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Afholdsbevægelsen som disciplineringsagent
En skitse til belysning af afholdsbevægelsens ideologi på lokalt plan i 
Silkeborg og i bevægelsens propaganda.

Af Poul E. Porskar Poulsen

Afholdsbevægelsen er i dag en henvisnet sag. 
Man ser stadig Blå Kors hjem rundt omkring 
i byerne -  og der er da vist også nogle fri
murer-lignende Good-Templar-loger nogle 
steder. Men afholdsbevægelsen som folkelig 
sag er en saga blot. Vi har et naturligt forhold 
til spiritus, siget vi og ser lettere forargede på 
drukne svenskere og nordmænd, der må tage 
til Danmark og slå gækken løs, fordi afholds
bevægelsen sejrede i vore nordiske nabo
lande.

Men der har altså været en afholdsbevæ- 
gelse i Danmark. Vi har hørt om Larsen-Le- 
det, og om spiritusskatten, der røg et ordent
ligt hak i vejret under 1. verdenskrig. Og der 
er stadig afholdshoteller, ja  hele kroløse sogne 
i Vestjylland, så noget har den vel faet ud
rettet.

Den danske afholdsbevægelse opstod, lige
som i en række andre europæiske lande, un
der påvirkning fra Nordamerika i slutningen 
af det 19. århundrede, nærmere betegnet
1879. I tiden frem til 1. verdenskrig kunne be
vægelsen notere en stor fremgang, ligesom 
nedgangen i spiritusforbruget var markant. 
Derefter faldt afholdsbevægelsens tiltræk
ningskraft -  og sagen døde mere eller mindre 
hen med 2. verdenskrig. Altså et halvt år

hundredes foreningsvirksomhed, som vi sjæl
dent hører om i dag.

Forhåbentlig vil de kommende år bringe 
yderligere gang i afholdsbevægelsesforsknin- 
gen, ikke mindst på lokalt plan, og det vil her 
givetvis vise sig at afholdsbevægelsens ind
flydelse har været større end man i dag nok er 
tilbøjelig til at mene. Afholdsbevægelsen 
fremstår ikke som en sejrende bevægelse i 
danskernes bevidsthed, men der er jo andre 
måder at sejre på, end ved f.eks. en gennem
førelse af et totalt spiritusforbud. På et in
direkte, bevidsthedsmæssigt plan er der for 
mig at se ingen grund til at undervurdere af
holdsbevægelsens betydning, og det er det jeg 
vil forsøge at skitsere i det følgende.1

Min interesse drejer sig om disciplinerings
aspektet. Man kan opfatte hele den bevægede 
tid fra 1880’erne og et godt stykke op i vort 
århundrede som en periode med discipline
ring af mennesker til det moderne kapitalisti
ske samfund, som bygger på fundamentalt 
andre værdier end de før-kapitalistiske sam
fund, ikke mindst accentureret gennem be
greber som arbejde, fritid, familie og kultur2.

Denne disciplinering, som jeg mener de fol
kelige bevægelser, foreningerne, højskolen

Poul E. Porskær Poulsen, f. 1953, cand.phil. i historie 1984, læser konferens i Dansk Kultur- og lokal
historie v. Århus universitet.

1. Det skal bemærkes, at jeg udelukkende beskæftiger mig med den såkaldt »folkelige« afholdsbevægelse,
fordi den er så klar sideordnet med de mange andre foreninger fra samme tidsperiode. Foreninger, der 
fik betydning for det danske samfund, idet en stor del af den danske befolkning fik de første organisa
toriske erfaringer i foreningsregi. Den folkelige afholdsbevægelse D. A. F. var desuden langt den stør
ste. Af andre afholdsselskaber kan nævnes Good-Templar-logerne -  N.I.O.G.T., I.O.G.T. og flere an
dre, det indremissionske Blå Kors, Afholdssamfundet, Hvide Bånd o.s.v. I Markersen, Frode (red.): 
Afholdsbevægelsen i Danmark I-III, Kbh. 1939, præsenteres alle de organiseringer, der fortsat var i funk
tion i 1939. o

2. Til disciplinerings/civiliserings-diskussionen, se: Knudsen, Herman: Disciplinering til lønarbejde, Alborg 
1980 -  den tyske socialisationsteoretiker Alfred Krovoza i: Inderliggørelsen af det abstrakte arbejdes 
normer og sanselighedens skæbne in: Nielsen & Nielsen: Socialiseringsforskning, Kbh. 1978. -  og Fryk- 
man, Jonas & Orvar Löfgren: Den kultiverade människan, Lund 1979.
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osv. er gode eksempler på, vil jeg i det føl
gende belyse ud fra dels den manifeste ideo
logi, som afholdsagitatorer og skribenter 
lagde frem i afholdsbevægelsens propaganda- 
og oplysningsvirksomhed, især i de sidste tyve 
år af det 19. århundrede -  og dels ud fra en 
skitse af afholdsbevægelsen som lokalt miljø 
til fremme af soberhed, arbejdsomhed og høj
nelse af moralen.

Baggrunden for afholdsbevægelsens 
opståen
Ifølge afholdsbevægelsens egen historieskriv
ning opstod bevægelsen i Danmark på grund 
af et stigende alkoholforbrug og dermed føl
gende problemer i 1870’erne og 80’erne.

Drikkeriet var da også kraftigt på dette 
tidspunkt -  iflg. Dansk Alkoholstatistik var 
forbruget af alkoholholdige drikkevarer pr. 
person, omregnet til 100% alkohol i 1875, 
9,66 1. -  og af alle personer over 14 år, 13,67
l.3 Regner man ud hvor meget hver mand 
over 20 år forbrugte af brændevin i 1880 nåes 
det imponerende tal: 67 7.4. Men var det så en 
stigning? De statistiske oplysninger, der går 
længere tilbage i tid er behæftet med en del 
usikkerhed, men i hvert fald kan man konsta
tere, at brug af øl og brændevin ikke var no
gen ukendt størrelse i de før-kapitalistiske 
samfund. Troels-Lund fortæller om drikkeri i 
det 16. århundrede -  præsten Joachim Junge 
forarges over sognebørnenes drikkevaner i 18. 
århundrede, og i håndværkstraditionen -

både i laug og zünft -  havde drikkeritualer en 
uhyre central placering -  osv. Utallige under
søgelser, som turde være almindelig kendt, vi
ser at drikkeri var en integreret del af for
skellige før-kapitalistiske samfund og kultu
rer5.

I det danske landbrug før udskiftningen 
havde brændevinsbrænding været en meget 
vigtig produktion, ikke blot p.g.a. brændevi
nen, men også fordi det biprodukt, der frem
kom ved brændingen ansåes for at være et 
uundværligt fodringsmiddel6. Denne produk
tion fortsatte helt op i 1840’erne, hvor de nye 
tider begyndte at slå igennem i det danske 
landbrug. Det blev simpelthed mindre og 
mindre rentabelt at bruge korn til brænding.

Netop perioden efter midten af 1800-tallet 
var starten på den egentlige kapitalisering af 
det danske landbrug, gennem inddragelse i 
verdensmarkedet, først via korneksport og se
nere med andelsproduktion og eksport af ani
malske produkter. Denne proces, som formelt 
var startet med udflytningen fra landsbyerne, 
individualiseringen af bønderne og stigende 
social differentiering i landbomiljøet, frem
mede en gårdmandsideologi, hvor individuel 
økonomisk fremgang blev det ydre tegn og 
bevidsthedsmæssigt resulterede i en mere ra
tionel, kalkulatorisk tankegang og en tæm
ning af drifter, der bl.a. udelukkede den over
vældende og helt almindelige indtagelse af al
kohol, som havde været en given ting i det 
gamle landsbyfællesskab7.

De dyder, som udvikledes i gårdmands
standen i løbet af 1800-tallet, var tegn på en

3. Dansk Alkoholstatistik, 1981, s. 7.
4. Danstrup, John & Hal Koch (red.): Danmarks Historie, bd. 12 De nye klasser 1870-1913, af Vagn Dyb- 

dahl, Kbh. 1971, s. 377.
5. Troels-Lund: Dagligt Liv i Norden i det sekstende århundrede, 6. udg., Kbh. 1969. Femte bog: Fødemidler, 

f.eks. s. 239, hvor det står, at det at fa sig en rus var en fortjentsfuld gerning »et tegn på, at ved
kommende var en brav, flink, hæderlig person«. Junge, Joachim: Den Nordsjællandske Landalmues Karak
ter, Skikke, Meninger og Sprog, Kolding 1915 (1798), behandlet i Søren S. Olesens speciale: Den »moderne« 
mennesketypes opståen i Danmark ca. 1500-1800, Historisk Institut, Arhus Universitet 1981, Drukkenskab s. 
73 f. Ang. håndværkertraditionen, se: RaVn, Thomas Block: Arbejdet mellem nødvendighed og dyd, 
i: Den Jydske Historiker 26: Fejekosten og surdejen. Civiliseringsprocesser i Europa 1200-1800, Arhus 1983.

6. Rumar, Lars: Jordbrug og brændevinsbrænding, i: Erhvervshistorisk Årbog 1966 og 1967. Ang. brænding
-  teknik og lovgivning 1966, s. 7-95, og landbrug og brænding, 1967, s. 46—131.

7. Jvf. Pedersen, Niels: En sjællandsk Bondes Erindringer. Forf. formulerer har forskellen mellem den nye tids 
rationelle bonde og de uhumske (og fordrukne) gammeldags bønder. Dr. H. P. Ørum skriver i: Om Bru
gen af spirituøse Drikke i Danmark udenfor Kjøbenhavn, Kbh. 1889 -  på grundlag af indberetninger fra 325 
læger i hele landet, at drikfældigheden specielt var aftaget hos den mere velhavende del af befolkningen
-  især tydeligt hos gårdmandsstanden -  s. 15.
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ny tid. En tid, der var indvarslet af den indu
strielle revolution i England, hvor netop ra- 
tionelt-kalkulatorisk bevidsthed, driftstæm
ning og soberhed var den borgerlige klasses 
adelsmærker.

Med industrialiseringen fulgte en omfat
tende disciplinering af arbejdskraften. Arbej
det ændredes i processen fra formel til reel 
subsumtion under kapitalen: I stedet for en 
håndværksproduktion, der var præget af u- 
jævn arbejdsrytme, blå mandage, druk, leg og 
diskussion under eller i stedet for arbejdet 
(altså ingen adskillelse af arbejde og fritid), 
skulle nu indføres en rationel masseproduk
tion, hvor disse førindustrielle håndværkska
rakteristika måtte renses væk.

Arbejderne skulle disciplineres til en pro
duktion, hvor punktlighed, regelmæssighed 
og stabilitet var nøgleordene. Midlerne hertil 
var en gennemsættelse af urets tid (lineær tid) 
i modsætning til den opgaveorienterede tid 
(cyklisk tid), gennem fabriksklokken og -reg
lementet, forbud mod andet end arbejde på 
arbejdspladsen, stigende overvågning o.s.v.8. 
Denne disciplinering i de nye industribyer 
medførte tab af identitet og orientering 
(anomi) for industriarbejderne, nød og elen
dighed trivedes i de sammenpressede bolig
kvarterer, hvilket igen medførte en alkoholi- 
sering af arbejderne. På værtshuset var der 
trods alt en form for socialt samvær -  i rusen 
forglemmelse og eskapisme. Drikkeriet skif
tede karakter i forbindelse med industriali
seringen. Det at drikke sig fuld i det før-kapi- 
talistiske samfund var ikke noget socialt 
brændemærke, men snarere et tegn på klasse
tilhørsforholdet. Fra dette kollektive fælles
skabsritual gik tendensen nu i retning af en

Afholdsbevægelsen som disciplineringsagent 
bedøvende eskapisme9. Den tyske socialde
mokratiske teoretiker Karl Kautsky diskute
rede i 1891 alkoholproblemerne i arbejder
klassen, og kaldte til kamp mod brændevinen, 
der kun bedøvede og ikke fremmede arbejder
klassebevidstheden10 -  i modsætning til øllet, 
den sociale drik: Det tager tid at drikke øl, ru
sen kommer langsomt -  og over øllet dis
kuterer arbejderen og udvider sin bevidsthed:

»Ohne Wirtshaus giebt es fur den deutchen 
Proletarier nicht bloss kein geselliges, son
dern auch kein politisches Leben« (Kaut
sky op. cit. s. 106)

Industrialiseringen medførte en ny arbejds
situation og nye erfaringer i den tidlige indu
strielle udvikling. Druk var et middel til at 
søge forglemmelse -  men med den stadige 
teknologisk udviklede produktion blev det 
nødvendigt at sætte ind med en kamp mod 
drikkeriet, altså en yderligere disciplinerings
tendens. Som virksomme midler til at for
bedre ædrueligheden på fabrikkerne opsum- 
merede H. v. Glümer11 i 1897 følgende gen
nemprøvede muligheder for Tysklands ved
kommende: Forbud, belæring, appel til arbej
derkonernes hjælp, belønning for afhold og 
omsorg for at arbejderne havde adgang til er
statningsdrikke og sund mad. Og samtidig 
opstod småborgerlige organiseringer til på 
samfundsplan at virke mod drukkenskaben: 
Mådeholds- eller afholdsselskaber -  i USA al
lerede før 1800 og i England fra 1820’erne og 
30’erne. I første omgang var disse rettet imod 
brændevin alene, men blev snart til totalaf- 
holdsselskaber.

De engelske og tyske erfaringer med druk-

8. Se hertil E. P. Thompsons fremragende artikel: Time, Work-discipline and industrial capitalism, Past and 
Present 38, 1967, Og Lambert, W. R.: Drink and work-discipline in industrial South-Wales, c. 1800—1870. i: 
Welsh History Review, 7, no. 3, Cardiff 1975, hvor han analyserer etableringen af en ny kultur til af
løsning af den gamle, som de fra landet indvandrede arbejdere var præget af. Arbejdet måtte løsrives 
fra fritiden og legen -  man måtte lære at arbejde for at tjene penge, ikke blot for at overleve. Regel
mæssig og stadig intensitet -  og nøjagtighed og standardisering i stedet for individuelle kendetegn, s. 
293.

9. Schivelbusch, Wolfgang: Paradiset, smagen og fornuften. Nydelsesmidlernes historie, Kbh. 1980.
10. Kuatsky, Karl: Der Alkoholismus und seine Bekämpfung, i: Die Neue Zeit, IX, Jahrgang, II. Band 

1890-91, s. 1, 46, 77, 105.
11. Glümer, H. v.: Arbejdsbeskyttelse mod Alkoholmisbrug, i: Til Ædrueligheds Fremme, Aarg. 1, Kbh. 

1897, s. 148-159, 180-186.
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Østergade. Den store mørke bygning til højre i billedet er Afholdshjemmet, som det også fremgår a f skiltet. Det var en stor 
bygning, der rummede restaurant, hotelværelser, mødelokaler, dansesal. 10. juni 1885 findes følgende reklame i Silkeborg 
Avis:
»SILKEBORG TOTALAFHOLDSRESTAURATION anbefaler sin daglige billige Servering med kold og varm Spise. 
Hver Lørdag samt Markedsdage fra Kl. 12 til 2 serveres med Oxekjødsuppe for 50 Øre Portionen. Restauranten vil særlig 
være heldig for Kostgjængere og Logis haves for tilrejsende. Et smukt og godt Billard staaer til Publikums Afbenyttelse. Det 
bemærkes, at der i Ejendommen er god Staldplads«.

kenskab og industrialisering slog naturligvis 
senere igennem i Danmark, men med 70’er- 
nes og 80’ernes urbanisering og begyndende 
industrialisering dukkede problemet frem til 
overfladen. Enkelte havde været opmærk
somme på drikkeriet og dets skadelige følger 
så tidligt som i 1840’erne, men forsøget på at 
danne en totalafholdsforening var strandet 
med pioneren O. Syversens tidlige død. I 
1879 var tiden imidlertid moden -  med en 
uges mellemrum dannedes de to første total- 
afholdsforeninger i Vejle og Randers.

At drikkeriet i det tidsrum, hvor afholdsbe- 
vægelsen blomstrede op, skulle være stigende 
er der imidlertid ingen statistisk hold i -  
tværtimod faldt spiritusforbruget efter 1875

(1875: 13,67 1. ren alkohol pr. person over 14 
år pr. år, 1880: 12,78 1., 1885: 10,94 L, 1890: 
10,26 1., og så stiger det igen ved århundrede
skiftet til 12,46 1., og 1910: 9,48 1. Dansk Alko
holstatistik op. cit.), og langsomt men sikkert 
svingede forbruget fra overvejende brændevin 
til øl. Men samtidig er det også evident at 
drikkeriet trådte mere frem/tydeliggjordes i 
industrialismens byer og i det industrialise
rede arbejde -  og at den fremvoksende kapi
talistiske ideologi netop satte fokus på et pro
blem som dette.

Dette er (en noget forkortet udgave af) bag
grunden for afholdsbevægelsens fremvækst. 
Afholdssagen fremmedes gennem skriveri, fo
redrag, oplysning -  hvilket jeg skal vende til
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bage til -  men især gennem oprettelse af lo
kale afholdsforeninger til skabelse af et sobert 
miljø i lokalsamfundet. Et af de første steder 
dette skete var i Silkeborg.

Totalafholdsforeningen for Silkeborg 
og Omegnen
I Totalafholdsbladet, nr. 8, 15. oktober 1880, 
meddeltes:

»Ny Totalafholdsforening. Efter Opfordring 
holdt Lavrids Jørgensen den 8de dennes et 
Totalafholdsmøde i Silkeborg hvorved 8 
mænd underskrev Totalafholdsløftet. Da
gen efter holdt han Møde i Linaa Forsam
lingssal, hvor en fordrukken Skræder og en 
fuld Smed gjorde Spetakel og jævnlig af
brød Taleren ved meningsløse Tilråb og 
flove Bemærkninger. Der indtegnede sig to 
Medlemmer og flere af Gaardmændene 
stillede sig velvillig over for Sagen og ville 
mulig senere tegne sig, foreløbig fik de Bla
det, for derigjennem at gjøre sig yderligere 
bekjendt med Sagen. Om Søndagen hold
tes atter Møde i Silkeborg. Ved dette Møde 
tegnede sig nogle og tyve Mænd (ikke en 
eneste Kvinde havde givet Møde), og der 
stiftedes en Totalafholdsforening, der for- 
løbig kom til at tælle 30 Medlemmer. Men 
da der er en ualmindelig god Stemning for 
Sagen (vel sagtens paa Grund af, at »Silke
borg Avis« stadig med velvillig Opmærk
somhed har fulgt Sagens Fremgang andre 
Steder), og Bestyrelsen kom til at bestaa af 
agtede, dygtige og virkelystne Mænd, saa 
vil den nye Forening med Guds Hjælp 
snart tiltage i ydre Omfang og indre 
Styrke. Bestyrelsen bestaar af følgende 5 
Medlemmer:
a) Skomagermester Chr. Nielsen,

Formand;
b) Skræddermester J. Eriksen, 

Viceformand;
c) Lærer A. Jørgensen, Sekretær;

Afholdsbevægelsen som disciplineringsagent
d) Bestyrer Lavrsen, Kasserer;
e) Slagtermester Josef Hertz.
Hovedbestyrelsen for den danske Totalaf
holdsforening hilser herved Totalafholds- 
mændene i Silkeborg hjærtelig »Velkom
men«, og ønsker, at de maa faa Lykke og 
Velsignelse til rigtig at udrette noget stort 
og godt i Kampen mod »Samfundets vær
ste Fjende«.

Afholdssagen var kommet til Silkeborg -  
endda ret tidligt. Et år efter den første danske 
totalafholdsforenings oprettelse i 1879, blev 
Silkeborg-foreningen den 10. oktober 1880, 
den 20. afholdsforening på landsplan.

Silkeborg var en meget ny by: først i mid
ten af 1840’erne begyndte byen at udvikle sig 
med bygning af papirfabrikken og oprettelse 
af handelsplads. Mange arbejdere og han
delsfolk flyttede i de følgende år til byen og 
nybyggerstemningen må have betydet en vis 
løssluppenhed.

I 1863 så Distriktslæge Fibiger imidlertid 
yderst lyst på drukkenskabs- og sædeligheds- 
forholdene i den nye by: »Tilbøjeligheden til 
Brændevinsdrik kan ingenlunde siges at være 
stor for Byens Vedkommende (...) Man ser 
næsten aldrig et beruset Menneske paa Ga
den, undtagen det er Bønder, som er komne 
til Byen for at more sig. Alkoholismus er der
for sjelden. Delirium tremens endnu sjeld-

12nere.« .
Men i 1870 havde piben faet en anden lyd. 

Fibiger klagede nu over det stigende antal ar
bejdsløse (arbejdssky), som tilbragte tiden 
med dovenskab og værtshusbesøg — og skam
løst trak på den offentlige og private god
gørenhed: »Byen vrimler af smaa Værtshus
holdere, og i disses Skænkestuer seer man Ar- 
bejdsfolk og den lavere Haandværkerstand 
drikke Snapse og Baiersk 01. Dertil kommer 
at Usædeligheden er meget stor, og Syphilis 
har i de senere Aar havt en betænkelig Ud
bredelse, ja, har endog trængt sig ind i Fami
lier, hvor man mindst skulle vente at finde 
den.«13

12. Fibiger, C.: Medicinsk Topographie for Silkeborg og dens Omegn. Kbh. 1863, s. 79.
13. Fibiger, C.: Dødelighedsforholdene i Silkeborg i Femaaret 1861-1865, i: Hygiejniske Meddelelser, bd. 6, 

hft. 1, 1870, s. 66-67.
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Fibigers moralske udtalelser gjaldt de ar
bejdssky -  hvad end de så var tvunget i ar
bejdsløshed eller ej, mens Fabriksarbejderne 
med stabilt arbejde vurderedes som rimeligt 
sobre og sædelige.

Det var således i en hastigt voksende han
dels- og arbejderby med stigende sociale pro
blemer, at tanken om en totalafholdsforening 
voksede frem. Og med lokale håndværkere i 
forgrunden realiseredes så tanken i oktober
1880. Formålet med foreningen var naturlig
vis at virke for afholdenhed og mod spiritus. 
Og midlerne var udover det gode eksempel, 
at skabe et alkoholfrit miljø som modvægt til 
værtshusmiljøet. Hertil var det nødvendigt at 
etablere fysiske rammer -  et afholdshjem, 
hvor det offentlige liv kunne udspilles: møder, 
foredrag (både afholds- og alment dannende 
foredrag) og selskabelige sammenkomster, 
såsom baller, soireer, sangaftner o.l..

Afholdssagen fremførtes på møder gennem 
stærkt følelsesladede foredrag mod »Drikke
uhyret« og med økonomisk argumentaion. 
F.eks. fremførte Lavrids Jørgensen på førom
talte stiftelsesmøde, at der årligt gik 40 mill, 
kr. til »Drikketrafikken« i Danmark, »eller 
omtrent lige saa meget som vi kan faae ind for 
Heste, Køer og Fedesvin«14. Ligeledes brug
tes den lokale avis, Silkeborg Avis (på det 
tidspunkt den efieste i byen) til fremme af sa 
gen. Og at indfangeisen af de frie fugle, hånd 
værkssvendene på valsen, lå håndværksme
strene i bestyrelsen meget på sinde, vidnede 
bestræbelserne på at fa oprettet logihus for 
svendene, så de ikke skulle være henviste til 
værtshusene. Straks i 1880 lykkedes det at fa 
skaffet 2-3 mindre lokaler, hvor medlem
merne kunne forslå en ledig stund med læs
ning og samtale. Og i begyndelsen af 1881 
kunne berettes om medlemsfremgang og et 
lyst syn på fremtiden:

Silkeborg, den 2den Februar. Hr. Redaktør!
Jeg kan ikke lade være med at fortælle Dem

lidt om vor Forening. De kan tro at alt gaar 
godt. I vor Forening ere vi alle, som vare vi 
hjemme. Der er saadan en fortrolig hjærte- 
lig Tone over det hele. Man hører aldrig et 
vrangt Ord, men ser lutter fornøjede An
sigter. Foreningen vinder baade i Omfang 
og Anseelse. Vi ere nu 62 Medlemmer og 
det betragtes som en Æressag at være med i 
Stedet for at man tidligere kaldte os Svær
mere og Fantaster. For at De kan se, hvor 
rask det gaar, skal jeg meddele Dem, at i 2 
Dage indtegnedes 8 medlemmer, lutter 
unge Mennesker. Vi bygge paa Ungdom
men, og jeg tror ogsaa, at denne bedst kan 
føre Sagen frem. Hos mange af de gamle er 
Vanen bleven en anden Natur og det er 
ikke let at forandre sin Natur« (Totalaf- 
holdsbladet, nr. 4, 15. feb. 1881).

Et år senere var foreningen blevet så stor, at 
det kneb med at få plads til møderne, og tan
ken om at fa bygget et afholdshjem blev sta
dig mere nærværende. Der var nu over 200 
medlemmer, »og da det er Folk, som omtrent 
alle søge Lokalerne paa Forsamlingsafte
nerne, hvor der holdes Oplæsning, Diskus
sion og Lignende, saa maa det staa klart for 
enhver, at der trænges haardt til større og 
bedre Lokaler«15. For at skaffe penge til byg
geriet startedes indsamling af penge (»ti- 
Øres-Subskription«) i februar 1882. Der 
skulle dog gå to år inden afholdshjemmet blev 
til virkelighed: i februar 1884 opnåede for
eningen bevilling til at drive restaurant uden 
brændevin og der nedsattes et udvalg til køb 
af en byggegrund16. Den 25. november 1884 
kunne der så holdes indvielsesfest i Totalaf- 
holdshjemmet i Østergade med stor fest og 
anerkendende ord fra to af byens vigtigste 
personligheder: Birkedommer, kammerherre 
Drechsel og pastor Wiberg. Det betonedes li
geledes af pastor Tranberg, Fårup, at huset 
skulle være et hjem især for unge mennesker-

14. Silkeborg Avis 11. okt. 1880.
15. Silkeborg Avis 6. feb. 1882. Avisen anbefalede sagen, »thi Skam var det for vor By om en saa nyttig 

Forening skulle blive hæmmet i sin Udvikling...«.
16. Forhandlingsprotokollen, 15. feb. 1884. Hovedparten af oplysninger om foreningens liv er hentet i Af

holdsforeningens arkiv, som opbevares på Lokalhistorisk Samling, Silkeborg.
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og et samlingssted, hvor folk kunne mødes 
uden strid17.

Etableringen af afholdshjemmet blev na
turligvis af stor betydning for afholdsforenin
gen. Her var plads til de mange arrangemen
ter, som var en vigtig del af foreningens forsøg 
på at påvirke i ædruelig retning. Med af- 
holdsrestauranten fik man et sted, hvor man 
kunne samles og drikke kaffe, spise middag, 
ja, endog spille billard. Ligeledes var der væ
relser så udenbys afholdsfolk kunne overnatte 
-  og der var staldplads i gården, hvilket var af 
stor betydning for bønderne, der kom kø
rende i hestevogn til lørdagsmarkedet eller 
midsommerens kreaturmarked.

I afholdshjemmets store sal kunne afholdes 
baller, hvilket skete tit. Der lagdes i den for
bindelse vægt på at man ikke behøvede at 
være et hængehoved, fordi man forsagede spi
ritus: ballerne var iflg. forhandlingsprotokol
len festlige og fortsatte mindst til kl. 2 om nat
ten. Dog var der en sømmelighedsgrænse: 
dansen skulle foregå ordentligt og pænt -  og 
til at sørge for det udnævntes balinspektører 
(Netop dansen gav anledning til diskussion 
efter århundredeskiftet, jvf. senere).

