyserer konstruktionen
af det nationale landskab, der kom til at angive
kulturens grænse og identitet og giver menne
sket og omverden fælles oprindelse, bl.a. gen
nem en læsning af Karen Blixens Sorg-Agre,
hvor menneske og landskab ses som led i samme
kulturskabende proces. Johs. Nørregaard Frand
sen og Annelise Ballegaard Petersen skriver beg
ge om moderne hjemstavnslitteratur, den første
i Danmark hvor hjemstavn dukker op i littera
turen som det nødvendige sted kroppen og sin
det kan referere til. Den anden om hvordan
DDR eller det der var figurerer som heimat, som
positivt modstykke til en problematisk nutid, i
det nye Tysklands litterære refleksion over gen
foreningen.
Karsten Eskildsen diskuterer Carl Nielsens
musik mellem fynsk hjemstavn og international
og eksistentiel kunstart. Jørn Guldberg analyse
rer under overskriften »Hæslighedens metamor
fose« maleren Erik Raadals brug af motiver fra
stationsbyen Gern, Anne-Louise Sommer debat
terer forholdet mellem det regionale og univer
selle i arkitekturen bl.a. med udgangspunkt i
Jørn Utzons Bagsværd Kirke og sluttelig når vi
til Ida Wentzel Winthers redegørelse for, hvor
dan Edgar Reits med sine TV-serier Heimat og

Anmeldelser
Die Zweite Heimat skabte et brud med den tyske
filmtradition og brugte den som genremæssig
afsæt for en kritisk bearbejdelse af fortiden.
Der er mange spændende analyser og det
tværfaglige spænd virker udfordrende og inspi
rerende, om end det fungerer mere mellem ar
tiklerne end indenfor dem. Enhver holder sig til
sit gebet. Gennemgående er en positiv holdning

til hjemstedet og stedsansen som basis for en
stadig (ny-)skabende proces, der handler om ek
sistensfortolkning. I den forstand passer titlen
fint til antologien med sin vægt på det enkelte
menneskes binding til stedet snarere end på de
mulige eller eksisterende konflikter mellem
konkurrerende opfattelser af samme sted.
Tine Damsholt
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