Besiddelsen af afholdshjemmet var en af 
grundene til at centralorganisationen Dan
marks Afholdsforenings delegeretmøde kunne 
holdes i Silkeborg i juni 1885. 148 delegerede 
fra 132 foreninger landet over samledes for 
bl.a. at diskutere oprettelse af lånebiblioteker 
for afholdslitteratur, og forholdet til Good- 
Templar bevægelsen, der var begyndt at gå 
den folkelige afholdsbevægelse lidt for nær i 
medlemshvervning18. Men det var ikke seri
øse forhandlinger det hele. Arsmødedelta- 
gerne kunne også nyde en smuk sejltur til 
Himmelbjerget, et møde i »Indelukket« og 
gudstjeneste i Silkeborg Kirke19.

Afholdshjemmet var en vigtig, men ikke 
den eneste faktor i forsøget på at gøre be
vægelsen livsomfattende. Udover de alminde
lige arrangementer af underholdende og be-
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lærende karakter, oprettedes i foreningens 
regi ligeledes forskellige sociale ordninger, så
som spareforening, som fungerede næsten fra 
foreningens start og en syge- og understøttel
seskasse:

»Det vedtoges at oprette en saadan, og der 
tegnedes straks en Del Medlemmer, hvor
hos yderligere Indmeldelse kan ske paa en i 
Foreningens Lokale henlagt Liste. Menin
gen med Kassen er, at yde Medlemmerne 
en nærmere fastsat ugentlig Understøttelse 
i Sygdomstilfælde, og da Kontingentet kun 
er 10 øre om Ugen, saalænge der er Syg
dom i Foreningen, forventes det at den vil 
faa stor Tilslutning«.
(Silkeborg Folkeblad 11. okt. 1886).

Der dannedes ungdomsforening (1904), af
holdtes børnefester og gammelmandsbal -  og 
den store sal lejedes ofte ud til andre af byens 
foreninger -  f.eks. til dilettant eller fagfor
eningsmøder. Endelig skal nævnes et Totalaf- 
holdsbibliotek, som var opstillet i foreningens 
lokaler.

Herudover kunne afholdsforeningsmed
lemmer på landsplan nyde godt af specielle 
afholds-forsikringsselskaber og begravelses
kasser. I bevægelsens aviser20 kunne man læse 
opbyggelige fortællinger, videnskabelige be
viser på alkoholens dårlige egenskaber, med
delelser fra andre afholdsforeninger landet 
over -  og i udlandet, og endelig kunne man 
herigennem annoncere efter en totalafholds- 
husbestyrerinde -  eller søge'logi hos totalaf- 
holdspar.

Afholdenhed og sømmelig adfærd
Men det var jo ikke kun for at blive forsikret 
eller for at låne bøger, at silkeborgenserne 
meldte sig ind i foreningen -  der fulgte også 
forpligtelser med. Eftersom foreningens for-

17. Totalafholdsbladet 4. dec. 1884, s. 389 og Silkeborg Folkeblad 28. nov. 1884.
18. Silkeborg Avis 30. juni 1885.
19. Iflg. dublikeret skrivelse med program for årsmødet.
20. 1880—1898: Totalafholdsbladet, Dansk Totalafholdsblad og Dansk Afholdsblad. Fra 1898: Folkeven

nen.
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mål var at virke for afskaffelse af al slags be
rusende drik, skulle nye medlemmer under
skrive afholdsløftet ved indmeldelsen. Iflg. §3 
i Silkeborg Afholdsforenings love21, lød løftet 
således:

»Vi underskrevne forpligter os til med 
Guds Bistand at afstaa fra al Slags be
rusende Drik som Drik, idet vi forpligter os 
til, saa længe vi er Medlemmer af For
eningen ikke at yde, nyde eller byde be
rusende Drikke som Drik. Naar et Medlem 
har udmeldt sig hos Bestyrelsen betragtes 
det engang givne Løfte som ikke givet, og 
er Vedkommende fuldstændig løst fra 
samme«.

Dette var standardformularen, hvorefter man 
lovede at være afholdende -  ikke for altid, 
som i Good-Templar-logerne -  men i den tid 
man var medlem af foreningen. Det betød at 
man kunne smides ud af foreningen, hvis løf
tet ikke overholdtes. Forhandlingsprotokollen 
har forbavsende fa optegnelser om eksklusio
ner, men i medlemsprotokollen findes notater 
ved navne på tidligere medlemmer af for
eningen, som tyder på at de er blevet smidt 
ud. I begyndelsen af foreningens virketid 
skulle eksklusioner op på generalforsamlin
gen, men senere blev det en ren ekspeditions
sag: Man havde simpelthen et standardbrev, 
der tilsendtes synderen:

»Da det er meddelt Bestyrelsen, at De har 
overtraadt Deres Løfte, bedes De saafremt 
Beskyldningen maate være urigtig, at med
dele Bestyrelsen Underretning i Løbet af 8 
dage. Hører Bestyrelsen ikke nærmere fra 
Dem, udslettes De af Foreningen« (For
handlingsprotokollen, 5. maj, 1906).

Som oftest var der tale om anmeldelse eller 
stikkeri -  og det blev måske misbrugt ind 
imellem. F.eks. anklagedes Vært Anton Pe
dersen, Granly, 1913 for at have holdt ulovlig

dans og beværtet berusede personer -  men ef
ter hans forklaring fandt bestyrelsen ikke 
grund til at foretage yderligere i den sag22.

Udover dette grundforhold, at man ikke 
måtte røre spiritus, var der forskellige andre 
bestemmelser vedr. opførsel. Det var forbudt 
at spille kort om penge i foreningens lokaler -  
der måtte ikke »lades haant om eller tales for
agteligt om Religionen«23 -  og sømmelig og 
korrekt opførsel fordredes i det hele taget.

En vigtig sag blev den rette opførsel i for
bindelse med ballerne og dansen. »Dansen« 
debatteredes første gang 1901 og 6. maj 1902: 
»Bestyrelsen fremsætter Forslag om, at Be
styrelsen er berettiget til ved Dansen, naar 
der danses forkert, at forbyde Vedkommende 
at deltage i Dansen« (Iflg. Forhandlingspro
tokollen). Men hvad var det så at »danse for
kert«? Ja, det afsløres først i et reglement for 
foreningens møder og fester vedtaget på ge
neralforsamlingen 16. jan. 1911: de to første 
paragraffer var ret uproblematiske, og be
kræftede kun hvordan den slags foregik:

»§1: Foreningen afholder Medlemsmøder 
hver mandag Aften Kl. 8 A hvor nye 
medlemmer optages

§2: Formanden byder Velkommen, leder 
Møderne, i hans Fraværelse Næstfor
manden eller et af de øvrige Bestyrelses
medlemmer«

Dernæst lagdes der vægt på en ordentlig op
førsel -  ro og orden:

»§3: Ved medlemsmøderne indledes med 
Sang og derefter Foredrag Oplæsning 
eller Diskusjon. Det pålægges Medlem
merne at overholde god Ro og Orden 
under Møderne, hvortil hvert Medlem 
maa yde sin Bistand. Cigar og Tobaks
rygning er forbudt. Se Opslagene«.

Og så endelig definitionen på »forkert dans«:

21. Her cit. fra de reviderede love. Forhandlingsprotokollen 26. feb. 1894. De folkelige afholdsforeninger 
havde på dette tidspunkt slettet det agressive »total« i navnet.

22. Forhandlingsprotokollen, 27. jan. 1913.
23. ibid. 26. feb. 1894.
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»§4: Selskabelige sammenkomster -  Baller 
m.m. afholdes efter nærmere Bestem
melse.
Ingen maa danse med Over eller Ho
vedtøj paa og med Cigar i Munden eller 
Haanden ligesom det er forbudt at danse 
forkert -  Venstre — om«.

At danse »avet om« kunne altså ikke tillades, 
sandsynligvis p.g.a. det kaos, som skabtes, 
når ikke alle dansede samme vej — og vel også 
et udtryk for en generationskløft, hvor de 
ældre, som sad i bestyrelsen, ikke kunne ac
ceptere denne nymodens dans. Men sagen af
sluttedes ikke med dette reglement -  i 1915 
forsøgte Brødkusk Christensen at fa afgørel
sen omstødt, men havde majoriteten imod sig 
-  og først i 1920 kom der en ny beslutning:

»Førsteling foreslog at Reglerne for Bal
lerne i Foreningen forandredes til at der og- 
saa maa danses venstre om. Efter en ind- 
gaaende Forhandling herom vedtoges Før- 
stelings Forslag med 11 st. mod 8, dog kan 
den almindelige Buledans ikke tillades lige
som Bestyrelsen skal sørge for at alt ved 
Ballerne gaar sømmeligt til«24

Sagen om dansen viser noget om, hvad der 
stod på spil: det var nødvendigt for den ældre 
generation at holde fast i at det gik sømmeligt 
og respektabelt til ved foreningens fester. Den 
fortsatte insisteren på sømmelighed, ro og or
den, hang sammen med ønsket om at blive 
accepteret -  afholdsforeningen skulle ikke 
være sub-kultur, men udtryk for et højere mo
ralsk stade -  i modsætning til tidligere tiders 
skørlevned.

Afholdsforeningen skulle foregå med et 
godt eksempel -  og trods det at den yngre ge
neration endelig i 1920 fik lov til at danse

Afholdsbevægelsen som disciplineringsagent
»venstre om«, pointeredes det at det absolut 
ikke var meningen at det hele skulle udarte til 
»Buledans« -  et udtryk for usømmelighed og 
usædelig optræden.

Den småborgerlige dominans
Sømmelighed, afholdenhed, moral etc. er 
nogle af nøgleordene i den bevidsthed, der 
knytter sig til den småborgerlige produktions
måde. Og foreningen var da også præget af 
småborgere. Ser man på bestyrelsessammen
sætningen domineredes foreningens ledelse i 
hele perioden af håndværksmestre og hand
lende. Og i en opgørelse over medlemmernes 
erhverv 1881-1897 træder disse mindre er
hvervsdrivendes dominans ligeledes frem25. 
Ikke fordi de var flest rent numerisk, men 
fordi de var i stand til at trække hele familien 
med i foreningen -  og dels -  hvilket fore
kommer det vigtigste -  ved at fa deres ansatte 
tjenestefolk, lærlinge o.s.v. med ind i afholds- 
miljøet.

Undersøgelsen omfatter i alt 474 personer 
-  hvoraf i hvert fald 137 ikke mere var med
lemmer af foreningen i 1897. De er noteret 
som bortrejst, udmeldt eller slettet26.

Silkeborg Afholdsforenings 
medlemmer 1881-1897
I. Selvst. håndværkere og handlende 52
II. Arbejdere, svende og lærlinge 185
III. Ungkarle og ungpiger27 152
IV. Service-erhverv 10
V. Husmødre28 49
VI. Andre29 26

i alt 474

24. ibid. 19. jan. 1920.
25. I Silkeborg findes næsten ingen tilfælde, hvor byens højere lag. har været organiseret i afholdsfor

eningen. Nævnes kan Redaktør Lyngby, og Candidat, senere Pastor, Hasselbalk, der i 1904 var for
mand og sekretær for foreningen -  men han var altså også rigtig grundtvigianer og skrev navneord med 
lille og bolle-å!

26. Iflg. Medlemsprotokollen for Silkeborg Afholdsforening 1897.
27. Sønner og døtre af afholdsfolk.
28. Hustruer til afholdsmænd.
29. Omfatter f.eks. seminarister, enker og de stillingsbetegnelser, der var ulæselige.
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Går vi lidt tættere på gr. II, ser vi håndværks
mestrenes og de handlendes indflydelse, idet 
den allerstørste gruppe her kan betegnes som 
tyende af forskellig art. De er alle i medlems
protokollen opført uden stillingsbetegnelse -  
kun med et lille »hos«, og så arbejdsgiverens 
navn (F.eks. NN hos Bager Stilling)

Gruppe II
A: Arbejdsfolk 37
B: Svende i forsk, håndværk 7
G: Lærlinge i forsk, håndværk 7
D: Handels-lærlinge og ekspedienter 5
E: Tyende (»hos«) 129

i alt 185

Man kan således både med baggrund i for
eningens aktiviteter og i opgørelsen over med
lemmerne betegne afholdsforeningen som et 
småborgerligt forsøg på at organisere befolk
ningen (og især de lavere klasser) i et huma
nistisk, moralsk miljø, med fællesskab om sa
gen på tværs af klasseskel. Denne karakteri
stik var et af den opkommende arbejderbevæ
gelses hovedanklagepunkter mod afholdsbe- 
vægelsen, og på landsplan gav det da også 
lejlighedsvis anledning til sammenstød. I Sil
keborg var f.eks. Arbejdsmændenes Fagfor
ening før århundredeskiftet meget utilfreds 
med, at der blev afholdt Fællesorganisations
møder på afholdshj emmet -  og i forbindelse 
med oprettelsen af Arbejdernes Forbrugerfor
ening (1900) stredes man om hvorvidt der 
skulle sælges spiritus eller ej30.

Dog mener arbejderbevægelses-historike
ren Keld Dalsgaard Larsen, at der var et nært 
forhold mellem arbejderbevægelsen i Silke
borg og afholdsforeningen fra 1890’erne til et 
godt stykke ind i dette århundrede, idet arbej
derbevægelsen også nødvendigvis måtte for
holde sig til alkoholproblemet i arbejderklas

sen. Ligesom afholdsfolkene måtte arbejder
bevægelsen virke for oplysning, kultur og so
cial sikring, hvilket i Silkeborg fra 1894 orga
niseredes i Arbejdernes Fællesorganisation31.

Skitsen af den lokale afholdsbevægelse har 
vist bevægelsens bestræbelser på at skabe et 
alkoholfrit miljø, hvor indenfor en så stor del 
af det sociale liv som muligt kunne udspille 
sig. Men ved siden af dette ses også disci
plineringen -  vigtigheden af en sømmelig op
træden -  nok fornøjelser, men ikke udskejel
ser. Ideologien var præget af det småborger
skab, som dominerede foreningen, og når 
man går fra den lokale virkelighed og til den 
ideologi, som udbredtes fra mere eller mindre 
centralt hold, finder man de samme idealer.

Afholdsbevægelsens propaganda
I indledningen fremhævede jeg at baggrun
den for afholdsbevægelsen og dens aktiviteter 
må ses i sammenhæng med disciplinerings
aspektet. Disciplinering til lønarbejde kan 
koncentreres i nogle ideologiske begreber, så
som punktlighed, stabilitet og regelmæssighed i ar
bejdet, opnået gennem driftstæmning, afholden
hed og soberhed. Dette ideologiske projekt -  at 
skabe gocfe arbejdere -  både i arbejdskraft
mæssig og moralsk henseende -  blev bl.a. ud
ført af afholdsbevægelsen.

Jeg har valgt at koncentrere analysen om 
afholdsbevægelsens propaganda- og oplys
ningsvirksomhed, idet dette må regnes for et 
manifest udtryk for bevægelsens ideologi. 
Propagandaskrifterne, -pjecerne, -bøgerne og 
aviserne var både beregnet som omvendelses
litteratur -  til uddeling og til at bruge i fore
drag og diskussioner -  og som selvbekræftelse 
for de allerede omvendte. I begge tilfælde be
tyder det at dette materiale er centralt til en 
forståelse af afholdsbevægelsen og dens mål i 
de første år. Jeg vil derfor i det følgende ka
rakterisere propagandaen og ideologien med

30. Inden Arbejdernes Forsamlingsbygning opførtes 1898. Dalsgård Larsen, Keld: Arbejderkooperationens hi
storie -  set fra Silkeborg, Silkeborg 1983, s. 37 og 41-43.

31. Se Dalsgård Larsen, Keld: Arbejderliv og faglig organisering i Silkeborg 1840-1940, Silkeborg 1984, s 44-45 
og 84-85.
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eksempler fra skrifter, udkommet i 1880’erne 
og 90’erne: afholdsbevægelsens opkomst- og 
»kamp«periode.

En fast række af punkter går igen i pro
paganda- og oplysningsskrifterne, nemlig ar- 
gumentation/postulation på grundlag af 1) 
Historien og kristendommen, 2) Videnskabe
lige undersøgelser især omkring sundhed og 
sygdom, 3) Statistik af alle afskygninger -  
både i forhold til sygdom, kriminalitet, natio
naløkonomi o.m.a. Jeg vil i det følgende gen
nemgå disse punkter.

Historien
Næsten alle skrifter understreger historiens 
lære i forbindelse med druk og afholdenhed: 
at afholdende folkeslag har undertvunget de 
alkoholiserede folk. Det bevises herigennem, 
at de afholdende bliver stærkere, mere be
slutsomme og på alle måder overlegne i for
hold til de dekadente, forlystelsessyge, slappe 
og uorganiserede alkoholiske folkeslag:

»...de vindrikkende Lydere, Medere og Ba
byloniere og de øl-drikkende Ægyptere 
bukkede under for de vanddrikkende Per
sere. Selve Verdenshistorien viser altsaa, at 
Afholdsfolkene er de stærkeste« (Balle, M. 
& Ferd. Nielsen: Jubilæumsskrift for Dan
marks Afholdsforening 1879-1904, Odense 
1904, s. 332).

Denne argumentationsform bruges udeluk
kende i forbindelse med oldtiden, mens tiden 
herefter iflg. afholdshistorikerne i stigende 
grad blev præget af drik -  frem til omkring 
1700, som afholdshistorikeren Anton Schmidt 
kalder »Drikkeriets klassiske Tidsalder«33. 
Går vi længere op i tiden, ses historien alene i 
lyset af mådeholdsbevægelsen og afholdsbe- 
vægelsen og dens indflydelse.

Afholdsbevægelsen som disciplineringsagent

En anden vigtig argumentationsform var 
brug af Bibelen og kristendommen. Afholds- 
bevægelsen var fra starten præget af kristne 
frikirkeretninger (således kom inspirationen 
til den danske afholdsbevægelse fra metodi
ster og kvækere) -  hvilket gav bevægelsen 
problemer i forhold til den danske statskirke, 
hvor man i starten ikke så med særligt blide 
øjne på denne bevægelse. Det er i den for
bindelse man skal se den store debat i 1883 
om Bibelen og afholdssagen34.

Pastor H. G. Saabye anfægtede her af- 
holdsfolkenes påstand om at Bibelen krævede 
totalafhold. I stedet mente han, at der taltes 
om forbud mod »umaadelighed« og drukken
skab. Hertil skal lægges en række personlige 
angreb på især afholdsagitatoren Lavrids Jør
gensen, og på afholdsbevægelsens frikirkelige 
præg, samtidig med at Saabye hævdede nød
vendigheden af at have evangeliet med i kam
pen for mådehold.

Afholdsbevægelsens mest spidse pennefø
rer, Lavrids Jørgensen, svarede aggressivt og 
dyngede endnu flere skriftsteder oveni til be
vis for bibelens totale afvisning af de spiritu
øse drikke. Specielt Brylluppet i Kana var 
omdiskuteret, og Lavrids Jørgensen forsøgte 
at sandsynliggøre at Jesus ikke skabte vand til 
vin, men vand til sund, ugæret vindruesaft! I 
sin argumentation støttedes Lavrids Jørgen
sen senere af en præst, Th. Sørensen (der vir
kede på Færøerne, hvor der var forbud. Th. 
Sørensen kom senere til Skanderborg), en af 
de absolut første præster, der helhjertet gik 
ind i afholdsbevægelsen. Debatten er alt for 
omfattende til at blive refereret her -  men den 
viser i hvert fald afholdsbevægelsens nødven
dige brug af skriftens ord i argumentationen, 
på den ene side -  og på den anden side væg
ten på at løsrive sagen fra religionen -  at gøre 
det til en god, borgerlig sag. Denne dobbelt
hed hørte dog bevægelsens første år til. Meget 
hurtigt fik den »folkelige« del af bevægelsen

32. Et andet godt eksempel på brug af historien er Anton Schmidts Afholdsbevægelsens Verdenshistorie, bd. 
I-VI, Hvor bd. I, 1911 handler om oldtiden, den første kristne tid, vikingetid og middelalder.

33. Schmidt op. cit. bd. II (Fra 16-17. Aarhundrede til Begyndelsen af 19. Aarh.) Kbh. 1912, s. 1.
34. Saabye, H. G.: Bibelen og Vinen. Et Lejlighedsskrift om Totalafholdssagen, Kbh. 1883. Jørgensen, Lav

rids: Bibelen og Totalafholdssagen, Kbh. 1883. Sørensen, Th.: Om Totalafholdssagens Forhold til Cristen- 
dommen, Kbh. 1883 + en række småskrifter og artikler.
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Claus Johannsen, Landstingsmand og mangeårig formand for Danmarks Afholdsforening taler ved et møde på Himmel
bjerget den 19. juni 1910. Silkeborg Afholdsforening afholdt årligt en sommerudflugt -  og den gik nasten hvert år ned ad sø
erne til Himmelbjerget, hvor der ofte kom en foredragsholder, eller anden underholdning. Fotos udlånt af Lokalhistorisk 
Samling, Silkeborg.

mest vind i sejlene, og den evangeliske og fri
kirkelige indflydelse svandt ind.

Lavrids Jørgensen hentede i denne debat 
nærmest skyts fra de folkelige vækkelsers kri
tik af den konforme statskirke og dens stive, 
formynderiske præster. På denne måde må 
debatten også opfattes som »et barn af tiden«.

Sundhed og sygdom
En anden meget væsentlig del af afholdsbe- 
vægelsens propaganda var centreret omkring 
forholdet mellem druk og sundhed/sygdom. 
En helt gennemgående tema var drukken
skabens nedbrydning af drankerens legeme, 
hans arbejdsevne, hans velbefindende -  resul

terende i en alt for tidlig død. Afholdsbe- 
vægelsen forsøgte her først og fremmest at 
ramme en pæl igennem meget udbredte my
ter omkring alkohol -  såsom at alkohol styr
ker ved hårdt fysisk arbejde, at alkohol var
mer o.a. Hertil brugtes især den schweiziske 
professor G. Bunge, der i en lille bog, som i 
1887 oversattes til dansk35, viste at alkoholen 
især lammer nervesystemet. Og også har sjæ
lelige virkninger:

»Mennesket bliver Aabenhjertigt og med
delsomt (...) Sorgløs og livsglad (...) Men 
fremfor alt ytrer Alkoholens lammende 
Virkning sig deri, at den bedøver enhver 
Følelse af Mishag og Smerte, og det først og 
fremmest de bitreste Smerter, de sjælelige

35. Bunge, G.: Om Drikkespørgsmaalet. Et Foredrag. Kbh. 1887.
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Smerter: Kummeren, Sorgerne« (Bunge 
op. cit. s. 7.)

Alkoholens nedbrydning af mennesker med
fører både for den enkelte og for samfundet 
uheldige virkninger. For drankeren kan ikke 
klare hårdt arbejde, de indre organer ødelæg
ges, man far deciderede drankersygdomme 
ved stadig druk. Alkoholen resulterer ofte i 
sindssyge, og man kan i hvert fald være sikker 
på en alt for tidlig død. Men ikke nok med det 
-  efter ens død må ens børn slæbe rundt på 
drukproblemerne:

»Faderens Misgerninger nedarves paa Bør
nene i mange Led.«
Dr. Ad. Frick siger således:
»Allerførst har det vist sig, at et stort Pro
centtal, nemlig omtrent Halvdelen, af de i 
Anstalter for Aandsvage Børn, for epilepti
ske, for døvstumme optagne, have drikfæl
dige Forældre«. Lunier fandt, at hos 50 
pCt. af de store Stæders Idioter vare Foræl
drene notoriske Drankere. Dr. Howe har op
lyst, at af 300 Idioter i Massachusetts ned
stammede de 145 fra drikfældige Forældre 
(...) Prof. Dr. med. Brandes nævner følgende 
Tilfælde: »En dranker havde syv børn; de 
to døde tidligt af krampe, det tredie blev 
sindsygt, det fjerde Dranker, det femte, en 
Datter, blev gift, dræbte sit Barn, gav sin 
Mand Gift og tog sig selv af Dage, det sjette 
blev dømt til Døden for Mord, og det sy
vende kom paa en Stiftelse. Faderen blev til 
sidst fjollet og endte paa en Sindssygean
stalt« (Nielsen, Ferd.: En Kulturstrøm. Kul
turhistorisk og hygiejnisk Skildring, Aal
borg 1897, s. 63)

Argumentationen her og den konsekvente
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brug af naturvidenskabsmænd, læger og an
dre med fine, respektindgydende titler, er et 
godt eksempel på hvordan Afholdsbevægel
sen løsrev problemet fra den sociale kontekst 
-  byttede om på årsag og virkning. Propagan
daen gav udtryk for en klippefast tro på, at en 
udryddelse af alkoholen var midlet til at 
skabe en bedre verden, og undlod dermed at 
inddrage de sociale og økonomiske forhold 
som årsag til f.eks. druk. Tværtimod fik druk
kenskaben skylden for al nød, elendighed og 
fattigdom. En opfattelse som arbejderbevæ
gelsen da også i mange tilfælde berettiget kri
tiserede afholdsfolkene for36. Som propa
ganda virkede det imidlertid godt -  det var 
tilsyneladende objektive beviser fra viden- 
skabsmænd på, at druk var uhyre skadeligt -  
og respekten for videnskabsmænd og læger 
var dengang som nu meget stor37.

Ligeledes skal bemærkes at kampen mod 
mådeholdsfolkene også førtes medicinsk:

»Det er efter omfattende og fine Forsøg, at 
Dr. Ridge anklager Nydelsen af Alkohol i 
smaa Mængder med følgende Ord: Den for
mindsker: 1) Haandens Sikkerhed, 2) Sy
nets Skarphed, 3) Bedømmelsens Nøjagtig
hed, 4) Tankens Hurtighed, 5) Muskelbe
vægelsens Hurtighed, 6) Evnen til Selv
kontrol« (Nielsen: En Kulturstrøm op. cit. 
s. 38)

Dette citat viser meget tydeligt bevægelsens 
tilknytning til industrialiseringens og lønar
bejdets tidsalder. For her var man ilde stedt, 
hvis håndens, øjets og tankens sikkerhed og 
selvkontrollen svigtede -  ligesom en beher
skelse og rationalitet i arbejdet og muskel
kraft til at udføre det, var vigtige egenskaber 
for mennesket.

36. Kautsky skriver, at sådanne enkeltsags-bevægelser glemmer klassekampen og forsøger at slå bro mel
lem proletariatet og bourgeoisiet, og drive en kile ind i proletariatet. Kautsky op. cit. s. 88.

37. Næsten alle de i afholdsskrifterne omtalte videnskabelige forsøg og statistikken blev siden anfægtet som 
uvederhæftige og overfortolkede. Se: Weis, Fr.: Om Alkohol og alkoholiske Drikke. Nogle Ord til Overvej
else i Anledning af de i Rigsdagen forelagte Ædruelighedslove, Kbh. 1910 -  og samme: Aflioldsbe- 
vægelsen og Alkoholspørgsmaalet. Gensvar og supplerende Bemærkninger, Kbh. 1910 desuden debatbogen 
Forbud! For eller imod, Kbh. 1918, hvor Weis debatterede med den socialdemokratiske afholdsmand A. 
G. Meyer. Weis var formand for Den Personlige Friheds Værn, der gik imod forbud og indskrænk
ninger i den personlige frihed.
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Statistik
Næsten lige så vigtig i propagandaen som 
forskning og forsøg var brug af statistik -  
sandsynligvis fordi statistik med tal og tabel
ler gav et ligeså objektivt og tilforladeligt ind
tryk som en læges udtalelser. Og afholdsbe- 
vægelsen publicerede utallige former for sta
tistiske opgørelser -  over drikkeriets stigning 
eller fald, »drikke-trafikkens« indflydelse på 
nationaløkonomien, sammenligninger mel
lem skat på spiritus i forskellige lande o.s.v.

Men en brug af statistik som den følgende, 
var nok den mest almindelige -  løst udslynget 
som den var, og uden beviser for rigtighed:

»Over !/3 af Selvmordene her i Danmark 
ere drikfældige. I 14 af de Ægteskaber, der 
opløses, har Drikfældighed været Hoved- 
aarsagen. % af de Personer, der indlægges 
på Københavns Ladegaard, ere drikfæl
dige. Samme Forhold faas for Landets øv
rige Fattiggårde. Med hensyn til Fangerne 
i Vridsløselille for Tidsrummet 1871-1880 
ses det, at for ca. 14 har Drikkeriet stået i 
sandsynlig Forbindelse med Forbrydel
sen«. (Om Alkoholen og dens Virkninger, Kbh. 
1894, s. 4038.

Jeg vil ikke her remse flere tilfælde op af sta
tistisk argumentation, men slå fast, at sta
tistikken var vigtig for afholdsbevægelsen og 
tjente et væsentligt formål i udbredelsen af 
småborgerskabsideologien. Af sidste citat 
fremgik det at druk førte til selvmord, ægte
skabsopløsning, fattigdom og kriminalitet -  
netop nogle af de ting, som kunne forstyrre 
samfundets moralske udvikling og idealerne 
om uafhængighed, selvhjulpenhed og sober
hed i småborgerskabet (og blandt arbej
derne). Dette fremgår også af følgende posi
tive brug af statistik:

»I den strenge Vinter 1860-61 blev i Lon
don 130.370 Personer understøttede paa 
Offentlighedens Bekostning, men det blev 
bevist, at af de 7.847 Arbejdere, der vare Med

lemmer af Totalafholdsselskaberne, bad ikke en 
eneste om Understøttelse.« (Nielsen: En Kul
turstrøm op. cit. s. 68).

Man blev altså selvhjulpen, nassede ikke på 
det offentlige -  og var næsten respektabel 
middelklasse.

Samlet må man sige at det var uhyre væg
tige argumenter afholdsbevægelsen kørte 
frem. Bevisførelsen med bibelcitater gør ind
tryk, ligesom historien, som absolut uigendri
veligt bevis viser at afholdende folkeslag bli
ver de herskende. Nu kan historien jo bruges 
til hvad-som-helst og ligeså Bibelen, og det er 
nok ikke her det vigtigste bevismateriale 
fremkommer. I stedet bruges denne historiske 
dimension som garniture omkring det rigtigt 
tunge skyts: lægernes og statistikkens 
»objektive udsagn«. Her er noget som synes 
uangribeligt og som derfor virker stærkt.

At fa at vide af en læge (evt. en overlæge el
ler endda en professor) at alkoholen er gift for 
din krop, alkoholen nedsætter din arbejds
evne, at alkoholen bringer ulykke og sinds
sygdom over dine børn i flere slægtled -  en så
dan argumentation må virke umiddelbart 
stærk. Og samtidig ligger der en discipline
rende effekt i lægeudtalelserne: At alkohol er 
gift for kroppen betyder dels at visse indre or
ganer simpelthen ødelægges ved umådehol
den alkoholnydelse -  og dels -  og det er 
mindst lige så vigtigt -  at man mister kontrol
len med sig selv og sin krop i rusen. En fuld 
person kan ikke undertrykke sine drifter, hvil
ket kan give sig udtryk i aggression, liderlig
hed, tårevædet sentimentalitet eller skulder
klappende jovialitet. Al tale om rationel tan
kegang, regelmæssige og sikre bevægelser og 
stabilitet er omsonst, hvis der er sprut med i 
billedet. Ens arbejdsevne i det industrialise
rede arbejde bliver således stærkt formind
sket.

Det var der forsåvidt ikke noget nyt i: 
Håndværkerne i det før-kapitalistiske sam
fund vidste godt at de ikke kunne arbejde or
dentlig med brændevinsrus på -  så derfor lod 
de bare være med at arbejde dagen efter en af

38. Udgivet med Statsunderstøttelse til Brug for Danske Skolelærere af Afholdssamfundet ved Mich. Lar
sen og H. Trier, Kbh. 1894.
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Typisk fremstilling a f afhold contra drukkenskab. Til venstre drankerens hjem: trist, mørkt, koldt -  de angste børn gemmer 
sig bag deres grædende mor, efter at faderen igen er kommet fuld hjem. Til højre den pæne småborgerlige afholdsmands hjem, 
som er lyst, ansigterne er glade og der er råd til ordentlig mad. Læg desuden mærke tilplanten, der deler billedet i to: til højre 
springer den smukt ud, mens den til venstre er gået i frø.

de utallige helligdage eller blå mandage. Det 
før-industrielle arbejde var indrettet efter en 
indtjening, der skulle opretholde status quo -  
man skulle have til mad og de fornøjelser, 
man nu engang plejede, hvorfor man ikke ar
bejdede mere end højst nødvendigt og på ure
gelmæssige tidspunkter. Men med industria
liseringen forstærkedes den førnævnte nød
vendighed af regelmæssighed og punktlighed, 
og dermed blev også afholdenhed (sammen

med skoleundervisning og familieideologi) en 
vigtig disciplineringsfaktor.

For man kunne jo se hvad drukkenskaben 
kunne føre til, i statistikken: sindssygdom, 
fattigdom, kriminalitet og alle former for usæ
delighed. Ting, der virkede truende for den 
respektable småborgers moral, men som så 
sandelig også var økonomisk uforsvarligt, idet 
ovennævnte fortrædeligheder kostede penge 
for samfundet. Alkoholikere og fattige nød
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uden at yde »lå samfundet til byrde«. Der
imod skejede en respektabel og stabil arbej
der med et roligt familieliv ikke ud og lå ikke 
andre, til byrde -  og var således, iflg. ideolo
gien, uafhængig og fri (skønt lønarbejder).

Disse intentioner er meget præcist opsum
meret af Overlæge Carl Ottosen, 1929: »Af
hold for den enkelte betyder en højere Sund
hedstilstand med færre Smerter, større Velbe
findende, forøget Arbejdsevne og en rigere og 
sandere Livsglæde. At det for Familierne be
tyder bedre økonomi og derigennem bedre 
Raad til egen og Børnenes Uddannelse, til 
ædfere Livsnydelse, til større Hjemlivsfred og 
Hjemlivslykke -  og da Familierne er Grund
pillerne i Samfundet, betyder dette atter et 
lykkeligere Samfundsliv« (Hvad vi vil, i: Dan
marks Aflioldsforening gennem 50 Aar, 1879—1929, 
Kbh. 1929, s. 84).

Som sagt blev afholdsbevægelsen kritiseret 
for denne ideologi af arbejderbevægelsen: den 
ensidige fokusering på sprutten som skyld i 
alt fortræd fjernede arbejderens bevidsthed 
fra klassekampen -  erstattede således kollek
tiviteten og solidariteten med individuel stræ
ben efter respektabilitet og familielykke. Men 
arbejderbevægelsen havde også øjnene åbne 
for drukkenskabens farer -  og respektabilite
ten som en vigtig del i kampen for indflydelse 
og anerkendelse -  og det vil jeg se på i det føl
gende.

Arbejderne og afholdet
Afholdsbevægelsen var fra starten en småbor
gerbevægelse. De bærende kræfter var mindre 
håndværksmestre, handlende og naturligvis 
de humanistisk-idealistiske skolelærere. Men 
blandt dem, der fyldte de meniges rækker un
der afholdsfanerne var der også mange -  nok 
især (håndværks-) faglærte -  arbejdere.

Som det tidligere er vist var en af afholds- 
bevægelsens intentioner at virke for en ædrue
lig påvirkning af samfundets nederste lag. Af
holdsbevægelsen var således et af midlerne til 
at disciplinere arbejdskraften til lønarbejdet, 
og fremme en højere moralsk standard i ar
bejderklassen.

Men det er vigtigt at pointere at arbejder
bevægelsen tidligt spillede med i afholdspro- 
blematikken. Disciplineringstendensen var 
altså ikke blot et udefra (oppefra) kommende 
fremmedlegeme, men fra starten integreret 
i arbejderbevægelsen. Arbejderbevægelsens 
kamp for højere løn, mere indflydelse -  ja, et 
bedre liv indebar bl.a. at man måtte under
kaste sig nogle idealer, som vel egentlig var 
fremmede for det man kunne kalde en kollek
tiv, solidarisk klassebevidsthed.

Den socialdemokratiske pragmatisme og 
reformisme medførte, efter nogles mening, en 
borgerliggørelse af arbejderne, eller måske 
rettere: at den småborgerlige tendens i arbej
derklassen slog igennem og kom til at præge 
den organiserede arbejderbevægelse39. Idea
lerne: renlighed, familielykke, stabilitet og re
spektabilitet slog igennem, og kan vel også 
betegnes som baggrunden for de resultater 
arbejderbevægelsen og Socialdemokratiet 
faktisk opnåede i dette århundrede. Andre ar
bejderbevægelseshistorikere har forsøgt at 
pege på, at der blev udviklet en egentlig ar
bejderkultur i Danmark. Denne specielle ar
bejderkultur brugte bl.a. borgerlige udtryk og 
normer -  men på kvalitativ anden måde end 
det var tilfældet i borgerskab og småborger
skab, ligesom kollektiviteten og solidariteten i 
boligkvarter og på arbejdsplads var en inte
greret del af kulturen. Iflg. denne fortolkning 
blev arbejderne altså ikke »borgerliggjorte«, 
men skabte selv en specifik kultur, hvor in
denfor bl.a. en borgerligt inspireret respekta
bilitet var vigtig, især for at afgrænse sig

39. Anker Gemzøe skelner i en artikel fra 1977: Arbejderkultur i Danmark i perioden fra 1880 til 1924, Kul
tur og Klasse nr. 31, mellem to former for livssituation i arbejderklassen: dels de ufaglærte »lumpenpro- 
lerariatet«, dels de faglærte, som var et stabilt lag, hvor familielivet spillede en stor rolle sammen med 
den faglige stolthed og dermed organisering i partiet/faglig organisation. Denne del af arbejderklassen 
-  med småborgerlige idealer -  blev det »dominerende udgangspunkt for den »organiserede« arbejder
kultur. Men herved skubbes den radikale solidaritet, det radikale autoritetselement og den radikale 
mistro til den borgerlige uddannelse og kultur i baggrunden og fortrænges« s. 37.
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nedad40. Svaret blev en afstandtagen fra de 
nederste, fattige lag, eller i hvert fald de ud
tryk, som normalt hæftedes på »lumpenpro- 
lerariatet«, såsom promiskuritet, urenlighed, 
prostitution, kriminalitet -  og drukkenskab. 
Det var først og fremmest disse nederste lag, 
der skulle uddannes/kultiveres gennem arbej
derbevægelsen.

Respektabilitetsproblematikken er central 
for forståelsen af arbejderbevægelsens forhold 
til afholdsbevægelsen og -sagen. Jeg vil her 
nøjes med denne påpegning af arbejderbevæ
gelsens tilegnelse af nogle borgerlige dyder -  
idet hele spørgsmålet om arbejderkultur eller 
ej -  borgerliggørelse eller ej, er for omfattende 
i denne forbindelse. I forskningen omkring af
holdsbevægelsen er det imidlertid vigtigt, at 
inddrage den arbejderbevægelse, som trods 
alt organiserede de masser, som afholdsbe
vægelsen også rettede sin propaganda imod. 
Påvirkningen fra den småborgerlige afholds- 
bevægelse er omvendt en vigtig del til for
ståelse af arbejderbevægelsens udvikling især 
i begyndelsen af dette århundrede.

Men hvordan forsøgte afholdsagitatorerne 
så at nå ud til arbejderne? Dette vil jeg prøve 
at se på i det følgende, igen ved hjælp af af- 
holdsbevægelsens propaganda.

Meyer og ædrueligheden
Agitationen i de københavnske arbejderkvar
terer iværksattes ret hurtigt efter afholdsbe- 
vægelsens start. Lavrids Jørgensen blev i 
80’erne formand for den københavnske af
holdsforening, men havde tilsyneladende ikke 
overvældende succes blandt arbejderne. I 
hvert fald er det ofte historier om trusler fra 
publikum, ukvemsord og skænderi under
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hans foredrag i arbejderkredse i 80’erne, der 
går igen i jubilæumsbogen:

»Saaledes undgik Formanden, da han en 
Aften stod paa Talerstolen, kun en velment 
Dragt Prygl ved, at han undslap ad en Bag
dør og løb efter Politi, der tog sig af de uro
ligste Hov-eder i Forsamlingen, og det var 
paa'den Tid intet Særsyn at se Tilhørerne 
trække en Brændevinsflaske eller en halv 
Bajer frem og gemytligt afbryde Taleren 
med et: »Skaal, du gamle, det maa vi have 
os en lille En paa«« {Københavns Afholdsfor
ening. Minder gennem 25 Aar, 1879-1904, 
Kbh. 1904 s. 12.

For at vinde udbredelse blandt arbejderne 
måtte sagen fremføres af folk fra arbejdernes 
egen kreds, og indgå som led i den faglige og 
politiske organisering. Og det blev de to dyg
tige, socialt indstillede talere: A. C. Meyer 
(Socialdemokrat) og den radikale Herman 
Trier, der gennem foredrag om ædruelighed i 
en række fagforeninger i begyndelsen af 
90’erne var med til at få gang i afholdsarbej- 
det i arbejderbevægelsen. Trier nævner, at 
han og Meyer ikke oplevede store problemer 
under møderne, fordi flere fagforeningsledere 
nu havde sluttet sig til afholdsbevægelsen. 
Dette forhold omtales af Trier i forordet til 
Meyers bog Arbejderne og Afholdssagen (Kbh. 
1891) -  og han anviste her hvordan man 
bedst fik arbejderne i tale: ikke gennem mo
ralske fordømmelser og formaninger, ikke 
gennem henvisning til økonomiske fordele -  
men derimod ved brug af naturvidenskabe
lige facts om spiritussens indvirkning på lege
met -  for naturvidenskab, det var noget ar
bejderne havde respekt for: »De store Op
findelsers Indflydelse paa Arbejdets Form har

40. Jvf. Wegs, J. Robert: Working class respectability: The Viennise Experience, i: Journal of Social History, 
vol. 12, 1981/82, s. 62Iff, Los Angeles 1982, som i Wien viser at de sociale skillelinier i arbejder- 
kvartererne ikke gik mellem arbejderklasse og »Angestellte« (funktionærer), men mellem respektabel 
arbejderklasse og lumpenproletariatet. Wegs mener, at den respektable arbejderklasse især ønskede at 
distancere sig fra de nederste lag -  men også fra middelklassen. Selvom karakteristika for den respek
table arbejderklasse svarede til middelklassenormerne: orden, disciplin, uafhængighed, renlighed, flid, 
så mener Wegs, at der var en speciel »working class version of respectability«, som f.eks. betød, at man 
ikke nødvendigvis behøvede at undgå gæld eller pantelåner, s. 630.
Se desuden Christensen, Niels: Lov og orden, i: Den Jydske Historiker 25: Lovens lange arm, Århus 1983, 
s. 20 ff.
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givet Arbejderne Tillid til Naturvidenskabens 
gennem Erfaring og Iagttagelse indvundne 
Resultater; hvor den taler om fastslaaede 
Sandheder, bøjer Arbejderne sig og slutter 
Trop« (s. 4). Indledningen afsluttes med et 
brev, som Trier har modtaget fra en taknem
melig arbejder, som kan fortælle om glæden 
ved soberheden og respektabiliteten. Virkelig 
et ideelt eksempel:

»Førstkommende Februar eller Marts« 
skriver han, »bliver det 3 Aar siden, jeg 
hørte Dem tale ved et Afholdsmøde i Rø- 
mersgade, i hvilket foruden dem A. C. 
Meyer og flere deltog. Jeg var tilstede med 
en Bekendt, en Snedker, og da vi havde 
hørt et Par af Foredragene til Ende, be
sluttede vi at forsøge os som Afholdsmænd. 
Samme Aften satte vi vor Beslutning i Sy  ̂
stem, i det vi i Stedet for at drikke Snaps til 
vor Aftensmad drak en Kop The. Siden er 
mit Bekendtskab med den nævnte Snedker 
ophørt, da han arbejder andetsteds; men 
jeg har erfaret, at han trolig holder det 
Løfte, vi har givet hinanden om ikke at 
nyde Spiritus.
-  Jeg holder fast ved Løftet fordi jeg har 
lutter Fordel deraf. Min Ugeløn slaar til 
(hvad den aldrig gjorde før), Værtshuset 
har jeg ombyttet med Vælgerforening, Fo
redrag og Teater, Forholdet til min Hustru 
er blevet inderligere og endelig har jeg i 
Stedet for tidligere at have en Bog med 
Værtshusholderen afskaffet denne, men i 
Stedet anskaffet en Bikubebog. Mine Ar
bejdskolleger undres over, at min Ugeløn 
ogsaa slaar til til gode Klæder, Bøger og 
gode Adspredelser. Ja, jeg undres over, at 
jeg forhen har været saa ødsel paa Tid og 
Penge og takker hjærteligt det gode Til
fælde, som førte mig hen paa det ovenom
talte Møde« (s. 5)

Økonomisk fordel, oplysning og kultur, tidsrationali
tet, forbedret familieliv, opsparing, gode klæder, 
bøger og adspredelser. Denne arbejder har virke
lig faet noget ud af sin afholdenhed. Faktisk 
har han hævet sig op over proletar-standen til 
den respektable del af arbejderklassen.

Meyers indledende argumenter i bogen

fastslår afholdssagen som en demokratisk og 
social sag. Al religiøsitet og reaktionært på
hæng må ud af afholdsbevægelsen, for at den 
kan blive demokratisk og ikke gå ind for 
tvangsforanstaltninger og indskrænkning i 
livsnydelse. Meyer taler som socialdemokrat 
om nødvendigheden af at ændre det samfund, 
som fremmer fattigdom og ulighed. Men tro 
nu ikke, at det er arbejderne, der skal ændre 
samfundet revolutionært, næh, det skal vi- 
denskabsmændene og politikerne tage sig af
og det skal gå langsomt -  og hertil skal arbej
derbevægelsen og afholdsbevægelsen hjælpe 
gennem organisering af arbejderne og ved at 
»beskæftige deres Tanker med filosofiske og 
politiske Spørgsmaal« (s. 13), for derigennem 
at forbedre (kultivere) nydelsestrangen og 
moralen.

Heroverfor sætter han modpolen, alkohol, 
som har undergravet befolkningens moral og 
medført forbrydelser, sindsygdom, selvmord, 
separationer og politiuorden.

Meyers argumentation svarer nøje til de 
sædvanlige afholdsforedrag: de forskellige vi
denskabelige beviser omtales -  umådeholdets 
farlighed -  de personlige og samfundsøkono
miske udgifter. Og Meyer taler for at finde 
nye former for selskabelighed til afløsning af 
håndværkertraditionens slagsmål og kroliv (s. 
21-22).

Bogen er altså et forsøg på at kaste en gam
mel drukkenskabs-kultur væk og erstatte den 
med en ny moral, en ny kultur. Dette er Mey
ers konklusion, bl.a. som svar til nogle af hans 
socialdemokratiske kammeraters anklage for 
at afholdssagen drager arbejderne væk fra det 
egentlige -  klassekampen.

Meyer citerer det socialdemokratiske 
schweiziske blad »Arbeiterstimme«, hvori det 
bl.a. siges:

»Arbejderne skal vide, at det ikke alene er 
de ugunstige økonomiske Forhold, der er 
Aarsagen til deres Elendighed, men ogsaa 
deres egen Svaghed og Ufuldkommenhed. 
(...) Ikke blot er en Reform af Staten og 
Samfundet nødvendig, men også en Re
form af Maaden at tage Livet paa samt Ka
rakteren. Med disse kan et Menneske be
gynde straks. Ingen Magt i Verden kan for-
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hindre ham deri undtagen -  hans egen
Svaghed (...) At skyde Skylden for Elendig
heden over paa de økonomiske Forhold er 
det samme som at lægge Skjul paa Nødven
digheden af Selvopdragelse. Selvopdra
gelse er Grundlaget for alle Reformer i Li
vet« (s. 45-46).

Og Meyer kommenterer derefter citatet om 
selvopdragelsens nødvendighed:

»»Arbeiterstimme« udtrykker sikkert i for 
ringe Grad, at selve »Svagheden og Ufuld
kommenheden« ogsaa er Frugter af de 
ugunstige økonomiske Forhold, men Bladet 
har ret i, at Arbejderen bør stræbe efter 
mere Selvopdragelse. Det naaes vel ikke 
helt at fjærne Svaghederne, thi Karakteren 
er jo ofte paa Forhaand givet som Arv fra 
Forældrene samt i Følge Paavirkning fra 
Omgivelserne, men Arbejdet i Fællesskab 
kan udrette ikke lidet i Retning af Selvop
dragelse.
Men skal Alkoholens skadelige Indflydelse 
bekæmpes, hjælper ingen halve Foranstalt
ninger. Arbejderen bør for sin egen Skyld og for 
Eksemplets Skyld blive Afholdsmand«, (s. 46)

Hermed er formuleret nødvendigheden af at 
arbejderen disciplinerer sig selv, tilpasser sig 
til det borgerlige samfund. Det er ikke me
ningen, at arbejderen skal lave revolution -  
men gennem selvopdragelse og afhold kombi
neret med oplysning, uddannelse og (borger
lig) kultur-tilegnelse kultivere sig selv. Kun 
derigennem opnåes bedring af de økonomi
ske, moralske og sociale forhold. Og det var 
vel også her den reformistiske arbejderbevæ
gelse satte ind. Forståeligt nok, eftersom 
bedre økonomi, bedre boligforhold, bedre 
muligheder og uddannelse var gevinsten ved 
integrationen i det borgerlige samfund -  gen
nem selvopdragelse -  og (måske) en over
tagelse af borgerskabets værdier, normer og 
ydre fremtoning.

Og dermed er det også rimeligt at sige, at 
en af de afgørende forudsætninger for at alko
holmisbruget i Danmark tog af, specielt efter 
århundredeskiftet, var en reformistisk arbej
derbevægelse med især faglærte arbejdere

Afholdsbevægelsen som disciplineringsagent
som toneangivende. Jeg mener dog helt klart 
at den småborgerlige afholdsbevægelse havde 
indflydelse herpå -  gennem aktivt propagan
daarbejde især omkring arbejdernes økono
miske fordele og tryghed ved afholdenhed og 
behovet for respektabilitet. Denne argumen
tation kunne overtages og videreudvikles af- 
arbejderbevægelsen -  især fremført af den re
spektable arbejderklasse.

I denne analyse har jeg fortrinsvis beskæfti
get mig med perioden før århundredeskiftet. 
På baggrund af den lokale undersøgelse og 
læsningen af propagandaskrifterne må jeg 
fortsat fremhæve afholdsbevægelsen som et 
disciplineringsinstrument, både i handling og 
ideologi, i hvert fald i dette tidsrum. I Meyers 
bog til arbejderne fremstilles imidlertid yder
ligere ansatsen til selvopdragelse hos arbej
derklassen, som middel til højnelse af økono
misk og moralsk standard, altså en bevægelse 
fra ekstern til intern påvirkning.

Som bekendt blev disciplineringen til løn
arbejde sat igennem: den før-kapitalistiske 
kultur blev elimineret som praksis, og arbej
derne lærte at industriproduktionen krævede 
stabilitet, regelmæssighed og ædruelighed. 
Denne disciplinering internaliseredes i løn
arbejdernes bevidsthed via overgreb ovenfra, 
men arbejderne spillede så sandelig også selv 
med gennem selvopdragelse og ønsket om re
spektabilitet.

For i hvert fald en del af den arbejdende be
folkning -  nemlig de nederste, de ufaglærte -  
oplevedes dette som at småborgerlige og ofte 
uopnåelige normer blev presset ned over ho
vedet på dem. Men andre dele af arbejder
klassen, nemlig (især) de faglærte, standsbe
vidste arbejdere, hvoraf Triers afholdende ar
bejder er et godt eksempel, var aktivt med
virkende til at disse idealer udbredtes.

Ved siden af denne ensidige ovenfrakom- 
mende påvirkning går der således en påvirk
ning fra arbejderklassens egne rækker. De 
faglærtes idealer om frihed, uafhængighed 
etc. passede ikke med »lumpenproletatiatets« 
udisciplinerede eksistens. Skillelinien mellem 
faglærte og ufaglærte går fra starten tværs 
gennem arbejderbevægelsen -  og de faglærtes 
moralske og organisatoriske indflydelse må 
vel siges at være af lige så stor betydning for
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ædrueligheden, som påvirkningen fra lag uden 
for arbejderklassen.

For at vinde respektabilitet og dermed til
passe sig det borgerlige samfund, måtte ar
bejderklassen nemlig igennem den organise
rede fagbevægelse opdrage, uddanne og disci
plinere sig selv. Og her var afholdsbevægel- 
sen af stor betydning, fordi den kunne organi
sere mange af de småborgerlige arbejdere, 
som så senere gennem en vis organisations
erfaring (og et klart hoved som følge af af
holdenheden) fik indflydelse i arbejderbevæ
gelsen og Socialdemokratiet. Der findes ingen 
undersøgelser om hvor mange dobbeltorgani- 
serede (altså både organiseret i afholds- og 
arbejderbevægelse), som var tillidsfolk og le
dende i arbejderbevægelsen, hvorfor jeg hel
ler ikke vover at sige, at afholdsbevægelsen 
var afgørende for reformismens gennemslag i 
arbejderbevægelsen (hvilket vist også ville 
være en kraftig overvurdering!) Men forbin
delsen kan anes, og i hvert fald var afholdsbe
vægelsen en medvirkende faktor i den selvop
dragelsesbevægelse, som A. C. Meyer talte 
for. Omvendt kan man betegne arbejderbe
vægelsens fremgang som en vigtig faktor i den 
nedgang i drikkeriet, som specielt satte ind ef
ter århundredeskiftet. Det var især forbed
rede sociale forhold, uddannelse og »kulti
vering« af arbejderne, der fik fjernet en god 
del af drukkenskaben. Afholdsbevægelsen har

selvfølgelig en direkte indflydelse her, gen
nem agitation, redningsarbejde m.m. -  men 
den indirekte indflydelse, gennem afholdende 
arbejderes eksempel -  var mindst lige så be
tydningsfuld. •

Det kunne være spændende meget mere 
nøje og konsekvent at undersøge samarbejdet 
og sammenhængen mellem arbejderbevægel
sen og afholdsbevægelsen. Det ville bringe 
nye aspekter ind i arbejderbevægelsesforsk
ningen, og generelt i forskningen i de folkelige 
bevægelser. I det hele taget mangler der en 
kritisk forskning i afholdsbevægelsens histo
rie, f.eks. omkring den organisatoriske ud
vikling., som bevægelsens egen historieskriv
ning gør en hel del ud af, og kritisk-biografi- 
ske analyser af bevægelsens mænd og kvinder 
og de lokale foreningers historie. Bevægelsen 
var trods alt en vigtig faktor i det danske sam
fund -  især i perioden fra 1880’erne til 1. ver
denskrig. Men som en næsten uddød sag er 
den blevet overset i bestræbelserne på at af
dække de sejrende politiske, økonomiske og 
sociale bevægelser fra samme tidsperiode. Af
holdsbevægelsen hører dog med i billedet, 
både som lokal kulturel og social organise
ringsinstrument, og som et led i disciplinerin
gen af den arbejdende befolkning -  og må 
derfor også med ind i den forskning, der sigter 
på en total forståelse af livssammenhænge og 
bevidsthedsændringer i de sidste 100 år.
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Hinsides videnskaben om det konkrete
Antropologiske reflektioner over »stammer«, »stater« og andre metaforer.

Af Kirsten Hastrup

* Nedenstående er en ganske let redigeret udgave af et foredrag holdt på Sostrup Kloster, maj 1984, i for
bindelse med et symposium over emnet »Fra stamme til stat«. Symposiet var finansieret af Statens Hu
manistiske Forskningsråd indenfor hvis regie det nævnte emne har status af prioriteringsområde. Pro
jektet ledes af museumsdirektør Peder Mortensen og har adresse på Moesgård.

I mit indlæg havde jeg valgt at koncentrere mig om nogle generelle overvejelser over begrebsbrug, 
snarere end at diskutere forskellige etnografiske definitioner af diverse samfundstyper. Disse vil kunne 
findes i Etnografisk Grundbog (Hastrup og Ovesen, 1980). Hvad angår de antropologiske begrebers an
vendelse i arkæologien, specielt i forbindelse med diskussionen af overgangen fra stamme til stat i Dan
mark, henvises til Jørgen Jensens elegante og banebrydende arbejde i Dansk Socialhistorie bd. I: Oldtidens 
Samfund. Tiden indtil år 800 (Jensen 1979).

Der ligger naturligvis indtil flere pointer bag 
ovenstående titel. De mest umiddelbare sigter 
tilsyneladende mod arkæologernes virke og 
kan tolkes som en opfordring til at søge om 
bag de materielle objekter for at finde og kort
lægge de sociale og kulturelle sammenhænge, 
som objekterne en gang var en del af. Denne 
umiddelbare pointe er imidlertid ganske un
derordnet andre; når alt kommer til alt er det 
ikke min opgave, endsige indenfor mit kom
petenceområde, at bidrage direkte til hverken 
den sociale eller den kognitive arkæologi.1 Jeg 
sigter derfor nok så meget til antropologien og 
ønsker at fastslå, at allerede når vi taler om 
»stammer« og »stater« eller på anden vis ka
tegoriserer sociale former, så er vi hinsides 
det konkrete.

Det gælder den videnskabelige tanke som 
helhed, at den bevæger sig på et andet plan 
end de konkrete fænomener eller forhold. I 
den henseende er den videnskabelige tanke 
fundamentalt anderledes end »den vilde 
tanke«, som hører de folk til, der udgør »de 
andre« i forhold til vores civilisation. Blandt 
disse folk, som vi ofte har kaldt primitive, ud
gør myter og riter en »videnskab om det kon
krete«, derved at de fastholder en erkendelse 
ved hjælp af de forhåndenværende begreber

(Lévi-Strauss 1962: 25). Den videnskabelige 
tanke, derimod, lader sig ikke nøje med de 
forhåndenværende kategorier til en fasthol
den af urgammel erkendelse, den skaber sine 
egne kategorier for at opnå ny indsigt. Såle
des far vi i stedet for en totemistisk klassifika
tion, der ved hjælp af naturens egne kate
gorier opdeler mennesker i sæler, ørne og 
bjørne, en videnskabelig klassifikation, der 
deler verden op i »klaner«, »stammer« og 
»stater«, f.eks. Hermed er vi som sagt for 
længst hinsides videnskaben om det konkrete 
-  i mere end én forstand.

Dér er der mulighed for ny indsigt, mulig
hed for at begribe verdens mangfoldighed ved 
hjælp af generaliserede kategorier. Der er 
imidlertid også en mulighed for at noget af 
mangfoldigheden går tabt i processen. En af 
grundene hertil er at de videnskabelige kate
gorier er tilbøjelige til at fa selvstændigt liv. 
En »stamme« defineres på baggrund af en 
konkret form, hvorefter den genfindes andre 
steder; en »stat« karakteriseres, og den opstår 
overalt. På den måde får de videnskabelige 
begreber, der når alt kommer til alt ikke er 
andet end metaforer for virkeligheden, efter
hånden magt over vores fantasi.

Hensigten her er at diskutere metaforernes

Kirsten Hastrup, f. 1948, forskningsprofessor.
1. »Social arkæologi« henviser til »the reconstruction of past social systems and relations« (Renfrew 

1982: 10), mens »kognitiv arkæologi« henviser til »an archaeology of mind« (ibid.: 2), eller en rekon
struktion af menneskers bevidsthed om det sociale system, dvs. deres kulturelle betydningssystem.

183



Kirsten Hastrup
magt gennem en til tider noget forenklet 
fremstilling af nogle erkendelsesmæssige for
hold vedrørende former, kulturer og tider. Ad 
den vej kan vi måske igen nærme os »det kon
krete« -  omend fra en anden kant end den 
vilde tanke.

Former
Det er karakteristisk for de videnskaber, der 
beskæftiger sig med menneskers »spor«, at de 
først og fremmest har formerne som deres ud
gangspunkt. Arkæologerne har materielle 
objekter og andre relikter. Historikere har di
plomer, traktater og love, der også i hoved
sagen er formelle rammer omkring det le
vende liv. Antropologer har, trods det at de 
har studeret det levende liv, behandlet dette 
som om det var et »spor« -  af vores egen for
historie -  og har i vid udstrækning klassifi
ceret samfund efter deres organisationsform -  
»stamme« eller »stat«. Formen er det omrids, 
kulturen efterlader og indprenter på forske
rens pande.

I en vis forstand er etnografer dog privili
gerede i forhold til arkæologer, når det gælder 
om at trænge om bag fremtrædelsesformerne. 
Vi har nemlig adgang til menneskenes egne 
udsagn om deres virkelighed, og har dermed 
en mulighed for at komme tættere på den på
gældende kulturs forestillingsverden. Gen
nem etnografiske undersøgelser er det på den 
måde til overflod blevet dokumenteret, at til
syneladende ens former ofte tillægges meget 
forskellige betydninger i forskellige kulturelle 
universer, og omvendt at forskellige former 
kan have samme betydning. Der er kort sagt 
ikke nogen direkte og enkel sammenhæng 
mellem form og indhold i menneskesamfun
det. Dette er for nylig blevet fastslået også in
denfor den arkæologiske videnskab af Ian 
Hodder (1982).

På den anden side skal man dog ikke være 
blind for at selv former kan indeholde subtile 
informationer af betydningsmæssig eller se
mantisk art. Det gælder også arkæologens 
materiale, at det videregiver oplysninger af 
ikke-materiel art, som Colin Renfrew for ny
lig har fremført det med megen force (1982).

Former er kort sagt repræsentationer, der 
rummer et flertydigt betydningsindhold. Føl
gende exempel, der er lånt fra en nyere bog 
om semantisk antropologi (Boon 1982), vil 
understrege dette forhold:

Med udgangspunkt i de enklest tænkelige 
former, en linie og en cirkel, vil jeg vise hvor
dan en sammensætning af de to kan kommu
nikere helt forskellige ting, nemlig en slikke
pind (Q), en yo-yo ((5), en ske (-O), en hårdt 
amputeret edderkop (Q), eller flere andre, 
anderledes amputerede edderkopper

(ibid.: 117).
Tingene kompliceres yderligere, når vi 

tænker på, at én kulturs slikkepind (Q) kan 
være en anden kulturs ballon (Q); eller 
endnu mere subtilt, at én kulturs slikkepind 
(Q) er en anden kulturs omvendte yo-yo(Q), 
fordi de konventioner, der bestemmer repræ
sentationsformerne er nogle ganske andre. 
Former, og herunder også redskaber og andre 
materielle objekter, er således kulturelt me
ningsløse så længe de betragtes uafhængigt af 
lokale, samtidige, betydningsrelationer og re
præsentationskonventioner (ibid.: 118).

Sammensætningen af en linie og en cirkel, 
eller for den sags skyld af et skaft og et økse
hoved, behøver ikke engang at blive genkendt 
som noget som helst i enhver kultur. Former 
kan således ikke alene bære forskellige be
tydninger, de kan også repræsentere en ikke- 
betydning, eller et »fravær«, en negativitet. 
Det kan der være grund til at huske på, når vi 
finder sære former fra længst svundne eller 
meget fjerne kulturer; måske er deres ækviva
lenter af enten formmæssig eller funktionel 
art ganske fraværende i vores kultur. Og må
ske er »fraværet« ligeså signifikant som til
stedeværelsen i den anden sammenhæng.

Når vi klassificerer former, så er det i høj grad 
på baggrund af en identifikation af forskelle 
og ligheder. Ting, der ligner hinanden, an
bringes i én kategori, der anses for forskellig 
fra andre kategorier efter det benyttede kri
terium. Således adskilles pile, spyd og sværd 
fra hinanden, ligesom stammer, høvdinge
dømmer og stater.

Former bestemmes ved deres substans, el
ler ved de elementer, der indgår i dem. En
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økse defineres ved sit hoved og sit skaft, en 
stamme ved sine klaner og sit territorium.2 
Skafter er ikke lige lange, klaner er ikke ens. 
Og dog grupperer vi formerne sammen, fordi 
de som generelle substanssystemer er ens. 
Når formerne ændrer karakter kan de nærme 
sig andre substanssystemer i vores begrebs
verden: kastepilene »nærmer sig« spyd, stam
merne »nærmer sig« høvdingedømmer. På et 
tidspunkt, eller på et givet sted, siger vi at de 
er »blevet til« det andet. Det er de ifølge vores 
repræsentationssystemer, i hvert fald.

Skiftet fra et substanssystem til et andet, el
ler fra en form til en anden, kalder vi en trans
formation. Transformationer finder sted i to 
dimensioner, den tidslige og den rumlige.3

En serie transformationer kan se sådan her 
ud:

Spørgsmålet er hvor længe, vi kan blive ved 
med at tale om den samme form. Hvor træk
kes grænsen mellem formerne, og i hvilken 
forstand kan de siges at være transformatio
ner af hinanden.

Her kan formkriteriet suppleres med et 
funktionskriterium, der dog ikke kommer me
get længere i retning af den kulturelt me
ningsfulde bestemmelse end formen selv. 
Funktionen er blot formens brug i erobringen 
af naturen, og hermed ses substanssystemet 
som udtryk for et adaptivt system. Redskaber 
bliver et af menneskets extra-somatiske mid
ler til at underlægge sig jorden; staten bliver 
et middel til at introducere den neolitiske re
volution.4

Adaptation, eller »tilpasning«, er her be
grebet, der forbinder samfundet som form- el
ler substanssystem med naturen eller omgi
velserne (inklusive de sociale omgivelser). 
Rent bortset fra at det er min personlige over
bevisning, at »tilpasning« er en af de absolut 
fattigste metaforer for historien, som antropo
logien har fostret, så rummer det ligesom 
funktionsbegrebet en akut fare for cirkelslut
ninger (jfr. Hastrup 1983: 50).5 Årsagen til en 
bestemt forms tilstedeværelse gøres til ét med 
dens funktion, virkningen er tilpasningen, der 
igen er årsag til formen, osv.

For at sprænge os vej ud af denne cirkel, 
skal vi se lidt nærmere på kulturer.

Kulturer
Kulturbegrebet er naturligvis meget brugt i 
både arkæologi og antropologi, men dets im
plikationer er langt fra udtømte i dialogen 
imellem disse videnskaber. »Kulturer« i ar
kæologien er vel oftest og mest præcist brugt 
som en betegnelse på visse områder eller pe
rioder indenfor hvilke en vis, mere eller min
dre konstant, sammenhæng mellem visse ma
terielle objekter var at finde. Som for nylig 
diskuteret af Ian Hodder har dette kulturbe
greb ikke nogen direkte og i hvert fald ikke 
nogen entydig relation til den levende kon
tekst (1982).

Det antropologiske kulturbegreb er der
imod vokset ud af den levende kontekst. Det 
er ikke blevet entydigt af den grund, men ikke 
mindst i lyset af de senere årtiers udvikling 
indenfor den lingvistisk inspirerede semanti
ske (semiotiske eller symbolske) antropologi, 
er det dog nu muligt at indkredse det på en 
måde, der i og for sig allerede er implicit i 
Hodders kritik af det arkæologiske kulturbe- 
greb.

2. Se appendix 1.
3. Se appendix 2.
4. Med »extra-somatisk« menes noget ikke-legemeligt, dvs. noget der ikke er givet af menneskets natur. 

Dette kulturbegreb stammer fra Leslie White, og har været benyttet i antropologien såvel som i arkæo
logien (White 1949). Jvf. også Wittfogels opfattelse af den »hydrauliske civilisation«.

5. Se ogsåFriedman(1979) og Friedman og Rowlands (1977) for en (indirekte) kritik af det funktionalisti
ske tilpasningsbegreb.

185



Kirsten Hastrup
I modsætning til sociale systemer, der som 

sådan er rene formssystemer eller, som vi har 
set det, substanssystemer, er kulturer betyd
ningssystemer, eller relationssystemer. Betyd
ning opstår nemlig ikke i elementerne men i 
relationen mellem dem. For arkæologen er 
det et tilbagevendende problem at kortlægge 
de materielle »kulturers« forhold til samtidige 
betydningssystemer. For den sags skyld også 
til »folk«, der som vi ved kun vanskeligt lader 
sig objektivt bestemme.6

Det gælder også i antropologien, at der ikke 
altid er sammenfald mellem et socialt systems 
grænser og kulturens fronter. Herrer og sla
ver, der objektivt indgår i samme sociale sy
stem, kan udmærket repræsentere hver sit 
kulturelle betydningssystem; og/eller definere 
sig som adskilte etniske grupper (»folk«). 
Omvendt kan én og samme kultur, altså her 
set som ét betydningssystem, godt tænkes at 
rumme flere distinkte former.7

Hvis vi skal flytte analysens tyngdepunkt 
fra funktion til betydning, og dermed åbne for 
nogle mere nuancerede billeder af virkelig
heden end dem formerne giver os, så må vi 
først diskutere hvad en kultur er, og hvordan 
kulturer griber ind i hinanden i henseende til 
fortolkning, og i hvilken forstand de er sam
menlignelige.

Afgørende for erkendelsen af »kulturer« er 
det at indse, at de ikke alene er identificerbare 
udefra og dermed objektivt komparable. De er 
også implicit komparative. Det betyder at en 
kultur kun kan materialisere sig i forhold til 
og i kontrast til en anden kultur (Boon 1982: 
ix). Vi trækker grænserne omkring kulturer 
på basis af forskelle. Kulturer er derfor ikke 
substanssystemer, men forskelssystemer. Vi 
ser kun kulturen som sådan i de forskelle, der 
findes mellem den og andre kulturer. Det be
tyder, at kulturer altid så at sige gennem- 
trænger hinanden, i det øjeblik de konstitu
eres (ibid.: x). I antropologisk praksis betyder 
dette, at etnografens egen kultur altid gen-

nemtrænger den »anden« kultur, der stude
res. Dette er mere end et altfor sandt postulat 
om subjektivitet; det er nemlig også et udsagn 
om det forhold, at for etnografen kommer den 
fremmede kultur til at repræsentere hvad 
hendes egen kultur ikke er. Det er forskellene, 
der springer i øjnene, forskellene, der regi
streres. Som det er blevet sagt i mere ge
nerelle vendinger af Bateson, det er forskel
lene der kommer med på kortet (1972: 451- 
52). At kortlægge -  former, kulturer eller an
det -  er at indskrive forskelle i den viden
skabelige orden, forskelle som i sidste instans 
er udtryk for abstrakte relationer mellem visse 
elementer.

Forståelsen af andre kulturer vokser såle
des frem af etnografens oplevelse af modsæt
ning og af videnskabelig abstraktion af for
skellen mellem »os« og »dem«. Resultatet er 
en krydskulturel diskurs med to objekter: »os 
selv« og »de andre«. På grund af kulturernes 
indbyggede komparative karakter kan de to 
objekter ikke rigtig adskilles. Effekten af den 
antropologiske erkendelsesproces er imidler
tid ikke den samme for hhv. den »fremmede« 
og den »kendte« kultur. Den antropologiske 
praksis medfører nemlig at »explicit exotiske 
kulturer forekommer implicit kendte, mens 
explicit kendte folk kommer til at fremstå im
plicit exotiske« (Boon 1982: 9). Dvs. at de 
fremmede i deres anderledeshed hjælper os til 
at forstå vores egen kulturs mangel på selv
følgelighed.

Kort sagt, enhver kultur er extrem, inklusive 
vor egen, også hvad angår dens rationalitet 
og common-sense. Det er som extrem, at en
hver kultur kommer til live som kultur, impli
cit komparativ i sin kontrast til andre kul
turer. For at blive distinkt må kulturen over
drive sig selv. Antropologien cementerer 
overdrivelsen. Når vi skriver om andre kul
turer, så reagerer vi som kulturerne selv, vi 
overdriver forskellene. Det er kun gennem en 
fremhævelse af forskellene, at den fremmede

6. For at kunne tale om et folk, eller en etnisk identitet, må denne identitet være en del af folkets selvfor
ståelse, og af deres afgrænsning fra andre »folk« ud fra visse kulturelle (subjektive) kriterier. Se Arde
ner (1974, 1975) og Hastrup (1982).

7. Et exempel på det førstnævnte forhold udgøres af Tuareger (herrer) og Bellaer (slaver) i Sahara (Nico- 
laisen 1963); mens Kachin i Burma er et velkendt exempel på det sidste (Leach 1954).
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kultur træder tydeligt frem som noget sær
egent, noget anderledes (se Hastrup 1984b).

Når jeg fx. skriver om islændingene, som er 
det folk jeg senest har beskæftiget mig med, så 
skriver jeg (som antropolog) ikke meget om 
problemerne med for fa børnehavepladser i 
Reykjavik, eller den manglende anerkendelse 
af kvindernes indsats i landbruget, som kom
mer til udtryk i den mangelfulde lovgivning 
om barselsdagpenge. Det er jo ikke på disse 
områder, at islændingenes kultur manifesterer 
sig som noget særligt. Og det er altid det sær
lige, der gør et betydningsrum til kultur -  
også i folks egne øjne. Så det jeg skriver om, 
det er det særlige historiesyn, det specielle 
forhold til litteraturen, bøndernes »overtro« 
og fiskernes magi.

I forbindelse med studiet af fortidige kulturer 
er denne problematik ikke mindre relevant. 
Den er måske sværere at håndtere, men det 
fritager os ikke for at undersøge i hvilket om
fang vores egen kultur gennemtrænger den 
fortidige. Det er klart, at vi kun kan omfatte 
de tidligere samfund i vore begreber, og alene 
derved trænger vores kultur ind på den nu 
tavse fortid. Vores historie forlænges bagud 
ved hjælp af videnskabelige begreber; erfarin
ger hentet i det levende liv udstrækkes til det 
forgangne. Derfor er det bydende nødvendigt 
ikke at fortrænge dele af erfaringen, herunder 
vor indsigt i kulturernes kontrastive tendens.

Det ligger fx. i vores stamme-begreb, at det 
implicit er i kontrast til et stats-begreb. Såle
des at vi, når vi har sagt »stamme«, allerede 
også har sagt »ikke-stat«. Stammeorganisa
tionsformen er fraværende hos os i dag, den er 
en implicit negativitet i vores statsform.

Men hvorfor lade fantasien binde af kate
gorier, der næppe udtømmer virkeligheden. 
Forskellige former kan trives side om side, og 
i fællesskab udgøre én kultur. Som hos Ka- 
chin i Burma, beskrevet af Leach (1954), 
hvor kulturen rummer tre sociale former, en 
»demokratisk« egalitær form, en »aristokra

tisk« hierarkisk form (begge »stamme«-for- 
mer) og en statsform. Kulturen spiller i disse 
former, pendulerer i mellem dem. Formerne 
rummer selv mulighederne for transforma
tion.

I mit eget arbejde med den islandske fristat 
(930-1262/64) var jeg direkte konfronteret 
med problemet om at definere samfundet. 
Trods sit navn, der opstod i Danmark i be
gyndelsen af sidste århundrede, var det jo 
ikke en stat. Det var en periode, som rummede 
skiftende opfattelser af virkeligheden og af 
samfundet. Det var en »tilstand« med flere 
muligheder, en »kultur« med en tvetydig so
cial organisation. Jeg har skrevet i detaljer 
om dette i anden sammenhæng og skal her 
bare sige, at fristaten hele tiden rummede den 
dobbelte mulighed af både en egalitær og en 
hierarkisk organisationsform (se Hastrup 
1985). De to former realiseredes i forskellige 
historiske sammenhænge og i varierende 
grad, og havde parallelle udtryk i en lang 
række sociale og kosmologiske domæner.8 No
get forenklet kan det siges, at islændingene 
indadtil definerede sig som et i princippet ega
litært slægtskabssamfund, mens de udadtil i 
stadig stigende grad kom til at udnytte de hi
erarkiske tendenser. Så mens fristaten oprin
delig var opstået som en konsekvens af land- 
namsfolkets uvilje mod at lade sig indrullere i 
det norske kongerige, og deres ønske om at 
forblive »frie«, så kunne hverken friheden el
ler ligheden i længden hamle op med histo
rien udenfor Island.

Det var ikke mindst Islands placering i en 
større historie, der spillede ind. Ganske vist 
blev den islandske kultur tydeligere og tydeli
gere markeret som et autonomt betydnings
område, men som samfund blev fristatens selv
stændighed mere og mere undergravet.9 
Uden for Island, i det nu kristnede nordiske 
område, havde nemlig samfundsbegrebet un
dergået en radikal ændring i den periode, som 
fristaten omfattede. Fra at være være ét med 
loven, blev samfundet efterhånden defineret

8. For specifikke diskussioner af hhv. det demografiske, det slægtskabsmæssige og det kosmologiske do
mæne, se Hastrup (1979, 1981a, 1981b).

9. Den stadig tydeligere markering af den islandske kultur har jeg behandlet i (1982), mens forholdet mel
lem denne og jflm/iWnidviklingen er emnet for (1984a).
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som et kongerige (Hastrup 1984b). Man kan 
måske sige det på den måde, at den islandske 
fristat fra starten rummede nogle (struktu
relle) transformationsmuligheder, men deres 
realisation og retning bestemtes i høj grad af 
en historie, der udspilledes uden for Island. 
På samme måde som kulturer væver sig ind i 
hinanden, i det øjeblik de definerer sig selv, 
griber også flere historier -  af forskellige orde
ner -  ind i hinanden.

Tider
Dette leder frem til det tredie diskussionsfelt, 
jeg ønsker at tage op her, og som drejer sig 
om tider. Ikke bare tiden som en dimension i 
hvilken den menneskelige historie udspiller 
sig, men netop tider, der som en slags »rum« 
definerer deres egen hsitorie.

Det er ikke kun vores formbegreber, der 
trænger ind på de andres virkelighed, gennem 
vores opfattelse af tingenes sammenhæng. 
Andre typer af begreber er også med til at 
forme vores bevidsthed om de andre, og et af 
de mest magtfulde er vores tidsbegreb. Vores 
kultur er baseret på en ganske bestemt op
fattelse af tiden som en lineær, ubønhørlig, 
succession af momenter. I denne tid afløser 
den ene samfundsform den anden, kulturer 
udvikles og ændres, organisationsprincipper 
diffunderer, mennesker vandrer, osv. Tiden 
er kort sagt en dimension, en målestok.

Dette tidsbegreb er forholdsvis nyt. Uden 
at det naturligvis er muligt at angive en præ
cis dato for dets indførelse på arenaen kan 
man dog nok sige, at det stammer fra Op
lysningstiden. I kølvandet på opdagelsen af 
de »vilde«, der af nogle blev regnet for ædle, 
opstod spiren til det evolutionistiske para
digme. De vilde sås som repræsentanter for 
vores egen fortid; dvs. for at forstå deres an- 
derledeshed placerede den vestlige kultur de 
andre i »en anden tid«.10 Kontrasten til det 
middelalderlige verdensbillede var klar. Gan
ske vist havde kirken, som jo var en ganske 
magtfuld faktor i formuleringen af middelal
derens relevante kategorier, opdelt verden i 
kristne og hedninge, men hedningene var ikke

placeret i en anden tid. Tid og rum var ikke 
så adskilte, som de er nu, og hedningene (som 
var den tids »andre«) var i en vis forstand al
lerede forudbestemt til frelse (Fabian 1983: 
26). Tiden eller tidsrummet var en inklusiv 
kategori.

I oplysningstiden ændrer verdensbilledet 
sig i mere end en forstand. I stedet for hed
ninge, der endnu ikke er frelste, ses de vilde 
nu som barbarer, der endnu ikke er modne til 
civilisation. Tiden bliver eksklusiv, og de an
dre placeres udenfor. I en tid, der også læses 
som civilisationens fortid. På den måde lag
des grunden til evolutionismen som en for
ståelsesramme om samfundsudviklingen. I 
forhold til det før-moderne verdensbillede 
som var præget af en tids-/rumopfattelse 
markeret ved inkorporation var det senere bil
lede præget af afstand:

Figure 1.2. Modem time/space: distancing. 
Efter Fabian (1983: 27).

10. Se Ryan (1981), og Fabian (1983).
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Det evolutionistiske paradigme har hærget 
antropologien i et århundrede. Og når jeg siger 
»hærget«, så er det naturligvis fordi jeg me
ner, det i alt for høj grad har bundet vores 
fantasi, og indirekte fastholdt »de vilde« som 
de primitive, de endnu ikke civiliserede. Man 
kan hævde, at det er et antropologisk problem 
at genetablere samtidigheden og forståelsen 
af de andres anderledeshed som det, det er, 
nemlig en forskel i den rumlige dimension, og 
ikke en afstand i den tidslige dimension. Når 
det forekommer mig relevant at fremdrage i 
denne sammenhæng også, så er det for at gøre 
opmærksom på, at samfundsformer, som i det 
evolutionistiske perspektiv -  og i den lineære 
tidsopfattelse — er hinanden udelukkende, i 
virkeligheden godt kan være samtidige.

Det, jeg mener, er, at stammer ikke nød
vendigvis må udvikle sig til stater; i stedet for 
at se disse former som perler på en evolutio
nistisk snor, hvor det arkæologiske spørgsmål 
så bliver at finde tidspunktet for overgangen 
fra én form til den anden, så kan det være vig
tigt at tænke på dem som samtidige alternati
ver i historiens brogede mangfoldighed. Det 
kan være alternativer, som tillader én kultur 
at bruge forskellige strategier for overlevelse. 
En centraliseret magtudøvelse kan måske 
mobiliseres i visse sammenhænge, mens en 
decentral Stammeorganisation styrer det dag
lige liv. Det kan også være alternativer, der 
knytter sig til forskellige grupper, etniske eller 
andre, som lever side om side i landskabet.

Som først Pierre Clastres og siden en magt
fuld underskov af civilisationskritikere har 
gjort opmærksom på, så kan Stammeformen 
endog ses som en bevidst modstand mod sta
ten (Glastres 1977).

Det der kendetegner en stat er jo, at mag
ten er centraliseret og opretholdes gennem 
anvendelsen af legitimeret fysisk voldsanven
delse. I stammesamfundet hviler magten på 
konsensus, og selv der hvor der er en form for 
politisk lederskab, som i høvdingedømmer, 
vil selve embedet ofte demonstrere høvdin
gens magtesløshed.11 Der er således tale om et 
ganske radikalt brud mellem stamme og stat,

og langt fra nogen glidende overgang. Og slet 
ikke nogen nødvendig udvikling.

At se stammesamfundets form som en 
modstandsform mod staten, er at åbne for en 
anden erkendelse af samtidighed og opposi
tion mellem »stamme« og »stat«. Det essenti
elt kronologiske spørgsmål, om dateringen af 
overgangen fra stamme til stat, må udvides 
med en diskussion af det semantiske felt, der 
ligger mellem stamme og stat.

Måske er den vigtigste forudsætning her
for, at man gør op med den implicitte evolu
tionistiske verdensanskuelse, og vender til
bage til »historien« som alt andet end en uni- 
lineær udviklingsproces, også når det gælder 
forhistorien. Vi må lære at se på »tiden« med 
nye øjne, for at give kulturerne plads til deres 
egne tider, deres egne temporaliteter, deres 
egne historiciteter (Braudel 1980: 49; Ha
strup 1984b).

Det er jo ikke kun tiden, der er historiens 
medium, men også kulturen. Imellem disse to 
akser opstår der hele tiden nogle »tidsrum«, 
som vi alt efter faglig tilbøjelighed kalder epo
ker, samfund eller andet. Vi iklæder tidsrum
mene nogle metaforer, der enten fokuserer på 
deres kronologiske udstrækning, eller på de
res organisationelle form. Somme tider gør vi 
begge dele og taler fx. om jernalderens stam
mesamfund. Men sådanne begreber indfan
ger ikke af sig selv tidsrummets semantiske 
indhold eller dets betydning for de menne
sker, der i mere end én forstand definerede ti
den og kulturen. De stod i skæringspunktet 
mellem disse akser, og det var derfra de orga
niserede deres samfund og skabte deres histo
rie.

Historier
Vi begyndte med nogle bemærkninger om 
den vilde versus den videnskabelige tanke, og 
vi skal her i afslutningen vende tilbage til for
holdet mellem dem. Som jeg har søgt at argu
mentere for, så har de videnskabelige kate
gorier en indbygget tendens til at bemægtige

11. Denne magtesløshed er i øvrigt fint beskrevet af Tacitus for de germanske høvdingers vedkommende: 
de kan intet gøre uden folkets opbakning (Bruun og Lund, red. 1974: 47).
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sig vores fantasi, og dermed til at gennem
trænge vores opfattelse af de andre kulturer 
på en måde, der i nogen grad må siges at gøre 
vold på virkeligheden. Om ikke nødvendigvis 
med det resultat, at vores opfattelse af former 
ganske forvrænges, så dog med bl.a. den kon
sekvens, at vor forståelse af kulturer og vor op
levelse af tider fortrænges -  og det netop fordi 
vi så ensidigt har fokuseret på former.

Selvom vi i det daglige lever og ånder for 
den videnskabelige tanke og arbejder på dens 
perfektion, så tror jeg det er vigtigt at vi lader 
den lære af den vilde tanke. Hermed kan vi 
komme nærmere på det konkrete igen. »Det 
konkrete« er jo i virkelighedens menneskelige 
liv, og dette livs betydning -  i bred forstand -  
må genetableres i de videnskabelige begreber, 
hvis vi skal undgå at reducere livet til ren
tekst, eller i sidste instans til blot og bar 

12genre.
Som den vilde tanke opererer med de na

turlige kategorier og lader den forhåndenvæ
rende artsrigdom udtrykke distinktionerne i 
det kulturelle univers, således bør også den 
videnskabelige tanke udnytte den forhånden
værende rigdom på historier til at indtænke 
nye forskelle i den videnskabelige orden. 
Mens begreberne »stamme« og »stat« glim
rende kan bruges til at opsummere visse ge
nerelle karakteristika ved konkrete organisa
tionsformer, så er der måske andre forskelle, i 
andre dimensioner, der falder igennem ma
skerne i det net, som videnskaben har spun
det med sine form-metaforer. Historien er 
ikke kun en formsag.

Den er heller ikke udtryk for en serie trans
formationer, der ubønhørligt afløser hinan
den efter en implicit evolutionistisk logik. 
»Stammer« og »stater« er således ikke nød
vendige og hinanden udelukkende trin på en

evolutionistisk stige. Vi må i stedet se på hi
storien som en diskontinuert serie af delvist 
overlappende betydningsrum, indenfor hvilke 
flere former godt kan tænkes at være samti
digt til stede.13 Den islandske fristat er et godt 
exempel her. Man kan sige at de islandske 
landnamsmænd forsøgte at undfly udviklin
gen i det stadig mere centralistiske og stats- 
lignende Norge, og således historisk fik rollen 
som Nordens første civilisationskritikere. I tre 
og et halvt århundrede lykkedes det dem at 
definere deres virkelighed i grænselandet mel
lem to samfundsbegreber, som man med lidt 
god vilje ville kunne beskrive som henholds
vis et stamme- og et statsbegreb. Så kunne de 
ikke længere holde skansen og blev inkor
porerede i det norske rige. Men derfra og så 
til at slutte, at fordi noget skete, så var det 
uundgåeligt, er der langt -  selvom det er en 
slutning, der logisk forbinder sig med histo
rievidenskabens post eventum karakter.14 Og at 
slutte videre endnu, og sige at statsformen er 
et nødvendigt -  højeste -  trin i en forudbe
stemt evolution af samfundet, er der alt for 
langt. Staten, som vi kender den, er opstået 
som et historisk tilfældigt resultat af en hel 
masse faktorer, hvad bl.a. den arkæologiske 
forskning i jernalder og middelalder demon
strerer. Udviklingen behøver ikke at have væ
ret glidende og ensrettet; den kan være fore
gået i spring og være gået frem og tilbage. 
Den kan ovenikøbet have været genstand for 
menneskers bevidste reflektion og påvirkning; 
måske var der allerede i jernalderen menne
sker som foretrak at fastholde den vilde tanke 
og den med stammeorganisationsformen for
bundne solidaritet.

Det kan naturligvis kun blive spekulation; 
vi vil aldrig fa at vide hvad den tids menne
sker tænkte. Men vi kan bruge vor egen vi-

12. Med »genre« henvises her til de mere eller mindre standardiserede »litterære« konventioner, der også 
råder i det videnskabelige univers, og som i visse perioder binder de faglige udtryk. Se Marcus and 
Cusman (1982), og Ardener (1984).

13. Diskontinuiteten opstår bl.a. derved, at det er i menneskers begrebsmæssige magt at ind- og ud- 
defmere sig selv af visse mere eller mindre omfattende ordener. »Traditioner« kan udstrækkes bagud, 
og således skabe historisk kontinuitet indenfor »tidsrum«, der måske ikke objektivt (eller på anden 
måde) kan siges at udgøre klart afgrænsede felter eller »perioder« i historien (se Hobsbawn 1983). 
Denne opfattelse af historien er således semantisk, i den forstand at den tager højde for folks egen op
fattelse af deres historie.

14. Se fx. Leff(1969: 26).
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Hinsides videnskaben om det konkrete
denskabelige indsigt i kulturers og tiders 
mangfoldighed til at vælge vore metaforer 
med omhu, og ikke lade os forlede til at tro, at 
begreber som stamme og stat udtømmer mu
lighederne. Der ligger en hel del betydning 
gemt hinsides disse konkrete former.
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Appendix 1.

Diagram 1. Sociale relationsniveauer i stammesamfundet.

Transformationer i de rumlige dimensioner.

Diagram 2. Stammens segmenter og disses territorier.

Fra: Hastrup og Ovesen, Etnografisk Grundbog, Kø
benhavn 1980, side 167-68.

MAMMALS

PRIMITIVE AMPHIBIAN 
Ic h t h y ø s t e ^ u

COE LACANT H S

LÜBE-NNNEP FISH 
E u s th c i io p tc io n

Evolution: transformationer i den tidlige dimension.

Fra: Hastrup og Ovesen, Etnografisk Grundbog, Kø
benhavn 1980, side 102-3.
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Debat

Claus Bryld:
o

Aben eller lukket fortid?

Et svar til Inger Dübeck
I Fortid og Nutid XXXI s. 290f f  har Rigsarki
vets juridiske konsulent, Inger Dübeck, le
veret en omtale af min bog »Historie og of
fentlighed. Kampen om arkivadgang i Dan
mark 1971-1982« fra 1983.

Jeg blev først opmærksom på omtalen hen i 
maj måned 1985, hvilket nok skyldes, at den 
ikke var anbragt under »anmeldelser«, men 
under »debat«. Det var en klog disposition af 
redaktionen, for der er ikke tale om en an
meldelse i ordets almindelige forstand, men 
om et stærkt polemisk partsindlæg. Jeg kan 
ikke genkende indholdet i min bog i Inger 
Dübecks »gengivelse«, den fremtræder som 
noget helt andet end det, den er. Inger Dü
beck vil måske sige, at det kun er mig, der 
ikke kan genkende indholdet, men hvis man 
skal dømme efter det store antal anmeldelser 
der har været både i dagspressen og tids
skrifter, vil de fleste anmeldere heller ikke 
kunne nikke genkendende til Dübecks refera
ter og »spidninger« af mig.

Bogen er hidtil mest blevet anmeldt af hi
storikere, og måske skyldes Inger Dübecks to
tale afvisning af den og forsøg på at rubricere 
den som blot og bart »udtryk for Claus Brylds 
arkivproblemer«, at hun ikke er historiker. 
Hun kan slet ikke se nogen relevant problem
stilling, ej heller en mulig modsætning mellem 
statens interesse og forskningens. Faktisk fun
gerer det hele så uendelig udmærket, tilgæn
geligheden til samtidshistorisk materiale og 
den offentlige formidling af historien (efter 
min mening en forudsætning for et reelt de
mokrati) er altsammen i bedste gænge. »På 
denne baggrund kan opstilles den enkle kon
klusion, at Claus Brylds bog langt hen i virke

ligheden kun er historien om Claus Brylds og 
Carl Madsens besværligheder i en lidt fjer
nere periode.« (s. 293)

Ja, vi må jo håbe, at kritikken kan føre til, 
at kritikken bliver forældet. Men foreløbig er 
det ikke sket. Tværtimod er tilgængeligheds
problemet vedrørende samtidshistorisk arkiv
materiale blevet stadig større og vil forment
lig vokse i de kommende år. De ret fa afslag 
på arkivadgang der gives af Rigsarkivet er 
ikke repræsentative for området, fordi det 
ikke er Rigsarkivet, men ministerierne -  og i 
sidste ende regeringen -  der har beslutnings
retten over adgangen. Det indrømmer Dü
beck jo også, selvom det ikke giver hende an
ledning til betænkeligheder. Men det er klart, 
at det er svært, for ikke at sige umuligt, for 
kritikerne at dokumentere, hvor mange afslag 
der gives i f.eks. justitsministeriet. Skal man 
have aktindsigt i afslagene efter offentligheds
loven, skal man jo kende ansøgningssagerne, 
og hvis man ikke ligefrem vil lave et privat 
bureau herfor, har man ikke nogen mulighed 
for at kontrollere det. Kun delvis kan man se 
tendensen, bl.a. i afslag til specialestuderende 
på universiteterne, til politisk aktive, til 
»græsrødder« af forskellig slags m.v. Dette 
har jeg også eksempler med på i bogen, men 
jeg har slet ikke forsøgt at »rekonstruere« den 
restriktive praksis konkret. Foruden disse 
glimtvise eksempler kan man henvise til poli
tikerudtalelser, eksempelvis udtalte justitsmi
nister Ninn-Hansen i anledning af røret om 
Ditlev Tamms adgang til stikkerlikviderings
sagerne, at nu måtte grænsen være nået. 
Fremover måtte historien vente.

I
Hele problemet med offentlighed omkring 
samtidshistorien -  og her tænkes ikke på den 
allernyeste historie, som det ville være urea-
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listisk at kræve offentlig indsigt i, men på tids
rummet ca. 1920-1950 -  er i virkeligheden 
først blevet aktuelt de sidste 15-20 år. Og 
Rigsarkivet og myndighedernes holdning til 
spørgsmålet er da også først blevet præciseret 
inden for dette tidsrum. Rigsarkivarens cirku
lære af 30. 9. 1968, der opstiller tidsfrister af 
fra 50 til 100 år (og i enkelte tilfælde util
gængelighed) er således symptomatisk for et 
forsøg på at »regulere« området. Inden denne 
tid var samtidshistoriske arkivalier i virkelig
heden ikke omgærdet med speciel hemmelig
hedsfuldhed, men der var på den anden side 
heller ikke så mange, der var interesseret i at 
studere dem. Det var den større politiske in
teresse fra 1960’erne, der via interesse for 
samtidshistorien stillede de offentlige myn
digheder overfor problemet om adgang til ar
kiverne. Dette har været et internationalt fæ
nomen, i hvert fald for hele den vestlige ver
dens vedkommende, og i bogen gør jeg en del 
ud af at trække dette internationale perspek
tiv op. Siden slutningen af 60’erne har inter
nationale instanser såsom FN, Nordisk Råd, 
de internationale arkivkongresser m.fl. drøf
tet problemet og ved flere lejligheder foreslået 
medlemslandene at modernisere deres arkiv- 
lovgivning, således at det blev lettere at stu
dere samtidshistorien. Typisk i så henseende 
er et forslag fra 1968 til Nordisk Råd fra 9 
nordiske rigsdagsmedlemmer -  bl.a. Henry 
Christensen og Per Hækkerup fra Danmark -  
hvori det siges: »Det forekommer os at være 
særlig vigtigt at aktivere interessen for politi
ske spørgsmål hos medborgerne. Den sam
tidshistoriske forskning giver store mulighe
der for at fæstne almenhedens opmærksom
hed ved historiske forløb, som endnu ikke har 
mistet deres aktualitet. En alsidig belysning 
af disse forløb er ikke realiserbar, så længe 
hemmelighedsbestemmelserne er så foræl
dede og uligeartede samt stiller hindringer i 
vejen for en udtømmende undersøgelse af 
samtidens historie, mens denne endnu er af 
interesse for den levende generation.« (Nordi
ska Rådet, 17e sessionen, Stockholm 1969, s. 
956 f.)

Nordisk Råd fulgte henstillingen i en re
kommendation til regeringerne. (Historie og 
offentlighed, s. 199) Men sagen er, at det kun

er i enkelte lande der er sket en liberalisering 
(eller demokratisering) i adgangen til de sam
tidshistoriske arkiver, vel først og fremmest i 
Sverige, Vesttyskland og USA. Disse landes 
lovgivning og specielt tilgængelighedsreg
lerne er milevidt mere liberale end Dan
marks.

Det er denne ramme, der styrer problem
stillingen i min bog, og jeg forsøger konstant 
at se arkivadgangsproblematikken som en del 
af en større sammenhæng omkring den demo
kratiske debat i samfundet. I Inger Dübecks 
øjne er jeg imidlertid kun interesseret i mig 
selv og mine egne problemer. Jeg har haft pro
blemer, og det dokumenterer bogen jo også, 
og det er måske også dem, der oprindelig har 
sat mig igang med at arbejde med offentlig
hedsteori, arkivret m.m. Men er denne per
sonlige problematik uforenelig med en almen 
interesse, der prøver at forholde sig objektivt 
til problemet? Objektivt ja, men ikke hold
ningsløst! Som den eneste historiker i Kon
geriget har Tage Kaarsted i »Fyens Stiftsti
dende« for 2. maj 85 forsøgt at frakende mig 
ret til at beskæftige mig med disse forhold 
p.g.a. min personlige interesse, og samme 
tendens ligger hos Inger Dübeck, selvom hun 
i højere grad antyder end skriver lige ud af 
posen. Adskillelsen mellem det personlige og 
det almene/offentlige er en prototypisk positi
vistisk idé, og hvis den var gyldig, ville histo
rie og beskæftigelse med historie miste enhver 
eksistentiel betydning. Megen lokalhistorie, 
slægtshistorie og andet er drevet af personlige 
motiver eller i hvert fald startet med sådanne 
motiver, men i processens løb far studierne 
foruden den personlige betydning også tit al
men betydning. De bidrager simpelt hen til 
den historiske information, der er en vigtig 
del af en demokratisk fungerende offentlig
hed.

Borgerlige historikere af typen Kaarsted 
har enten aldrig forstået eller også har de på 
rutcheturen opad i samfundet glemt Kr. Er- 
slevs dictum, at forskerens subjekt er kilden 
til fejl og samtidig kilden til forståelse. Der
imod har de taget ved lære af Storm R, når 
han sagde: »Denne sag kan ses fra flere sider, 
så jeg beder d’herrer sætte sig i rundkreds«.
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Hele den fordrejning Inger Dübecks artikel er 
udtryk for indbyder ikke til at gå ind i en dia
log med hende. Det ser heller ikke ud til at 
have meget formål, da Dübeck åbenbart har 
lagt sig fast på for enhver pris at forsvare de her
skende forhold på dette område. Det er gan
ske morsomt, at hun glæder sig over Carl 
Madsens polemik imod DNH og i sin bog 
»Dansk arkivret« fra 1980 ligefrem giver ham 
oprejsning (s. 112 f.). For 14-15 år siden, da 
sagen stod på, var det kun studenteroprø- 
rerne ved Historisk Institut på Kbhs. Univer
sitet, der gav ham støtte. Som kontrast til den 
holdning Dübeck nu indtager over for mig er 
det måske interessant at se, hvad hun i 1980 -  
et par år efter Madsens død -  skrev om hans 
forgæves forsøg på et opnå arkivadgang: 
»Især Justitsministeriets praksis har været 
genstand for kritik i dagspressen. En del af 
kritikken har samlet sig om Justitsministeri
ets opfattelse af forskerbegrebet, idet mini
steriet ofte synes at have lagt vægt på, om an
søgeren var en anerkendt forsker eller dog 
havde tilknytning som forsker til et universi
tet eller var medarbejder ved DNH. Endvi
dere har man ofte lagt vægt på, om den på
gældende var faghistoriker. Kritik har især 
været rejst i forbindelse med Carl Madsens 
ansøgninger om arkivadgang til visse arkiva
lier vedrørende flygtningespørgsmålet fra 
1933 og frem til den tyske besættelse af Dan
mark.

Ministeriet synes at have ladet sig motivere 
af, at Carl Madsens formål ikke var viden
skabeligt, men snarere noget i retning af pub
licistisk dokumentarisme båret af en konse
kvent politisk opfattelse, hvilket dog ikke sy
nes fremført som begrundelse for afslag. Man 
kan nu bagefter undre sig lidt over, at lands
retssagfører Carl Madsen, der i perioder be
klædte vigtige funktioner i retsplejen, ikke 
skulle være så tillidvækkende, at man turde 
give ham indblik i de ønskede utilgængelige 
arkiver. Carl Madsen publicerede som alle 
andre forskere eller arkivbenyttere under et 
selvstændigt ansvar ifølge straffeloven, hvis 
han misbrugte oplysningerne.« (s. 112)

Debat

Dübecks liberale holdninger fra dengang er 
åbenbart blevet svækket i mellemtiden. I ar
tiklen i »Fortid og Nutid« henviser hun ikke 
til det selvstændige ansvar ifølge straffeloven, 
men godtager fuldstændigt de afslag der kom
mer fra justitsministeriet som berettigede af 
hensyn til statens sikkerhed og beskyttelsen af 
privatlivets fred. Det gælder udtrykkeligt de 
to afslag, jeg har faet. Hun gør sig ligefrem ly
stig over, at jeg ikke kunne imødekomme ju 
stitsministeriets ønske om, »at Claus Bryld li
gesom andre forskere måtte komme med et 
egentligt forskningsprojekt« (s. 290), da jeg 
ville udarbejde en anonymiseret kildesamling 
om retsopgøret. Jeg afleverede skam et pro
jekt, men det, der blev stillet krav om fra ju 
stitsministeriets side, var, at jeg skulle ind
levere en plan for en doktordisputats! Men 
samtidig med at Dübeck harcellerer over, at 
jeg ikke ville foreslå eller foregive, at jeg ville 
udarbejde et sådant værk, skriver hun senere, 
at der ved behandling af tilgængelighedssager 
ikke som udgangspunkt gives »afslag på an
søgninger alene under henvisning til ansø
gerens faglige eller manglende faglige bag
grund« (s. 292). Som typiske ansøgere næv
ner hun bl.a. »forfattere, film- og radiofolk, 
advokater, landinspektører, lærere, pensioni
ster med tidligere beskæftigelse f.eks. som of
ficerer« (Sst.). Vil det sige, at Inger Dübeck 
mener der skal stilles særlige krav til universi
tetsuddannede historikere? Det må vel være 
meningen, hvis det var rimeligt, at jeg fik af
slag, fordi jeg ikke ville og kunne udarbejde et 
større forskningsprojekt om retsopgøret. Og 
det mener Dübeck var rimeligt.

For nu at undgå de myter som Dübeck (for
uden Kaarsted i »Fyens Stiftstidende«) bi
drager til i sin artikel om mit formål med at fa 
arkivadgang (hun skriver, at jeg ville udgive 
»en kildesmaling til undervisningsbrug, d.v.s. 
udgivelse in extenso af sensitive utilgængelige 
dokumenter«, s. 290), bliver jeg nødt til at ci
tere fra min ansøgning til justitsministeriet 
om arkivadgang fra 3. 11. 1978, som ikke er 
aftrykt direkte i min bog: »Min tanke er at 
lave en kommenteret kildesamling om retsop
gøret, altså ikke en egentlig videnskabelig 
monografi, men en samling af et repræsenta
tivt materiale til belysning af begivenhederne
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og debatten herom, både den juridiske, mo
ralske, politiske o.s.v. Hertil kræves i det 
mindste en adgang til visse sager, som kan 
anses for repræsentative indenfor de forskel
lige kategorier, således som de f.eks. opregnes 
af von Eyben i hans bog »Thi kendes for ret«. 
En bestemmelse af repræsentativiteten kræ
ver dog naturligvis en vis søgning. Jeg skal 
stærkt betone, at jeg i en evt. offentliggørelse 
naturligvis ikke vil medtage navne på sigtede 
eller dømte personer, ligesom andre navne 
heller ikke vil blive medtaget, medmindre det 
i forvejen er kendt eller helt nødvendigt for 
forståelsen. Kildesamlingen sigter på en ge
nerel historisk belysning, og sags- og doms
materiale vil kun komme til at udgøre en min
dre del. Det meste vil blive hentet fra allerede 
offentlige kilder, som dog i sig selv næppe vil 
kunne motivere en dækkende kildesamling.« 
(Original i justitsministeriet, som Inger Dii- 
beck næppe kan fa adgang til -  men hvis hun 
ikke vil tro mig, kan hun fa en kopi!)

Diibeck gør også sig selv og den institution, 
som hun er juridisk konsulent for, en bjørne
tjeneste ved at stille sig så hånligt an. Rigs
arkivet gav mig jo dengang en uforbeholden an
befaling og mente, at jeg skulle have adgang »i 
overensstemmelse med den adgangstilladelse, 
der gælder for medarbejdere ved DNH, jvf. 
Statsministeriets skrivelse til DNH af 21. juni 
1977, Statsmin. j. nr. 23-30«. Denne udta
lelse må Inger Diibeck vel også kunne frem
skaffe, hvis hun ikke kan tyde den i min bog 
på s. 155. Den har J. nr. 1521-263 og er fra 1.
12. 1978. Afslaget fra justitsministeriet blev 
givet 12. 1. 1979. Om chefskiftet i Rigsarkivet 
den 1. 1. 1979 har betydet noget for sagens 
behandling kan jeg kun gisne om på grundlag 
af senere udtalelser -  men det er jo egentlig 
også underordnet. Principielt vigtigere er, at 
mange mener at kunne konstatere en skærpet 
kurs fra omtrent dette tidspunkt.

Endelig min private ansøgningssag. Når 
jeg har taget den med i bogen, skyldes det, at 
jeg også på dette område synes der er for dår
lige forhold. Men mit ønske om indsigt i disse 
dokumenter skyldtes ikke, at jeg skulle bruge 
dem til forskning i forbindelse med offent
liggørelse. Baggrunden var et personligt, eksi
stentielt behov. Dette mener jeg er legitimt,

og i andre landes arkivlovgivning anerkendes 
dette »humane« formål da også, f.eks. i vest
tysk arkivret. Her opererer man med »private 
Benutzung« af de offentlige arkiver, når der 
er et eksistentielt anerkendelsesværdigt mo
tiv. Igen citerer jeg, denne gang fra min an
søgning af 27. 8. 1979: »Jeg skal sluttelig un
derstrege, at min indsigt i dette materiale (om 
min far og farbrødre) ikke er forbundet med 
forsknings- eller publiceringsønsker, men er 
personligt motiveret. Jeg er klar over, at der 
alligevel vil være visse diskretionskrav, og 
dem vil jeg naturligvis overholde fuldt ud. 
M.h.t. navne og forhold i disse sager, også 
udover min families, vil jeg betragte mig som 
tavshedspligtig«. Hvad kan man love mere? 
Hvad skal der til for at forsikre justitsmini
steriet om, at man ikke har suspekte motiver
-  for det lykkes jo for nogle at overbevise mi
nisteriet? Men alt dette interesserer ikke In
ger Diibeck, der i stedet hiver en enkelt be
mærkning i bogen ud, hvor jeg skriver, at 
slægtsforskning først og fremmest har mental
terapeutisk og ikke egentlig social forsknings
interesse. Den er kun indirekte af samfunds
betydning, selvom den bidrager til den histo
riske information. Det er måske en klodset be
mærkning, der bl.a. blev fremsat i irritation 
over, at rigsarkivaren i en kronik i »Politiken« 
d. 22. juli 1982 pegede på netop det store an
tal besøgende på arkivernes læsesale som et 
bevis for disses demokratiske funktion. Jeg 
mener det er godt folk dyrker slægtsforskning, 
men det har i reglen meget lidt med forholdet 
mellem befolkningen og magthaverne at gøre
-  i modsætning til flere af de samtidshistori
ske studier. Man kunne måske sige, at de er 
almene, hvor slægtsforskningen er speciel.

Mine egne »slægtsstudier« falder naturlig
vis ind under denne mentalterapeutiske kate
gori, hvad jeg som nævnt ikke lagde skjul på, 
men dette vrider Inger Diibeck til følgende: 
»Vi har nu forstået, at slægtsforskning er no
get mindreværdigt, bortset fra Claus Brylds 
egen slægtsforskning, som er samfundsrele
vant« (s. 291). Selvom jeg altså i bogen under
streger, at der kun var private motiver til 
denne ansøgning. Hvor er vi henne, når de
batniveauet synker ned på dette stade? 
Hvilke interesser er så vigtige for Diibeck, at
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de retfærdiggør den slags fordrejninger? Dü- 
beck vender endda gang på gang tilbage til 
dette med slægtsforskningen, som om hun dér 
havde fundet et af de afgørende angrebspunk
ter mod min ret til kildeindsigt. Først til sidst 
lader hun endelig øksen falde: »På samme 
måde vil en ansøgning til sensitive proces
akter, der er båret af slægtsforskningsinter
esse, kunne blive mødt med et afslag, ikke så 
meget af hensyn til de informationer som ak
terne indeholder om slægten, men af hensyn 
til oplysninger om andre personer, eksempel
vis vidner, angivere etc., som arkivalierne 
måtte rumme.« (s. 293) Det antages altså, at 
jeg kunne finde på at bryde min tavsheds
pligt, mens justitsministeriets adfærd bliver 
legitimeret.

Hvis konsulent er Inger Dübeck egentlig?

III
Inger Dübeck far også til allersidst indflettet 
en bemærkning om, at det er yderst fa afslag, 
der gives. »Ingen af disse er tilmed begrundet 
i politiske hensyn«, (s. 293) Nu ved man ikke, 
om det er Rigsarkivets afslag eller ministeri
ernes (eller andre forvaltningsorganers), hun 
snakker om, men det må antages kun at være 
de første. Der findes næppe en samlet sta
tistik. Og Dübeck vil nok ikke benægte, at mi
nisterierne kan tage politiske hensyn. Skal man 
tro, hvad hun har skrevet i sit hovedværk om 
arkivret (men det skal man måske ikke, jvf. de 
ovenfor anførte inkonsekvenser), har rigsarki
varen imidlertid også lov til at tage politiske 
hensyn ved afgørelsen af, om en person skal 
have arkivadgang. I »Dansk arkivret« s. 104 
skriver Dübeck således: »Tilgængelighed kan 
i hvert fald ikke gøres afhængig af tro, køn, 
nationalitet eller race, hvorimod alder nok 
både kan og bør komme med i vurderingen. 
Hvor det imidlertid drejer sig om utilgænge
lige arkivalier af betydning for f.eks. statens 
sikkerhed, må rigsarkivaren have adgang til også 
at tage hensyn til, om ansøgerne netop ønsker adgang 
for at kunne benytte oplysningerne i en politisk sam
menhæng, hvis sigte kunne være netop at skade statens 
sikkerhed, forholdet til fremmede magter m.v. Rigs
arkivaren kan altid henskyde sådanne afgø
relser til kulturministeren.« (Mine fremhæ

velser). Jeg er ganske vist ikke jurist, men jeg 
tvivler på, at disse sætninger kan udlægges på 
anden måde end at rigsarkivaren har ret til at 
skønne om, hvorvidt en ansøger kunne tæn
kes at bruge arkivadgangen i politisk øjemed, 
f.eks. kritik af en tidligere regering i et for
svars-, udenrigspolitisk eller retspolitisk 
spørgsmål. Er han i tvivl, kan han henskyde 
afgørelsen til det pågældende ministerium el
ler evt. kulturministeriet, hvorunder Rigsar
kivet henhører. I min kritik af det nuværende 
tilgængelighedssystem har jeg naturligvis be
nyttet den foreliggende teoretiske litteratur, 
men hvis den er forkert, ville det nok være en 
fordel, om der fremkom en ny udgave, hvor 
urigtighederne var korrigeret. Det gælder 
også den helt umisforståelige erklæring i 
»Dansk Arkivret«, hvor det hedder: »Det er 
allerede flere gange i det foregående omtalt, 
at beskyttelseshensyn vedrørende statens el
ler private personers forhold kan begrunde 
indskrænkninger i offentlighedsprincippet og 
i arkivbenyttelsesadgangen og dermed i forsk
ningens frihed.« (s. 40, min fremhævelse). Dü
beck fremhæver i forlængelse heraf, at det bør 
overvejes, om der ikke i nye tilgængeligheds
regler for arkivalier ligesom i offentligheds
loven bør indføres en »generalklausul« til be
skyttelse af andre interesser end de udtrykke
ligt nævnte (statens sikkerhed, privatlivets 
fred), nemlig interesser »hvor hemmelighol
delse efter forholdets særlige karakter er på
krævet. Det er en udpræget skønsregel indsat 
af offentlighedskommissionen ud fra den 
synsvinkel, at der kan forekomme interesser, 
som ikke egner sig til selvstændig formulering 
i loven, eller som man ved lovens udformning 
ikke har kunnet overskue.« (s.40) Så er myn
dighederne i hvert fald helgarderet -  men det 
har naturligvis ikke noget med politiske hen
syn at gøre!

Jeg kunne godt tænke mig at vide, hvad In
ger Dübeck forstår ved »politik«. I »Historisk 
Tidsskrift«, bd. 84, hæfte 2, har jeg anmeldt 
hendes sidste bog om arkivret, »Statsmagt og 
arkiver«, fra 1982. I denne bog fremstår sta
ten -  og heraf er politikbegrebet jo afledt -  
som almenvellets personificering, og Dübeck ope
rerer overhovedet ikke med mulige modsæt
ninger mellem almenvellet (befolkningen) og
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statsmagten. Selvom bogen kalder sig »Stats
magt og arkiver« findes der ikke i den én ene
ste antydning af refleksion over reelle eller po
tentielle modsætninger mellem arkivbenytter
nes og statens behov. Det prætenderes, at 
Rigsarkivet og ministerierne problemløst til
godeser den historiske interesses og forsknin
gens behov, og en for statsmagten langt væ
sentligere mening med arkiverne kommer 
kun frem, når Diibeck f.eks. i en billedtekst 
konstaterer: »»Buret«, Rigsarkivets ekspedi
tion til ministerierne, vidner om denne sym
biose mellem centralforvaltning og rigsarkiv, 
som er ret enestående i arkivverdenen.« (s. 
46) Statsmagtens praktiske formål med Rigs
arkivet har naturligvis hele tiden været at 
bruge det som fjernarkiv til interne formål. I 
forhold til denne statsinteresse har arkiva
rerne, universiteterne og forskerne i alminde
lighed (også de ikke-akademiske) gradvis faet 
opbygget en anden side: nemlig arkivet(-erne) 
som kultur- og forskningssteder. Arkiverne er 
til en vis grad blevet alment kultureje. Men 
også kun til en vis grad, for der er stadig både 
reelle og potentielle spændinger mellem stats
formålet og forskningsformålet, og disse 
spændinger viser sig krystalklart i reglerne for 
adgang til samtidshistorisk materiale, hvor 
arkivernes funktion er politisk bestemt.

Denne opfattelse er ikke min opfindelse. 
Den findes i størstedelen af den moderne in
ternationale arkivlitteratur, og det er jo ikke 
kun Carl Madsen og i al ydmyghed mig selv, 
der har fremført den herhjemme. I en nuan
ceret, men også meget præcis form er den 
f.eks. fremlagt af arkivar Niels Petersen i hans 
anmeldelse af Dübecks »Dansk arkivret« i 
tidsskriftet »Arkiv«, 9. bd., nr. 1, 1982. Denne 
anmeldelse har jeg ikke kommenteret i min 
bog, men det skal ikke være nogen hemmelig
hed, at mine synspunkter vedrørende tilgæn
gelighed og dette spørgsmåls sammenhæng 
med en demokratisk fungerende offentlighed 
(eller ej) i det store hele falder sammen med 
Niels Petersens. Han understreger som et 
korrektiv til Dübecks glat-juridiske betragt
ningsmåde, at statsmagten ved den betingede 
tilgængelighed til nyere arkiver ikke primært 
vil sikre sig imod strafbar brug af arkivalierne 
(efter straffeloven), »men derimod uønsket brug

af dem. Det drejer sig typisk som oplysninger, 
vurderinger, handlinger, som i deres tilblivel
sessituation kun var kendt i en bestemt kreds, 
og hvis videre udbredelse, selvom den ikke i no
gen lovs forstand er strafbar, dog er uønsket, 
fordi det kan fremkalde en anden opfattelse a f be
givenheder og forhold, som endnu ikke er blevet »hi
storie«, med det resultat at endnu levende 
personer kan føle sig krænket ved en kritisk 
revision af veletablerede opfattelser.« (s. 36, 
mine fremhævelser). I et udsagn, der burde 
blive klassisk og anbringes over Rigsarkivets 
port, skriver Niels Petersen -  og jeg und
skylder endnu en gang de mange citater, men 
det gør misforståelser mindre lette: »Det er 
den historiske videnskabs rolle i demokratiske 
samfund kritisk at efterprøve og rokke ved 
alle etablerede forklaringer om fortiden, her
under også »eftermæler«. Den historiske vi
denskab kan ikke respektere kravet »de mor- 
tuis nil nisi bene.«

Det demokratiske samfund har ikke noget 
existentielt behov for at legitimere sig ved 
hjælp af historien, men det har et existentielt be
hov for at hindre, at nogensomhelst opfattelse a f for
tiden får en sådan autoritet, at den ikke kan anfægtes 
og omvurderes. Derfor bør arkivalier principielt være 
tilgængelige for alle, som har brug for dem.« (s. 40, 
mine fremhævelser). Niels Petersen tilføjer, at 
de eneste begrænsninger udover straffelovens 
fredskrænkelses-paragraffer, der er brug for, 
vedrører spørgsmålet om hensynet til nule
vende personer og dem nærtstående afdøde, 
og peger i en sammenligning med barskheden 
i det moderne demokratiske klima på, at den 
juridiske analyse af tilgængelighedsreglerne, 
som Inger Dübeck har givet i sin bog, »kan 
vække tvivl om nødvendigheden af disse reg
ler for offentlige arkivaliers vedkommende« 
(Sst.).

Denne så at sige alment demokratiske op
fattelse, som jo også er forbundet med ønsket 
om historisk ytringsfrihed og en alsidig histo
risk belysning af fortiden, burde alle kunne 
være enige om. Niels Petersens vurderinger 
kunne kompletteres med en strukturel betragt
ning, som jeg har gjort i min bog, og som også 
Jens Engberg har fremført i en diskussion 
med Inger Dübeck under et symposium om 
retsopgøret på RUC d. 25. april i år, nemlig
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den, at arkivadgangssystemet også er til for at 
beskytte statens omdømme. Det demokratiske 
samfund har måske ikke noget historisk legiti
meringsbehov, men staten har det ret åben
bart. Problemet kommer særligt frem i for
bindelse med historiske krisesituationer, og 
det er derfor, som Niels Petersen da også un
derstreger, at besættelsestiden er »det vigtig
ste sensitive punkt i nutidens tilgængeligheds
problematik.« (s. 36)

IV
Til sidst nødsages jeg til at tilbagevise Inger 
Dübecks påstand om, at jeg har opfundet og 
tillagt hende udsagn i »Politiken«, som hun 
hævder hun aldrig har fremsat. Sammenhæn
gen er en diskussion i min bog af, hvorvidt 
problematikken omkring offentlige og private 
edb-registre har tilknytning til spørgsmålet om 
historisk aktindsigt, således som dette spørgs
mål hidtil har stillet sig og vil stille sig i lang 
tid fremover. (Registrene er jo først opbygget 
i de sidste ca. 10 år, og der er jo ingen der går 
ind for, at der ikke skal være tilgængeligheds
frister til arkivmateriale, eksempelvis 20-25 
år). Min pointe er, at spørgsmålet om person
beskyttelse og privatlivets fred har en anden 
karakter i forbindelse med moderne edb-mas- 
sedata om de enkelte borgere end i traditio
nelle, »magtcentrerede« arkivoplysninger. 
Og at den forskning der evt. kan blive tale om 
på basis af edb-registrene nødvendigvis vil 
have en helt anden karakter end forskning i 
eksempelvis politisk og administrativ historie, 
som hidtidige arkivadgangsansøgninger ho
vedsagelig har taget sigte på. I de sidstnævnte 
tilfælde er personoplysninger vævet sammen 
med politiske og administrative strukturer og 
processer (i hvert fald som hovedregel) og 
ikke med den enkelte borgers daglige levevis, 
adfærdsmønstre, sundhedstilstand o. lign., 
sådan som der er tale om med de næsten 
1.000 forskellige edb-registre, hver eneste 
dansker allerede i dag er optaget i. I en »sam
køring« af disse data-arkiver ligger der 
enorme repressions- og manipulationsmulig
heder over for befolkningen, føjer jeg til 
(S-11)-

Dübeck far nu på sin karakteristiske måde

dette til, at jeg ønsker, »at historisk kildema
teriale, som skabes på edb-medier, bør slettes 
så hurtigt som muligt.« (s. 290) Det har jeg 
ikke skrevet et ord om, jeg ønsker også dette 
materiale bevaret, men jeg er ud fra et demo
kratisk synspunkt bekymret for, hvad det i en 
given situation kan anvendes til både af myn
digheder og af erhvervslivet. Jeg går ind for 
en ordentlig registerlovgivning, så en mulig 
manipulation ikke kan føres ud i livet -  men 
om dette kan lade sig gøre er vel stadig et 
åbent spørgsmål. Jeg formoder, at Inger Dü
beck nærer samme opfattelse, og dette har in
tet med senere forskningsmuligheder at gøre.

Forholdet er imidlertid det, at visse arkiv
folk og nogle fa historikere som f.eks. Kaar- 
sted bruger bekymringen hos eksempelvis 
mig og andre venstreorienterede over regi
sterproblemerne i nutiden til at »bevise«, at 
vi i virkeligheden slet ikke går ind for åben
hed og demokratiske forskningsmuligheder, 
vi skulle så at sige have én holdning til den 
politiske samtidshistorie og en anden til den 
sociale. Men dette er, som jeg skriver i min 
bog, en forplumring a f debatten. Og så henviser 
jeg i note 2 på s. 55 til udsagn af Inger Dü
beck og Tage Kaarsted i »Politiken«. Men her 
lyver jeg, ifølge Dübeck. »Af indlysende 
grunde savnes der henvisning til, hvilket 
nummer af Politiken, jeg skulle have udtalt 
mig i. For jeg har aldrig udtalt mig om disse 
spørgsmål i Politiken eller nogen anden avis« 
(s. 290). Påstanden gentages på næste side, så 
læseren må tro, at jeg er en bedrager. Da jeg 
efter aftale med tidsskriftet »Den jyske Histo
riker« skulle skrive min bog ret hurtigt, smut
tede desværre et par enkelte data i noterne. 
Det beklager jeg, men til gengæld kan jeg op
lyse dem her. Inger Dübeck kommenterede 
problematikken i en kommentar i »Politiken« 
d. 21. november 1982 under overskriften 
»Ugebladenes nye jagtmarker«; kommenta
ren var iøvrigt forsynet med både navn, titel 
og fotografi, så jeg tillod mig at gå ud fra, at 
den var ægte. Tage Kaarsted, som jeg hen
viser til i samme note, kommer ind på for
holdene i en artikel i »Politiken« d. 30. april 
1983 under overskriften »Vil behandlersam
fundet slette sporene efter sine fejl«. Note 59 
på s. 61 i min bog henviser iøvrigt til »Dansk
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arkivret« og kommentaren i »Politiken« -  det 
skulle ikke være så svært at finde ud af.

I sin kommentar i »Politiken«, som iøvrigt 
er motiveret af, at ugebladene »Billed Bladet« 
og »Se og Hør« har generet Inger Dübeck og 
hendes familie -  hvilket vi kan enes om er for
kasteligt, og det er helt berettiget, at Inger 
Dübeck tager private problemer op i et offent
ligt forum -  skriver hun, nærmest en passant: 
»Journalister fra ovennævnte blade ses ofte i 
frontlinien, når det gælder om at kræve straf
felovgivningens beskyttelse af privatlivets 
fred for den person, hvis adresse og person
nummer er blevet optaget i et offentligt edb- 
register. Så snart det derimod drejer sig om at 
sælge andres privatliv i journalistens eget 
ugeblad, glemmer han straffeloven og hen
holder sig nu kun til grundlovens regel om 
ytringsfrihed. Ingen kan tilsyneladende hin
dre en ugebladsjournalist i at hænge hvem 
som helst -  levende eller død -  ud, hvis han/ 
hun p.t. er en god »story««.

Den implicitte forargelse i det sidste ud
sagn har Dübeck så evigt ret i, noget til
svarende har jeg og min daværende familie 
også erfaret i en barsk verden for 30-40 år si
den. Men det er første del af teksten, der er 
arkivmæssigt relevant. Man kan vist tillade 
sig at erstatte journalister fra »Billed Bladet« 
og »Se og Hør«, som skulle stå i frontlinien i 
kritikken af edb-registrene (Sie!), med kriti
kerne af skævheden i hele offentlighedspro
blematikken. Jeg mener ikke det kan læses på 
anden måde, og slet ikke, når man iøvrigt 
kender Inger Dübecks produktion omkring 
arkivret. Og som sådan indgår det i en for
vridning af hele debatten, hvor en argumen
tation som ovennævnte kastes i hovedet på 
folk, lige så snart de kritiserer statsmagten for 
at værne for meget om de samtidshistoriske 
arkiver og tage for lidt hensyn til offentlig
heden og den demokratiske debat. Det er nøj
agtigt samme argumentationsmåde Inger Dübeck 
bruger i polemikken mod min bog, selvom 
hun ikke på nogen måde kan eftervise, at jeg 
skulle være tilhænger af sletning af edb-op-

lysninger, som senere kan fortælle væsentlige 
ting om folks levevilkår og samfundsmønstret 
i det hele taget i vor tid. Hele spørgsmålet om 
massedata er jo kun ved begyndelsen til en 
forskningsmæssig diskussion, men under alle 
omstændigheder udelukker denne diskussion 
ikke, at det »klassiske« arkivadgangsspørgs
mål tages op til en gennemgribende reform.

Inger Dübeck er jo sammen med rigsarki
varen ved at udarbejde forslag til en ny arkiv
lov. På grundlag af hendes sidste udfald vil 
jeg tillade mig at konkludere, at det ud fra et 
historisk forsknings- og formidlingssynspunkt 
forekommer alt andet end betryggende.

Ning de Coninck-Smith:
Joakim Larsens skolehistorie 
genudsendt
I 1984 udkom på Unge Pædagogers Forlag et 
genoptryk af Joakim Larsens klassiske tre
binds værk om den danske skoles historie 
(1536-1784) (bind I), 1784-1818 (bind II) og 
1818-1898 (bind III). Bøgerne er redigeret af 
Chresten Kruchov, Kirsten Larsen, Ellen 
Nørgaard og Grethe Persson og der er tale om 
et fotografisk genoptryk af originaludgaverne, 
der blev udgivet i årene 1893, 1899 og 1916 
forsynet med en mindre indledning skrevet af 
udgiverne. Heri fortælles ganske kort på bag
grund af Joakim Larsens egne erindringer1 
om hans liv og skolepolitiske virke, om hans 
skolebogsforfatterskab og om hvordan hans 
skolehistoriske arbejder blev til.

Genudgivelsen skal afsluttes med et 
»fjerde-bind«, indeholdende en samling af 
nye analyser af forskellige sider af folkesko
lens historie. Dette bind forventes udgivet i 
løbet af foråret 1985.

Joakim Larsen (1846-1920) var uddannet fol
keskolelærer og blev i 1885 skoledirektør for 
Frederiksberg Skolevæsen. I 1893 blev han 
medlem af Danmarks Lærerforenings besty-

1. Joakim Larsens Livserindringer del 1-4 efter hans egenhændige optegnelser. Udgivet af R. C. Morten
sen. Særtryk afjonstrupbogen bind 7 (Kbh. 1929), bind 8 (Kbh. 1930), bind 9 (Kbh. 1932) og bind 17 
(Kbh. 1940).
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reise og var formand herfor i årene 1895- 
1900. Endvidere var han konsulent for Kirke- 
og Undervisningsministeriet i forbindelse 
med udarbejdelsen af Folkeskoleloven af 1899 
og de efterfølgende cirkulærer.

Hans forfatterskab omfattede foruden 
»skolehistorien«, og en lang række af mindre 
artikler om skolens historie, også en del læse- 
og regnebøger. Hans store skolehistoriske 
værk udkom som nævnt i årene 1893, 1899 og 
1916; bd. II (tiden 1784-1818) og bind III 
(tiden 1818-1898) blev således udgivet i de 
år, hvor Joakim Larsen var mest skolepolitisk 
aktiv, hvorimod det sidste bind (tiden fra re
formationen til 1784) udkom efter at han i 
1911 var blevet pensioneret.

De to første bind er koncentreret om den 
politiske, ideologiske og pædagogiske debat 
om almueskolen, mens det sidste bind mere 
er et forsøg på at placere skolens udvikling 
ind i den generelle kulturelle og samfunds
mæssige udvikling i perioden. For alle tre 
bind gælder, at det er almueskolevæsenet på 
landet og i købstæderne udenfor København, 
der behandles.

Især de to første bind (bind II og III i her
værende udgave) blev antageligvis udgivet 
som et slags indlæg i den aktuelle debat om 
en folkeskolereform, da det var Joakim Lar
sens opfattelse, at en reform af folkeskolen var 
nødvendig, men at den burde hvile på det hi
storisk givne. Derfor var kendskab til almue
skolens historie uomgængelig (forord til bind
II) .

I sit arbejde med at afdække skolens histo
rie over en periode på mere end 350 år og i sin 
erkendelse af historikerens skabende rolle lå 
Joakim Larsen tættere på den ældre histori
stiske historievidenskab end på den positiviti- 
ske. Det bekymrede ham således kun lidt, at 
hans bøger ikke kunne leve op til positivi
sternes objektivitetskriterium, fordi han skrev 
om en tid og om begivenheder som han selv 
tog aktiv del i. Var han ensidig i sin opfattelse 
ville andre sikkert korrigere den (forord bind
III) . Det var hans mål at indsamle og be
arbejde så meget materiale til skolens historie 
som muligt. Men som han selv måtte erkende 
i forordet til bind III så var en egentlig be
arbejdning af hele dette store materiale en

umulighed og han karakteriserede selv dette 
bind af skolehistorien som »... mere ... et Ma
gasin for Meddelelser om Skolen end kritisk 
Historie...«. Selv var han ikke helt utilfreds 
hermed, for hvad han ikke havde kunnet nå, 
det kunne andre forhåbentlig nå i fremtiden. 
Grundlaget var i al fald skabt med hans ar
bejde (erindringer, del 4 side 22).

Joakim Larsens bøger er for eftertiden ikke 
kun interessante som grundlag for videre 
forskning. De udgør også en kilde til forstå
else af det 19. århundredes mere konservative 
syn på skole, børn, opdragelse og samfund. 
Læst med dette perspektiv for øje giver bø
gerne også viden til forståelse af intentionerne 
med Folkeskoleloven af 1899.

Som så mange andre i sin samtid havde 
Joakim Larsen en grundfæstet tillid til at ud
bredelse af oplysning og viden var en af ho- 
veddrivkræfterne i civiliseringen af samfundet 
og et middel hertil var indførelse af elementær 
skolegang for alle børn. Eller med Joakim 
Larsens egne ord, at skolen blev en samfunds
institution (bind I s. 266). Som følge heraf be
skrev han de ældre generationer som ned
sunket i fordomme, uvidenhed og overtro, og 
målestok for de enkelte perioders »civilisa
tionsgrad« var udbredelsen aflæse- og skrive
færdighed samt eksistensen af det 19. århun
dredes moralske dyder som »...Ærlighed, 
Flid, Nøjsomhed, ægteskabelige Troskab... 
Velopdragenhed i ydre Optræden.« (bind I, 
s. 361).

Hans bøger er overordnet set et forsøg på 
at følge denne »civilisationsproces« fra »folke
skolen i kimform«, nemlig indførelsen af deg
nelæsningen i 1629 over skoleanordningerne 
fra 1739 og 1814 til den udfoldede folkeskole 
med Folkeskoleloven af 1899. Men med ved
tagelsen af Folkeskoleloven i 1899 opfattede 
Joakim Larsen ikke udviklingen som afslut
tet. Forudsætningen for at skolen kunne opnå 
den rette centrale placering i samfundslivet 
var dels en forbedring af lærernes uddannelse 
-  ikke mindst deres pædagogiske kvalifikatio
ner -  dels en udbredelse blandt forældre, poli
tikere m.fl. af interesse for skolen og vilje til at 
omsætte denne interesse i handling.

I følge Joakim Larsen havde man stort set 
ikke siden pietismen i 1730’erne og oplys-
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ningstiden i 1700-tallets slutning set en sådan 
interesse endsige pædagogisk bevidsthed og 
særlig af den sidste periodes pædagogiske og 
skolepolitiske debat mente Joakim Larsen at 
der var meget at lære.

Det første bind, som Joakim Larsen udgav 
(bind II i herværende udgave) handlede såle
des om tiden fra nedsættelsen af den store 
Skolekommission i 1784, over dens forskellige 
forslag og den endelige anordning fra 1814 til 
indførelsen af en egentlig læreruddannelse 
med seminariereglementet af 1818.

I denne periode af skolens historie brydes 
den filantropiske og den konservative huma
nistiske pædagogik og det var netop i disse 
brydninger at Joakim Larsen fandt sine egne 
pædagogiske idealer. Det var således hans op
fattelse, at den elementære undervisning gen
nem anskuelsesundervisningen burde appe- 
lere til børnenes fantasi. I det hele taget skulle 
der i undervisningen tages hensyn til en selv
stændig »barnenatur«. I dette fulgte han fi
lantropisterne, der netop havde kritiseret den 
ældre skole for udenadslære og katekismus- 
terperi. Men han tog afstand fra denne ret
nings opprioritering af nyttig viden. Det var 
ikke kundskabsindlæring, der var skolens væ
sentligste formål, men det karakterdannende 
og i denne proces spillede religionsundervis
ningen en alt afgørende rolle. Børnene burde 
opdrages til »... velopdragne, selvhjulpne og 
sundttænkende Mennesker...«, (cit. fra erin
dringerne del 4 s. 22). - I denne kritik af filan
tropismen lå han tæt op af de konservative 
humanister.

Joakim Larsen skrev sine skolehistoriske 
bøger i en tid, hvor den grundtvigianske fri
skolebevægelse igennem længere tid havde 
kritiseret det statslige skolevæsen for dets 
døde udenadslære og for at være alt for lidt 
rettet mod, at det var børn man underviste. 
Overfor disse angreb var hans bøger tænkt 
som et forsvar for 1814-anordningens bestem
melser og en kritik af friskolen som han op
fattede som en skoleform, hvor børnene intet 
lærte og hvor der manglede disciplin og or
den. På den anden side var Joakim Larsen 
tvunget til at erkende at grundtvigianerne vi
dereførte 1700-tallets pædagogiske idealer, 
som han selv talte så varmt for. Hertil kom

også, at Joakim Larsen ligesom grundtvigia
nerne mente, at læreren burde være den bæ
rende kraft i undervisningen, (bind III s. 
415)

Forudsætningen herfor var som nævnt dels 
en bedre læreruddannelse og dels udbredel
sen af en større samfundsmæssig respekt for 
læreren og hans arbejde. Selv gjorde Joakim 
Larsen et stort stykke arbejde herfor i Dan
marks Lærerforening, men også hans bøger 
vidner om et ønske om at ændre befolknin
gens opfattelse af lærerne. Holbergs for
drukne og vigtigperagtige degne ønskede Joa
kim Larsen at supplere med et billede af en 
mand, der i 16, 17 og 1800-tallet under elen
dige sociale forhold kæmpede en brav kamp 
mod landsbybefolkningens overtro og uviden
hed. (bind I kap. II).

Joakim Larsens undersøgelse af den danske 
almueskoles udvikling er det eneste forsøg på 
at give en samlet dybtgående fremstilling af 
den danske almueskoles historie i det 16., 17., 
18. og 19. århundrede. Siden Joakim Larsens 
dage har historikere, der har beskæftiget sig 
med den ældre skolehistorie, enten arbejdet 
med mindre afgrænsede perioder og emner el
ler med fri- og højskolebevægelsen.

Hvordan kan det nu være? En oplagt for
klaring kunne være, at kildekritikken og posi
tivismens indtog på universiteterne satte en 
stopper for forsøg på at beskrive fænomeners 
historie over så lang tid p.g.a. det umulige i at 
behandle samtlige kilder fyldestgørende. En 
anden forklaring kunne være, at der p.g.a. 
Joakim Larsens gevaldige kildeindsamlings
arbejde var opstået en myte om, at almue
skolevæsenets historie før 1900 den var skre
vet.

En tredie forklaring kunne være, at Joakim 
Larsens arbejder på trods af hans forsøg på 
for den ældste periodes vedkommende at se 
skolens udvikling i et mere kulturhistorisk lys, 
hovedsageligt handler om de politiske, juridi
ske og ideologiske rammer for almueskolens 
udvikling. Her har den politiske historieskriv
ning, som har domineret den danske historie
skrivning i dette århundrede, måske følt sig 
ganske godt dækket ind.

En fjerde og sidste forklaring kunne være, 
at grundtvigianismens store indflydelse på
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udformningen af den danske folkeskole i det 
20. århundrede har gjort det mere oplagt at 
skrive om fri- og højskolerne end om en skole
form, som man helst fra denne side så for
svinde.

Hvorom alting er, så har Joakim Larsen 
med sine emne- og kildevalg, sine periodi- 
seringer af og forklaringer på skolens udvik
ling haft stor betydning for både professio
nelle og amatørhistorikere. Med Joakim Lar
sen fik man defineret disciplinen skolehisto
rie: nemlig analyser af de ideologiske, politi
ske og juridiske rammer for skolen, af den 
religiøse og pædagogiske tidsskriftlitteratur 
om skoleforhold og for at nå frem til »virkelig
heden« analyser af indberetninger fra de kir
kelige tilsynsmyndigheder rundt omkring i 
landet.

Takket være Joakim Larsens beskrivelse af 
skolehistoriens hovedtræk havde man hermed 
også fået en inddeling af skolehistorien i for
skellige faser.

Pietismen og oplysningstiden blev beskre
vet som højdepunkterne hvad angik interesse 
for oplysning og skolegang. Derimod fandt 
han ikke samme store interesse for skolen i 15, 
1600-tallet eller i det 19. århundrede.

Joakim Larsen bidrog således til karakteri
stikken af den danske enevælde, som bl.a. på 
det ideologiske område adskilte sig fra andre 
samtidige enevældige stater. Organiseringen 
af et offentligt elementært skolevæsen skete 
således tidligere i Danmark end i f.eks. Eng
land og de øvrige skandinaviske lande.

Det må dog understreges -  hvad Joakim 
Larsen også gør -  at det tog næsten 160 år fra 
den første skoleanordning fra 1739 til at man 
med folkeskolens vedtagelse i 1899 kunne sige 
at alle børn i Danmark fik en elementær sko
legang.

Drivende for skolevæsenets udvikling var 
ifølge Joakim Larsen opkomsten af forskellige 
religiøse, humane og pædagogiske idéer. Om 
disse blev til virkelighed eller ej afhang dels af 
nationens og bøndernes økonomiske formåen 
og dels af tilstedeværelsen af en almindelig 
samfundsmæssig »... Interesse for Skolen og 
Vilje til at bringe Ofre for den...« (bind II, s. 
290).

Selvom Joakim Larsen langt fra var blind

for at skole og samfund var tæt forbundne, så 
savner man hos ham -  og hos mange senere 
skolehistorikere -  en nærmere diskussion af 
de pædagogiske idéers forbindelse til sam
fundet. Først med den historiske materia
lisme og socialhistoriens indflydelse på skole
historien indenfor de sidste 10-15 år er denne 
diskussion for alvor blevet taget op. Ligeledes 
savnes en diskussion af årsagerne til den 
manglende vilje og interesse for skolen. Dette 
forhold kunne Joakim Larsen ikke forklare 
som andet end begrundet i dårlig økonomi, 
overtro og uvidenhed, da han -  groft sagt -  
opfattede bønderne som en gruppe der via det 
statslige skolevæsen skulle »civiliseres«.

Den nyere socialhistoriske forskning i barn
dommens historie og i kultur- og »livsfor
mernes« historie har efter min mening vist, at 
en dybere forståelse af det elementære skole
væsens udvikling vil kræve, at dette ses i lyset 
af befolkningens historisk specifikke syn på 
f.eks. børn og opdragelse. Herved vil skole
historien kunne frigøre sig fra den moralsk 
forargede og lidt fordømmende stil, som fin
des hos Joakim Larsen. Han ledte således for
gæves efter samme respekt for barnenaturen 
hos bønderne i 1500-tallet, som man i hans 
samtid kunne finde i det frederiksbergske bor
gerskab.

Der er imidlertid efter min mening ingen 
tvivl om, at Joakim Larsens arbejder på trods 
af deres »tidsbundethed« også fremover vil fa 
stor betydning for det skolehistoriske arbejde. 
Dels fordi de indenfor mange områder inde
holder den korteste introduktion til et meget 
omfattende kildemateriale -  f.eks. Rigsdags
debatten efter 1848 -  og dels fordi de er spæk
ket med faktaoplysninger som man kan have 
svært ved at finde andre steder. Af samme 
grund må man beklage, at der kun findes re
gistre til bind I og III.

Alt i alt må man hilse denne genudgivelse 
velkommen og håbe, at den -  som Joakim 
Larsen ønskede det -  vil inspirere til et op
sving i den skolehistoriske forskning.

Forhåbentligt på et andet grundlag end 
Joakim Larsens konservative humanisme.
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Rita Holm:
Hvem bar barnet?
En undersøgelse a f gudmødre i sogne fra 
Københavns amt i 1700-tallet
Ved gennemgang af dåb i kirkebøgerne finder 
man ofte nogle kvinder, der gentagne gange i 
et sogn bærer børn til dåben i kirken. Nav
nene på de fa kvinder går så ofte igen, at det 
ikke er sandsynligt, at kvinderne kan være i 
familie med så mange børn. Men det er også 
tydeligt, at disse kvinder overvejende boede i 
samme by, hvor barnet blev født. Hvem var 
så disse kvinder og hvilken tilknytning havde 
de til børnene og forældrene?

Axel Steensberg siger i sin undersøgelse af 
Store Valby på Sjælland, at man i regelen 
valgte en kone fra een af de mest ansete gårde 
i landsbyen, og et andet sted siges det, at 
kvinder ikke fortsatte med at bære børn, efter 
at de var blevet enker1. Antageligt har det væ
ret således nogle steder; traditionen har må
ske også spillet en rolle, men også andre mu
ligheder kan være årsag til valget af kvinden

der bar barnet. I det følgende vil jeg forsøge 
at vise, at der i visse tilfælde synes at være en 
forbindelse mellem kvinder, der var tilstede 
ved barnets fødsel og senere ved barnets dåb.

Gudmødre i Smørum sogn fra 1683-1713
En undersøgelse af Ledøje-Smørum kirkebog 
fra 1680-1754 viste, at en kvinde ved navn El
len Jørgen Pedersen var gudmoder til mange 
børn, og at hun bar børn fra alle sociale grup
per, også uægte børn. Det var derfor oplagt at 
finde ud af, hvornår hun begyndte og hvornår 
hun sluttede, samt hvor mange børn hun bar. 
Det viste sig, at hun begyndte i 1683, hvor 
hun bar et par børn om året stigende til om
kring år 1700, hvor hun bar 10-12 børn om 
året til dåben. Ellen sluttede i 1713, hvor hun 
de sidste år kun bar 2-3 børn om året. Ialt bar 
Ellen 119 udaf 465 børn fra 1683-1713 eller 
25,6% af børnene til dåben. Nedenstående 
tabel I viser Ellen Jørgen Pedersen og 4 andre 
kvinder, som samtidig bar børn i Smøru- 
movre by.

Gertrud Willum M o rten sen -------------------------
Ellen Jørgen Pedersen ------------------------
Gertrud Jep Sørensen ---- — --------—
Regine Welding
Kirsten Peder Jørgensen o o o o o o o o o o o o

1. Axel Steensberg: Store Valby, 1974 side 86. Dagligliv i Danmark 1982 bd. V side 44.
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Tabel I viser fem kvinder, der samtidigt var 
gudmødre. For Gertrud Willum Mortensen 
viser kurven et fald fra 1683, hun bar færre 
børn, frem til hendes død i 1710, 73 år gam
mel. Arsagen til det bratte fald i kurven for 
Gertrud kendes ikke; hun blev enke i 1689 og 
her synes kurven at flade ud. Fra 1683 bar El
len J. Pedersen i gennem 16 år flere og flere 
børn. I 1699 blev hun gift anden gang, hvor
efter kurven falder, for brat at ophøre i 1713. 
Desværre har det ikke været muligt at finde 
hendes død, så hun blev måske begravet i an
det sogn. Uvilkårligt synes det, at da Ger
truds betydning som den vigtigste gudmoder 
aftog, blev Ellen J. Pedersen hendes afløser. 
En enkelt kvinde Gertrud Jep Sørensen fik 
kun betydning som gudmoder i få år. Hendes 
afløser synes at være godsejerens kone Regine 
Welding fra Edelgave, og krokonen Kirsten 
Peder Jørgensen synes at blive Ellens afløser. 
Kirsten var gudmoder i mange år, og sidste 
gang, hun bar et barn til dåben, var i 1734.

Forventningen om, at Ellen var kone på en 
stor gård, holdt ikke stik; det viste sig, at hun 
kom fra den mindste gård i sognet. I Smørum 
sogn lå 4 landsbyer, Hove 7 gårde, Nybølle 6

gårde, Smørumnedre 13 gårde og Smørum- 
ovre 15 gårde. Gårdenes hartkorn lå fra 5 til 
18 tdr., hvoraf de fleste gårde havde 8-10 tdr. 
hartkorn. Ellen Jørgen Pedersen boede på en 
gård -  kaldet Lillegården -  under Vartov Ho
spital på kun 2 tdr. hartkorn, og som gud
moder havde gårdens størrelse ingen betyd
ning for Ellens anseelse3. Da Ellens mand 
døde i 1698, giftede hun sig med Mads Peder
sen. Ellen fortsatte i sit nye ægteskab med at 
være gudmoder, og det er derfor ikke sand
synligt, at det var den forrige mands anseelse, 
der var årsag til, at hun blev bedt om at være 
gudmoder. I 1688 bar en Ellen Jordemoder i 
Smørumovre et barn til dåben, og det er må
ske her vi skal finde årsagen til, at Ellen J. 
(Mads) Pedersen bar flere børn til dåben end 
andre kvinder i sognet.

Nedenstående tabel II og III viser de 16 
kvinder i Smørum sogn, som bar flest børn i 
perioden 1683-1713 og 1731-1761. Ud for 
hver kvinde er markeret et * under den by, 
hvor hun var bosat.

I perioden fra 1683-1713 blev der født 465 
børn i sognet, heraf var 42 børn uægte eller 
9% af samtlige børn blev født udenfor ægte-

Tabel II. Gudmødre i Smørum sogn fra 1683-1713, * markerer hvor hun var bosat.2

Smørum
ovre

Smørum
nedre

Hove Nybølle ialt

Husm. og Skoleh. Ellen Jørgen Pedersen 62* 52 5 0 119
Bonde Gertrud Willum Mortensen 36* 3 0 0 39
Bonde Kirsten Jørgen Pedersen 0 12* 0 0 12
Godsejerdatter Regine Welding 9* 9 2 0 20
Bonde Anne Lennart Jørgensen 2 0 15* 2 19
Bonde Maren Rasmus Winzentsen 0 0 2 9* 11
Bonde Gertrud Willum Pedersen 0 0 0 9* 9
Bonde foged Kirsten Rasmus Olsen 1 0 9* 0 10
Bonde Agathe Peder Pedersen 0 0 7* 0 7

Jørgen Olsens hust. i Stenlø. 6 0 4 0 10
Bonde Margrethe Povl Svendsen 0 0 0 6* 6
Bonde Margrethe Peder Povlsen 0 0 10* 4 14
Kromand Kirsten Peder Jørgensen 11* 4 0 0 15

? Anne Bonde Sengeløse 0 0 0 3 3
Jordemoder Boel Bonde Sengeløs. 0 1 0 2 3

Bonde Gertrud Jep Sørensen 7* 1 0 0 8

ialt 305

2. 'Ledøje-Smørum kirkebog 1680-1754 LA.
3. Fæsteprotokol Vartov Hospital Stadsarkivet Kbh.
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Tabel I I I :  Gudmødre i Smørum sogn fra  1731-1761

Smørum-
ovre

Smørum-
nedre

Hove Nybølle ialt

Godsejer Regina og Madam Welding 11* 17 0 0 28
Bonde Karen Morten Willumsen 59* 5 11 2 77
Bonde Kirsten Søren Nielsen 13* 1 0 0 14
Møller Catrina Lars Pedersen 0 0 11* 0 11
Bonde Kirsten Simon Pedersen 0 10* 0 0 10
Bonde Anne Anders Tøgersen 0 0 40* 1 41
Bonde Birte Peder Larsen 2 28* 0 0 30
Bonde Kirsten Niels Larsen 4 18* 0 0 22
Kromand Christiane Mogens Henriksen 12* 4 0 0 16
Bonde Margrethe Willum Mortensen 18* 0 1 3 22
Bonde Karen Hans Hansen 0 4 2 31* 38
Bonde Kirsten Anders Hansen 0 2 25* 0 27
Bondefoged Margrethe Niels Rasmussen 6* 2 0 0 8
Bonde Kirsten Jørgen Hansen 0 7* 0 2 9
Bonde Kirsten Peder Rasmussen 0 8* 0 0 8
Bondefoged Maren Jens Pedersen 0 9* 0 0 9

ialt 370

skab. Når tallet på uægte børn er så højt, 
skyldes det rimeligvis, at flere kvinder kom 
fra andre sogne, især fra København og 
gjorde barsel i sognet4. De 16 kvinder i tabel 
II bar 305 børn eller 65% af børnene.

I 1714 kom en lov om jordemødre, der for
bød andre end eksaminerede jordemødre at 
hjælpe barselskvinderne. For at se om der 
skete en ændring i antallet af kvinder, der bar 
flest børn efter lovens indførelse, blev Smø
rum sogn undersøgt i perioden fra 1731-1761, 
hvor oplysningerne i kirkebogen var rimeligt 
sikre. I perioden blev der født 570 børn, en 
stigning på 22,6%. Af disse børn var 19 uægte 
eller kun 3,3% blev født udenfor ægteskab, 
hvilket muligvis var et resultat af tidens stær
kere religiøse påvirkning -  Pietismen. Trods 
stigningen i fødselstallet skete der ingen æn
dring i antallet af kvinder, der bar flest børn -  
se tabel III -  og i den periode bar 16 kvinder 
65% af børnene til dåben.

Gudmødre i Smørum sogn fra 1731-61 
Seksten kvinder bar i perioden 1731-61 315

børn udaf 570, og igen ser vi een kvinde bære 
flest børn, nemlig Karen Morten Willumsen. 
Karen var kone på en mellemstor gård på 10 
tdr. hartkorn. I 1741 blev hun enke men fort
satte med at bære børn til dåben. Karens søn 
Willum Mortensen overtog gården efter fa
deren. I 1748 blev Willum anklaget af sin 
kone Margrethe for overfald på både hende 
og hans moder5. Willum kom ofte fuld hjem 
og bankede konen, men da han en nat over
faldt både hende og hans moder Karen, mens 
han råbte, at han gerne ville »klæde hjul og 
stejle« for dem, klagede hans kone til Vartov 
Hospitalsforstander. Willum slap for straf, da 
han lovede at være en kærlig søn og hus
bonde. Trods disse problemer fortsatte Karen 
med at bære børn til dåben.

Det er ikke sandsynligt, at det var sønnens 
anseelse, der var årsag til Karens rolle som 
gudmoder, og Karens enkestand havde heller 
ingen indflydelse på hendes position som den 
vigtigste gudmoder i sognet. Arsagen til Ka
rens position og anseelse må findes et andet 
sted, og forklaringen kan være, at i 1745 står

4. Gustav Bang: Kirkebogsstudier, side 70 »For Sjælland lå gennemsnittet på 8,1% fra 1645-99, men vi
ser en markant nedgang mod slutningen af 1600-tallet«.

5. Vartov Hospital: Indkomne sager fra byerne. Stadsark. Kbh.
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der i kirkebogen, at Karen Morten Willum- 
sen var jordemoder.

Efter Karens død i 1754 overtog svigerdat
teren Margrethe gudmoder hvervet -  se tabel 
III. Muligheden for, at hun også overtog jor
demoder eller fødselshjælper erhvervet, er 
stor. Det var dengang ikke ualmindeligt, at en 
jordemoder oplærte sin datter eller svigerdat
ter. I 1754 anmodede en jordemoder, om hen
des datter kunne blive eksamineret og få at
test som jordemoder. Datteren fik afslag med 
den begrundelse, at hun ikke havde »viden
skab« nok, og at der ikke var »vacance« til 
hende; men jordemoderen måtte gerne op
lære hende ligesom andre kvinder, der øn
skede det6.

Siden Willums farmoder Gertrud Willum 
Mortensen omkring 1680 bar børn til dåben, 
havde der altid været bud efter en gudmoder 
på gården. Da Willums kone Margrethe døde 
i 1763, giftede han sig med Anne Anders- 
datter, men Anne blev aldrig bedt om at være 
gudmoder i de år, hun var gift med Willum 
indtil hans død i 1769.

Kirsten Søren Nielsen også fra Smørum- 
ovre vedblev med at fungere som gudmoder 
til sin død i 1746 -  13 år efter mandens død. 
Hendes svigersøn overtog gården -  en kgl. fæ
stegård. I årene indtil Kirstens død blev der 
født 6 børn på gården. Efter Kirstens død for
søgte datteren tilsyneladende at overtage 
gudmoder hvervet, men hun blev kun gud
moder til 4 børn fra 1746-47. Datteren fik 3 
børn mere efter moderens død og fungerede 
ikke efter 1747 som gudmoder.

Hvis gårdens anseelse spillede en rolle, 
hvorfor fortsatte datteren så ikke efter Kir
stens død som gudmoder? Kan grunden være 
de mange fødsler, hvor hun en del af tiden har 
været besværet og efter fødslen »uren« i seks 
uger, hvor hun ikke måtte komme i kirken? 
Eller skyldtes det de mange små børn, at hun 
derfor ikke kunne afse tid som fødselshjælper? 
I 1725 skrev provst Louman, at Karen Ras

mus Olsens i Vallensbæk var udnævnt til jor
demoder, men at hun ikke kunne påtage sig 
embedet, fordi hun skulle passe sin syge mo
der og små børn8.

Godsejerens datter Regina Welding og 
hendes moder Madam Welding bar også 
børn til dåben, hvilket sandsynligvis skyldtes 
forholdet til deres fæstebønder, idet alle gårde 
i Smørumnedre bortset fra 2 kgl. gårde, og 3 
gårde i Smørumovre var fæstegårde under 
Edelgave. Desuden var Madam Welding dat
ter af en bonde i Smørumovre, hvilket sand
synligvis også har medvirket til et nært for
hold til bønderne i sognet.7

Jordemødre i Københavns amt
Formodentlig var en del af de kvinder, der 
bar dåbsbørn, jordemødre eller fødselshjæl
pere, men når det kun i enkelte tilfælde kan 
bekræftes, skyldes det kirkebøgernes mangel
fulde oplysninger.

En liste fra Københavns amt viser, at i 
1725 lod 45 kvinder sig eksaminere som jor
demoder8. I tilknytning til listen skrev provst 
Louman, at han d. 2. jan. 1725 havde modta
get en resolution fra amtmanden, hvor prov
sten blev bedt om at få en udtalelse fra sogne
præsterne i Københavns amt, hvem de kunne 
anbefale til jordemoder. Den 8. feb. svarede 
Louman, at han endnu ikke havde modtaget 
efterretning fra alle præster, men fremsendte 
nogle udtalelser fra 9 sogn:

»I Avedøre by er udnævnt Anne Dannemans 60 
år, har været jordemoder i 7% år, vel lykke
lig, er kristelig og gudelig.
I Ejby Kirsten Peder Pedersen 50 år, har i 
mange år betjent barselskvinder, men har væ
ret et par gange vel ulykkelig, vil gerne lade 
sig undervise.
I  Hvissinge Maren Henrik Christensen, hun 
har altid førhen i den forretning været lykke
lig, 34—36 år er skikkelig og anvendelig.

6. Inger Dübeck: Jordemødre i retshistorisk belysning. Historie, Jyske samlinger bd. X 1972-74, side 
346.

7. J. P. Jørgensen: Historiske optegnelser Ledøje-Smørum sogne 1925.
8. Stift- og amtsarkivet, Københavns amt »Breve fra div. embeds og particulærer personer« 1725 LA.
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I Kirkeværløse angives til jordemoder Lucie 
Laurits Christensen, er i sit forhold skikkelig 
og kun 41 år.
For Lille Værløse er ingen andre, der vil påtage 
sig sådant embede, uden de forhen udnævnte 
Mette Herløv Nielsen og Mette Peder Fløjtes, 
hver af dem 55 år.
Thorslunde Karen afg. Peder Hansens, hvis al
der er mig ikke kundgjort.
Ishøj sogn og Tranegilde Anna Peder Ibsen, vel 
gammel og skrøbelig og i hendes sted Anne 
Laurits Hansen, som forhen i slig forretning 
har været lykkelig, 50 år.
Vallensbæk I Ellen Nielsdatters sted, som synes 
at være for gammel til det embede, kan hen
des datter Karen Rasmus Olsens træde, så 
snart hun bliver før dertil, thi nu er hun nær 
ved at gøre barsel og kan ikke tåle at færdes, 
hun er 31 år«.

Den 3. juni skrev provst Louman igen til amt
manden, at Karen Rasmus Olsens fra Wal- 
lensbæk, som før var udnævnt til jordemoder, 
ikke kunne påtage sig embedet, da hun skulle 
passe sin syge moder og små børn. Louman 
henstillede, at andre sognes jordemødre 
måtte betjene Vallensbæks barselskvinder.

Hvis vi nu ser lidt på Lucie Laurits Chri
stensen fra Kirkeværløse, så nævnes hun i 
1732 som jordemoder i Værløse kirkebog9. Da 
kirkebogen fra 1732 giver gode oplysninger, 
kan hun følges fra 1732-1760, hvor Lucie jor
demoder i den periode bar 127 børn til dåben. 
I samme tidsrum døbes 650 børn fra 5 lands
byer i Værløse sogn og Lucie jordemoder bar 
således 19,5% af disse børn til dåben. Efter 
1760 bar Lucie ingen børn, hun var da 76 år 
og døde i 1771,87 år gammel. Yderligere blev 
to andre kvinder udnævnt til jordemoder i 
Værløse samtidig med Lucie, nemlig Mette 
Herløv Nielsen og Mette Peder Fløjtes. De 
sidste to kvinder bar også børn til dåben, men 
nævnes aldrig som jordemødre.

Jordemødre som gudmødre
Det er muligt, at nogle sogne har haft en fa
milietradition for gudmoderrollen eller jorde- 
modererhvervet. I tabel I ses Anne Bonde og 
jordemoder Boel Bonde fra Sengeløse, som 
begge bar børn til dåben i Smørum sogn om
kring 1700. I Sengeløse kirkebog nævnes i 
1757 jordemoder Margrethe Jens Bonde, som 
bar et uægte barn til dåben. Der blev født 25 
børn i Sengeløse det år og Margrethe Bonde 
bar 5 børn eller 20% af børnene til dåben, 
men kun ved det uægte barns dåb nævnes 
hun som jordemoder. Margrethe fik selv børn 
fra 1732, og indtil 1741 var hun ikke gud
moder til børn i sognet10. Da kirkebogen først 
igen fra 1752 giver oplysninger, så viser det 
sig, at fra 1752-58 bar jordemoder Margrethe 
Bonde 17 børn til dåben.

Inger Dübeck nævner fra en undersøgelse 
af Lyngby sogn 1645-72, at det synes som en 
gammel skik, at en del jordemødre bar bør
nene til dåben11. Men antageligt var det ikke 
begrænset kun til landdistrikterne. I 1747 
blev Lisbeth Thomsen »attrapperet« udenfor 
Garnisonskirken i København, da hun efter 
barnedåb kom ud af kirken bærende på kap
tajn Schacks barn. På spørgsmål om, hvorfor 
hun igen havde forløst en kvinde uden at være 
eksamineret jordemoder, svarede hun, at hun 
havde betjent kaptajnens kone i 9 tilfælde. På 
samme tid fik madam Mads Madsen i 
Lyngby en mulkt på 4 rdl. fordi flere jorde
mødre havde mødt hende i kirkerne med børn 
til dåben, hvilke hun selv havde hjulpet til 
verden uden at være eksamineret jordemo
der12. Det synes, som om disse to kvinder 
fandt det naturligt at bære børn til dåben, 
som de selv havde hjulpet til verden.

Hvor stort antallet af jordemødre egentlig var 
i et sogn i første halvdel af 1700-tallet, ved vi 
ikke, men at der var flere i et sogn, der fik ek
samen samtidig, kan vi se af listen fra 1725. 
Fra Smørum sogn fik Margrethe Povl Svend-

9. Værløse kirkebog LA.
10. Sengeløse kirkebog LA.
11-12. Inger Dübeck: Jordemødre i retshistorisk belysning. Historie, jyske samlinger bd. X 1972-74 side 

381-82.
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sen i Nybølle og Ingeborg Nielsdatter i Smø- 
rumnedre eksamen. Når Ingeborg omtales 
uden en mands navn, har hun muligvis været 
ugift. Ingeborg bar et barn i 1723 og fik eksa
men i 1725, men omtales derefter ikke mere i 
kirkebogen. En Ingeborg Nielsdatter fik et 
uægte barn i 1726, om det er den samme 
kvinde vides ikke, da det ikke har været mu
ligt at finde flere oplysninger om Ingeborg 
Nielsdatter. Ydermere har vi Karen Morten 
Willumsen i Smørumovre, der omtales som 
jordemoder, men det ses ikke, at hun har af
lagt eksamen.

I 1727 blev to forskellige børn samme dag 
holdt over dåben i Smørum kirke af hver sin 
gudmoder nemlig Margrethe P. Svendsen og 
Karen M. Willumsen, begge jordemødre.

Også i Værløse var der flere jordemødre i 
1725 -  Lucie Lars Christensen, Mette Herløv 
Nielsen og Mette Peder Fløjtes, der alle bar 
børn til dåben i gennem 25-30 år.

Andre gudmødre
Andre kvinder end jordemødre bar også børn 
til dåben, og det synes især at være officielle 
personer som præste-, degne-, foged-, og sko- 
leholderkoner. I Ledøje bar fra 1731-1761 
præstens, fogedens og degnens koner 71% af 
børnene til dåben. Og hvor fogedens og deg
nens koner bar uægte, så bar præstens kone 
ingen uægte børn.

Kirsten Rasmus Olsen i tabel II var foged
kone i Hove. Da hun fik et par børn, bar Ellen 
J. Pedersen -  samme tabel -  hendes børn til 
dåben. Og da Ellen fik børn, var Gertrud 
Willums, Smørumovre, gudmoder til bør
nene. I Smørumnedre var bondefoged Jens 
Pedersens kone og i Smørumovre bondefoged 
Niels Rasmussens kone blandt gudmødrene 
(se tabel III).

Det har ikke været muligt at finde oplys
ninger om, hvorvidt nogen af disse kvinder 
var jordemødre, men en del degnekoner var 
jordemødre. I 1725 far Karen Karsten degns 
fra Herstedøster attest som jordemoder -  des

værre er kirkebogen brændt, så det ikke kan 
undersøges, om hun bar børn der -  men al
lerede i 1694 finder vi Karen Karstens i Sen
geløse, hvor hun bar børn til dåben. I Ledøje 
holdt »den gi. degneenke fra Sengeløse, som 
havde været jordemoder« et par børn over 
dåben i 1740 og 1749.

Skoleholderens kone i sognet kunne også 
være jordemoder; det viste sig senere, at Ellen 
J. Pedersen var identisk med Jørgen Skoleme
sters kone. I København var jordemoder Ma
rie Svendsen gift med skoleholderen ved Petri 
kirke. Da hun i 1783 hængte et lovbefalet skilt 
ud, hvor der stod: »Her bor jordemoder Ma
rie Svendsen som betjener barselskoner«, for
langte kirkeforstanderen for Petri kirke skiltet 
fjernet. Af hensyn til hendes mands skoleem
bede søgte Marie Svendsen om fritagelse for 
at opsætte skiltet, men hun spurgte samtidigt, 
om hun skulle trodse kirkeforstanderen13.

I Brøndbyøster bar to kvinder i perioden 
1730-41 ialt 76% af børnene til dåben. Den 
ene var skoleholder Steensbergs kone, den an
den gårdmand Poul Hansens kone Mette14. 
Heller ikke her fremgår det, om en eller må
ske begge var jordemødre.

I mange sogne lå hovedparten af ansvaret 
for at bære børnene hos fa kvinder i en by. 
Smørum sogn havde 4 landsbyer, og der var 
16 kvinder, der bar flest børn, hvilket giver et 
gennemsnit på 4 kvinder pr. by i en periode 
på ca. 30 år. Hvor mange af disse kvinder, der 
var jordemoder eller fødselshjælper, har vi in
gen sikre oplysninger om, men i visse tilfælde 
synes der at være en forbindelse mellem jor- 
demodererhvervet og gudmoderrollen.

I loven fra 1714 om jordemødre siges det, 
at ingen må udøve jordemodergerningen 
uden at være eksamineret, men samtidigt på- 
bydes jordemoderen at opøve dertil egnede 
kvinder. Derved åbnedes mulighed for, at 
kvinder kunne fa en erfaren hjælp ved en 
uforudset fødsel. Særligt i vinterhalvåret, 
hvor vejene var dårlige og ufremkommelige 
på grund af vejret, fik utvivlsomt mange kvin
der brug for en erfaren hjælper, inden den ek-

13. sst., side 359.
14. Materiale overladt af Hans Hundstrup, Brøndbyøster.
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saminerede jordemoder kunne nå frem. Jor- 
demoderen kunne også være opholdt ved en 
vanskelig fødsel, der måske trak ud i mere 
end et døgn et andet sted i sognet, og så har 
det været nødvendigt, at andre kvinder kunne 
træde til15.

Tilsyneladende var jordemoderen agtet og re
spekteret i flere landsbyer i Københavns amt; 
de jordemødre, vi kender, bar mange børn til 
dåben og fik en hædersplads ved dåbsgildet 
kort efter barnets fødsel. Andre kvinder, som 
var gudmødre og måske også jordemødre, op
nåede den samme status, uanset om de var 
enker eller kom fra en mindre gård i sognet. 
Der er også andre træk fælles for disse kvin
der. Ofte overtog en datter eller svigerdatter 
det ærefulde hverv som gudmoder, men når 
Simon Pedersens ny kone i Smørumnedre fra 
1740 og Willum Mortensens nye kone i Smø- 
rumovre fra 1763 ikke mere blev bedt som 
gudmoder, kunne det være, at hvervet som 
gudmoder skyldtes personlige kvalifikationer 
hos den kvinde, som bar barnet. Kvalifikatio
ner f.eks. som jordemoder skulle være et 
stærkt helbred, godt håndelag, moden alder 
og ikke for mange små børn16. Det samme sy
nes at være tilfældet med mange af gudmød
rene.

Afslutning
Der er stor sandsynlighed for, at en del af de 
kvinder, der bar mange børn, var jorde
mødre. Og valget af disse kvinder synes i 
mange tilfælde at falde på kvinder, der var til
dels uafhængig af tunge byrder i familien, så
som at passe syge og små børn.

Ligeledes synes der at være en udbredt ten
dens til at vælge gudmoderen blandt kvinder i 
landsbyen, der enten selv havde været eller 
var gift med mænd, der havde tilknytning til 
stillinger af samfundsmæssig art.

I skifter fik efterladte børn omhyggeligt til
delt en formynder, som skulle varetage børne
nes arvelod. Og selvom børnene blev hos den 
efterladte far eller mor, blev formynderen på
lagt at holde opsyn med børnenes arv i hjem
met, indtil børnene blev voksne. Den samme 
omhyggelighed med at sikre, at det barn, der 
blev døbt i kirken, nu også var barn af N. N., 
kan ikke spores i kilderne. Men gudmoderen 
eller jordemoderens frembærelse af barnet til 
dåben var måske tidligere en bekræftelse på, 
at barnet var født af de forældre, hvis navne 
blev opgivet til præsten.

Materialet i denne undersøgelse, som kun 
omfatter spredte lokaliteter i Københavns 
amt, kan ikke give et entydigt svar; det har 
kun været hensigten at påvise en forbindelse 
mellem gudmoderen og jordemoderen.

15. Holger Munk: Kvindestuen, Årbogen for Præstø Amt 1947.
16. Inger Dübeck: Jordemødre i retshistorisk belysning. Historie, jyske samlinger bd. X 1972-1974 side 

351.
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Danske domme 1375-1662. De private domssam
linger. Ved Erik Reitzel-Nielsen. Under med
virken af Ole Fenger. Bd. VI: 1597-1608 og 
Bd. VII: 1609-1662 samt Rigens Ret. Det 
danske Litteraturselskab. C. A. Reitzels For
lag 1983 og 1984, 499 og 446 ss. kr. 451,40 og 
488.

Som det fremgår, er det muligt at indføre dom
mene i privatsamlinger fra 1597 til 1662 i to bind, 
-  og dermed er vi tilbage, hvor vi slap i anmeldel
sen af Bd. V i Fortid og Nutid 1984. Hvad er årsa
gen til, at privatpersoner efter 1600 ophørte med at 
samle præjudikater?, på de sidste 25 år findes der 
kun otte i samlingerne. E. Reitzel-Nielsen synes i 
indledningen til Bd. I at antyde, at antallet aflove 
indtil midten af det 16. århundrede var ringe, 
hvorfor disse måtte suppleres med indsamlingen af 
domme af retsskabende betydning. Eller sagt på 
en anden måde: rigsmyndighederne fik gennem 
det 17. århundredes første halvdel fornyet og for
øget lovgivningen på en sådan måde, at anvendel
sen af præjudikater blev overflødig. Når det imid
lertid betænkes, at det danske samfund i det 17. år
hundrede på en lang række områder var under 
stærk forandring, må en betragtning som oven
nævnte betvivles. Måske skulle man også tænke 
på, at i dagens samfund med en overvældende lov
givningsaktivitet vrimler det med præjudikater. 
Det spørgsmål, der i givet tilfælde skal besvares, 
lyder da som følger: af hvilken grund kom præjudi
kater atter på mode?

Reitzel-Nielsen påpeger, at mange af dommene 
fra det 17. århundrede kun findes i et enkelt eller 
ganske fa håndskrifter, og af den grund næppe var 
blevet tillagt samme vægt som de domme, der fin
des i mange afskrifter. Når et præjudikat opfattet 
som en afgørelse ved højere retsinstanser som ret
tesnor for lignende tilfælde, kan dommen over bi
skop Anders Arrebo i Trondheim (nr. 889) fra 
1622 nok være med til at forklare, hvorfor denne 
dom findes i så fa afskrifter. Biskoppen blev afsat 
fra sit embede, bl.a. fordi han havde sunget let
færdige sange, danset upassende danse, drukket 
Skt. Bents skål offentligt (en skål for benedikti
nerordenes stifter Benedikt af Nursia: og således 
det skinbarlige papisteri), slået på tromme til 
dans, digtet så det vakte uro og endelig opholdt sig 
i enrum på sengen med fremmede kvinder. Dom

men fortæller meget om den kun 34-årige biskop 
(»den danske kunstdigtnings fader«), men dens 
rolle som præjudikat har været af begrænset værdi.

Omtalen i note 17 til sag nr. 790 ang. antallet af 
nævninge i trolddomssager er egentlig rar at 
mærke sig; om jeg i Fortid og Nutid 1980, ss. 487 
og 668 havde ydet nogle fa oplysninger til en af
klaring af dette spørgsmål eller ej, er faktisk under
ordnet. Reitzel-Nielsen gentager i sag nr. 790 præ
cis de samme informationer, som han gjorde i note 
20 til sag nr. 376.

Jens Chr. V. Johansen

Koldinghus lens regnskab 1610-11. Udg. ved Bir
gitte Dedenroth-Schou i samarbejde med 
Anemette S. Christensen. 2 bd: 373 + 71 ss. 
København, 1984. Kr. 335,50.

Det initiativ, Kildeskriftselskabet har taget for at 
tilgængeliggøre lensregnskaber for det 17. århun
drede, er prisværdigt. For materialet indeholder 
ikke blot informationer til gavn for mere traditio
nelle forskningsområder, men kan også være til 
nytte for dem, der giver sig i kast med endnu rela
tivt uopdyrkede emner. At denne udgivelse har be
nyttet sig af EDB, har givetvis forøget mulighe
derne for dens anvendelse.

Som pilotprojekt er valgt regnskabet for Kol
dinghus len 1610-11, hvis indtægts- og udgifts
regnskab samt alle indtægts- og udgiftsbilag er 
indskrevet in toto i databasen ved Dansk Data Ar
kiv; desuden er jordebogen og ekstraskattemand- 
tallet (pengeskat til Mortensdag 1610) for Brusk 
herred medtaget. Ved hjælp af en fyldig indholds
fortegnelse er det muligt hurtigt at finde rundt i 
den publikation, der er blevet resultatet af denne 
indlæsning. Men derudover er der blevet frem
stillet såvel person-, som sted- og sagregister; ud
arbejdelsen af sagregistret er blevet lettet af, at 
man har kunnet søge på ord og kombinationer af 
ord i hele det indskrevne materiale. For anmel
deren er der ikke tvivl om, at pilotprojektet er lyk
kedes, -  det er dokumenteret med denne fine pu
blikation, at lensregnskaberne kan læses ind på 
EDB, og at der kan komme et nyttigt redskab ud 
deraf. Men så melder spørgsmålet sig: hvad skal 
der ske derefter? end ikke antydningen til et svar 
findes i foreliggende værk. Det ville være naturligt
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at fortsætte indlæsningen og derefter lade inter
esserede tilflyde meddelse, når et regnskab var fær
digbearbejdet. Men med oplysningen om, at det 
gengivne regnskab udgør / iooo af det samlede 
materiale, kan jeg ikke frigøre mig for en fornem
melse af, at det ikke vil blive tilfældet. Forhåbent
ligvis holder denne fornemmelse ikke stik.

Blot med et enkelt eksempel skal det søges vist, 
hvor væsentlig benyttelsen af lensregnskaber kan 
være for retshistorien. Den franske historiker Ni
cole Castan har i »Justitce et répression en Lan
guedoc å l’époque des Lumiéres« påvist den rolle 
forlig, notarial protokollationer og gensidige af
taler spillede inden for den retslige sfære som er
statning for retssager; netop sådanne aftaler efter
lod sig som oftest ingen spor, og når man hører 
derom, skyldes det gerne et brudt forlig, der endte 
med en retssag. Hele denne extra-judicielle sfære 
er meget besværlig at få greb om, desto glædeligere 
er det gennem listningen af sagefald at fa oplys
ninger om tvister, der var blevet afgjort uden om 
domstolene. I Holmans Herred var en mand for 
tredie gang beskyldt for at have begået lejermål; 
han havde betalt sine bøder for de to første sigtel
ser, men kunne ikke anerkende beskyldningen i 
den nye sag, eftersom der var tale om et løsagtigt 
kvindfolk. For at sagen ikke skulle forfølges videre 
ved domstolen, indvilligede han imidlertid i at be
tale 40 daler og 2 øksne i bøde til kongens kasse. 
Utvivlsomt en fornuftig foranstaltning, -  for ved 
domstolen kunne han være blevet idømt fængsel 
eller dødsstraf. Lensregnskabet yder således en 
meget vigtig oplysning til retshistorien, derfor 
kunne man ønske, at sagregistret havde været ud
arbejdet på en sådan måde, at også omtalte fore
teelse var blevet opfanget. Men det er en bagatel; 
mere betydningsfuldt er det at vide, at nogle af 
disse extra-judicielle sager i det hele taget kan fin
des i sagefalds-afsnittet.

Er det ikke lidt fedtet at ophøre med de biblio
grafiske oplysninger med året 1979, når der siden 
er kommet to fine artikler om lensregnskaber? 
nemlig Peder Enevoldsens »Lensreformerne i 
Danmark 1557-96« i Historisk Tidsskrift, Bd. 81 
og Orla Damkjers »Lensregnskaber og lensadmi
nistration 1610—60« i Landbohistorisk Tidsskrift 
1982. Bortset fra det har Birgitte Dedenroth-Schou 
i samarbejde med Anemette S. Christensen udført 
et solidt arbejde, der forhåbentlig følges op af data
behandling af flere regnskaber.

Jens Chr. V. Johansen

Viborg landstings dombøger 1616-18. Juridisk 
oversigt, sted- og personregistre. Udgivet ved 
Poul Rasmussen, Viborg 1984, 202 s. kr 60.

Udgivelsen af denne juridiske oversigt har været 
længe ventet, idet bindet med 1616s sagsreferater 
og domkonklusioner udkom i 1965.

Den benyttede systematik er den samme, som 
blev udarbejdet til Landbohistorisk Selskabs ud
gaver af ældre danske tingbøger, og den åbner 
ihvertfald mulighed for at komme ind i materialet 
på flere måder, -  alt efter interesse.

Da anmelderen i Fortid og nutid, bd. XXVIII 
var med til at publicere en artikel, der indbefattede 
en undersøgelse af bl.a. årene 1616-18 fra Viborg 
landsting, var det oplagt at se på, hvorledes under
søgelsen forholdt sig til nærværende registrering. 
En enkelt gruppe »forbrydelser« blev taget ud: 
den, der i omtalte artikel s. 249 var betegnet som 
»angreb mod liv og legeme«. Det skal siges med 
det samme, at brugerne af den juridiske oversigt 
skal læse den omhyggeligt igennem; f.eks. »drab« 
skal nemlig findes to forskellige steder deri. Dels s. 
8-9 under »sandemænd« og dels s. 23 under »an
greb på liv og lemmer: mord, drab«. Når denne er
kendelse går op for brugeren, skal det nok vise sig, 
at der heldigvis kan findes nogenlunde det samme 
antal retssager i hhv. dette register og den sagtypo
logiske undersøgelse. Men når det i indledningen 
skrives, at den juridiske oversigt er beregnet for in
teresserede retshistorikere, er det til overmål kor
rekt, -  det er så sandt, at det er upraktisk for alle 
andre.

Sætningen i indledningen »derimod giver de (re
feraterne) ingen mulighed for at konstatere, at en 
bestemt begrundelse, som ville have haft en anden 
dom til følge, burde være, men ikke er anvendt«, er 
besynderlig. Det kan ikke være meningen, at vi 350 
år efter, at dommene er blevet afsagt, skal sidde og 
revidere dem?

Jens Chr. V. Johansen

Bondeskifter fra Smørum og Lille Herred 1644-48. 
Udgivet ved Jørgen H. Andersen. Landbo
historisk Selskab 1984, 176 s. kr. 124.

Når man læser »Bondeskifter« igennem, vil man 
uundgåeligt blive slået over at se, hvorledes 
1640’erne på mange måder ligner vor tid og allige
vel er så vidt forskellig derfra. Et gennemgående 
punkt i tidens økonomiske debat er gældsætning 
og dens medfølgende konsekvenser: dels udlands
gælden og dels den private gældsætning med de 
omdiskuterede rentefradragsregler; og det er på
faldende at erfare, at så godt som alle skifterne op
lyser om, at den afdøde havde været indblandet i 
gældssager. Det, der gør indtrykkene så forskellige, 
er -  naturligvis manglen på banker og kreditfor
eninger.

En indvending mod denne focusering på fæ
sternes gæld ville være, at den var uundgåelig i 
området omkring København, hvor det i 1623 blev 
besluttet, at de skulle eje de bygninger, de be
boede; det må altså formodes, at de måtte gæld
sætte sig for at kunne overtage bygningerne. Men 
det er tankevækkende, at gældssager florerede i ti-
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dens retsprotokoller, uanset om fæsterne skulle 
have startkapital til køb eller ej; på Falster f.eks. 
fra 1676 til 1680 udgjorde gældssager % af alle de 
førte retssager. Uden at have konsulteret herreds
tingprotokollen fra Smørum herred, synes et enkelt 
forhold at adskille de to egne: ingen københavnske 
købmænd havde monopoliseret kreditorsiden. 
Ifølge skifterne forekommer det typiske at være, at 
fæsterne havde lånt indbyrdes hos hinanden; An
ders Pedersen Bunde i Sengeløse skyldte lidt over 
70 daler, til gengæld havde han ydet lån på om
kring 160 daler til syv forskellige personer. Hans 
Lauridsen i Vallensbæk drev nærmest udlånsvirk
somhed: han havde lånt penge ud til fjorten perso
ner, mens hans egen udestående gæld var mini
mal. På Falster var det købmændene i Nykøbing 
og Stubbekøbing, der år efter år præsenterede de
res gældskrav over for de skyldsatte fæstere. Nu er 
der ikke kronologisk sammenfald mellem skifterne 
og den for Falster valgte periode, hvilket muligvis 
har betydning, da Jørgen H. Andersen i sin artikel 
i Historisk Tidsskrift 1974 »Lensregnskabernes 
stedsmaalsregistre som landbohistorisk kilde. Fæ
steforhold i Københavns len 1611-1661« nævner, 
at gæld til købmænd i København var en voksende 
post gennem den behandlede periode. Om der så
ledes er tale om en kombination af forværrede for
hold for fæstere og en øget indflydelse for køb
mændene, må være et åbent spørgsmål. Men også 
byerne var udsat for evindelige gældssager; % af 
alle retssagerne i Ribe 1590-94 var af den karak
ter, i Helsingør 1624-28 udgjorde de lidt under %, 
mens de i samme by 1680-84 kun nåede op på lidt 
under A. Det var imidlertid ikke alene et dansk 
fænomen, i løbet af 1600-tallet steg antallet af 
gældssager iøjnefaldende ved den tyske Reichkam
mergericht.

Ikke kun Christian IV og Frederik III lånte for 
at finansiere den ekspanderende statsmagt, der var 
en sammenhæng til borgere og bønder, der også 
havde et basalt behov for finansiering. Muligvis 
peger denne gældsproblematik i vid udstrækning 
mod den moderniseringsproces, der så småt var 
ved at tage sin begyndelse i slutningen af det 17. 
århundrede, og sandsynligvis kan et kombineret 
studie af skifter og retsprotokoller være med til at 
afsløre udviklingslinier -  fremgange og tilbageslag. 
»Bondeskifter« er ikke det dårligste udgangspunkt.

Jens Chr. V. Johansen

Godsejerrøster. Landøkonomiske indberetnin
ger fra Roskilde amt 1735-1770. Udgivet ved 
Margit Mogensen og Poul Erik Olsen. Land
bohistorisk Selskab 1984, 320 s., kr. 128.

Ikke blot godsejerrøster lyder i denne bog. På Rye- 
gård lod Højesteretspræsident Iver Rosenkrantz 
sin ridefoged svare på Rentekammerets forespørg

sel af 1735 om agerdyrkningens tilstand og hvad 
årsagen var, at den befandt sig i så slet tilstand? 
Men ridefogeden skulle ikke have ørene i maski
nen; han var ansat for at sørge for, at fæsterne la
vede noget, -  ikke for at være landbrugsekspert. 
Derom tyder hans afsluttende replik, »vied ei hel
ler hvad der kunde tiene og være gafnlig til dens 
(jordens) forbedring«.

Myndighederne (og udgiverne) kan være glade 
for, at ikke alle godsejere omgikkedes lige så lem
fældigt med deres indberetninger som Iver Rosen
krantz. På tre forespørgsler rettet 1735, 1757-58 og 
1768-70 angående landbrugsspørgsmål, har ud
giverne valgt at trykke de svar, der kom ind fra 
Roskilde amt. Eftersom det er et materiale, der 
endnu ikke er blevet udnyttet i overvældende stort 
omfang, er det forståeligt, at man har valgt at give 
smagsprøver derpå. Udgivelsen havde dog vundet 
i interesse, havde det været muligt at gennemskue, 
hvorledes landboreformerne egentlig kom i stand 
på trods af den massive modstand, der lød fra 
godsejerne. De forespørgsler, der blev rettet til 
disse personer, er imidlertid så forskellige i ind
hold, at udviklingen i holdninger ikke kan spores. I 
1757 ønskede centraladministrationen oplysninger 
om bl.a. delingen af overdrevene, indhegningen af 
byernes marker og indhegninger på fællesmarken, 
mens spørgsmålene i 1768 bl.a. handlede om ho
veri afløsning og arvefæste.

Mon udgiverne har ret i, at ønsket om at fa ind
beretninger fra godsejerne peger henimod stats
magtens stigende indgriben med henblik på at 
fremme en bestemt politisk udvikling? Deres egne 
konklusioner synes at dementere den fremlagte op
fattelse. Om 1735-indberetningerne skrives, »der 
lå ikke tanker om konkrete reformer bag indkaldel
sen. De ansvarlige bag den økonomiske politik 
skulle have et overblik over tilstandene«, og om 
1768-indberetningerne hedder det, »henvendelsen 
skulle taktisk forhindre en eventuel opposition 
mod en ny kurs«. I stedet fik Generallandvæsens- 
kollegiet læst og påskrevet teksten; fra Sonnerup- 
gård skrev landsdommer Frederik Brabrand dy
stert, at hvis hoveriet blev afskaffet, ville den yder
ste konsekvens være, at København og andre køb
stæder måtte importere fødevarer fra udlandet.

Jens Chr. V. Johansen

Peder Hansen: Tak for sidst! Til Aristokraterne i 
Roeskilde Stænderforsamling 1844, og især til 
det ærede Kløverblad: Benzon, Neergaard, 
WolfF. (1845). Indledning ved Claus Bjørn. 
62 s.. Udgivet af Landbohistorisk Selskab. 
1982. Kr. 48.

»At vække og opmuntre Folket til Modstand imod 
Aristokratiets Grundsætninger«.

Disse ord satte husmandsagitatoren Peder Han-
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sen, Lundby (1801-54) som overskrift for sin poli
tiske virksomhed. Claus Bjørn skriver med rette i 
sin indledning til bogen, at Peder Hansen »ube
tinget (er) den mest særprægede og fascinerende 
skikkelse i den tidlige danske bondebevægelse i 
1840’erne«. Som forfatter til en lang række artik
ler, især i Almuevennen, og som omrejsende agita
tor og organisator spillede han en særdeles aktiv 
politisk rolle på »græsrodsplan«. Han skrev an
dragender til Stænderforsamlingen i Roskilde om 
forbedringer i husmændenes kår, overgang til selv
eje m.v. og udfoldede en omfattende rejseaktivitet 
for at skabe tilslutning til kravene. Sammen med 
Rasmus Sørensen var han den drivende kraft i agi
tationen for fæstebønders og husmænds ligestilling 
med andre samfundsklasser. Det var disse to 
mænds politiske virksomhed, der forskrækkede 
Kancelliet så meget, at det d. 8. november 1845 
udstedte »Bondecirkulæret«, der gennem sit ind
greb mod bøndernes forsamlinger skulle sætte en 
stopper for den politiske bevægelse i bondestan
den. Som bekendt blev resultatet snarere det mod
satte: kløften mellem det enevældige styre og store 
dele af befolkningen blev uddybet.

Baggrunden for at Peder Hansen i 1845 ud
sendte »Tak for sidst!« var tre aristokraters (»det 
ærede Kløverblad« som Peder Hansen med vanlig 
sarkasme titulerer dem) angreb på ham i Roskilde 
Stænderforsamling under behandlingen af de an
dragender, hvis fremkomst han havde bidraget så 
stærkt til. Angrebene bestod i beskyldninger mod 
Peder Hansen for at kræve betaling af underskri
verne på petitionerne og for ikke at være blevet 
ubetinget frifundet for en bedrageri-anklage i 
1836. Bogen er derfor et forsvarsskrift mod disse 
anklager, hvilket -  ærgerligt nok -  betyder, at 
halvdelen af bogen består af en detaljeret gennem
gang af den i denne sammenhæng ikke voldsomt 
interessante retssag fra 1836. Det er den anden 
halvdel, hvor Peder Hansens agitation står i cen
trum, som gør udgivelsen berettiget. Man far i 
denne del af teksten et spændende indtryk af en 
glimrende retorisk begavelse, der konsekvent slog 
til lyd for afskaffelse af privilegierne og for gen
nemførelse af en reel ligestilling af samfundsklas
serne. Hans stil virker ofte moderne i ordets bedste 
betydning: som vedkommende for nutiden. Man 
mærker hans glød og lades derfor ikke upåvirket. 
Peder Hansen kan opleves som en forløber for 
Viggo Hørup i den forstand, at det for dem begge 
var afgørende at »sætte skel« (d.v.s. tydeliggøre de 
faktisk eksisterende modsætninger i samfundet ved 
at sætte dem skarpt op overfor hinanden) istedet 
for at lade forskellige holdninger flyde sammen i en 
grødet substans. Samtiden oplevede Peder Hansen 
som en uforsonlig polemiker, han var meget popu
lær i bondestanden, mens hans modstandere ha
dede og frygtede ham. Netop gennem de skarpe 
modstillinger fik han mange bønders og husmænds 
øjne op for både uretfærdighederne i samfundet og 
-  ikke mindst -  for muligheden af forandringer.

M.h.t. det sidste var det givetvis også af betyd
ning, at underklassen på landet nu oplevede, at en 
af deres egne kunne og turde sætte sig op mod 
godsejerne og i debatten sætte sig lige med dem. 
Ingen tvivl om at Peder Hansens aktiviteter har 
haft en stor bevidstgørende betydning. Hans tro 
på at det gennem offentlig debat og oplysning var 
muligt at nå frem til »Sandhed og Retfærdighed« 
placerer ham iøvrigt smukt i traditionen fra op
lysningstiden. Såvel i »Tak for sidst!« som i hans 
andre skrifter (artiklerne) er forbindelsen til det 
18. århundredes filosofi klar, herunder ikke mindst 
til 1790’ernes radikale tænkning.

Til afslutning et par smagsprøver fra »Tak for 
sidst!«:

»Bondestanden tilfredsstilles ikke længere ved 
smukke Ord og tomme Løfter, den ønsker at see 
noget i Virkeligheden opfyldt, den ønsker at 
»emanciperes« til frie Borgere. I beskylde mig for, 
at jeg agiterer Bondestanden imod jer, men Ingen 
agiterer Bondestanden mere end Eders egen 
Stand, ved dens uhyre Fordringer til Bonden...«.

»Det har aldrig været af nogen anden Bevæg
grund, jeg har virket for og reist med Andragen
der, end af et dybt og inderligt Had til de aristo
kratiske Privilegier og Forrettigheder og den deraf 
udsprungne Overmagt over Bondestanden, som 
det ville være min største Lykke og Glæde at kunne 
tilføie et dødeligt Saar, saa de aldrig skulle reise sig 
mere«.

Det er en spændende udgivelse, der her kommer 
fra Landbohistorisk Selskab. Udover at give histo
risk interesserede læsere mulighed for at stifte be
kendtskab med Peder Hansen og hans politiske 
idéer, kan den også bidrage til at kaste lys over be
tydelige sociale og politiske modsætninger i 
1840’ernes danske samfund.

Jens Boel

Meddelelser fra Kattegat-Skagerrak-projektet nr. 
2-8, Ålborg og Kristiansand 1983-85. Pris: 
gratis. Distribueres af: Kattegat-Skagerrak- 
projektet, Ålborg Universitetscenter, Postbox 
159, DK-9100 Ålborg.

Projektet »Kattegat-Skagerrak-regionens kultur
udvikling under 1800-tallet« så dagens lys 1982, 
som et fællesnordisk forskningsprojekt mellem en 
række forskere og institutioner i Danmark, Norge 
og Sverige. Målet er at studere de kulturændrin
ger, der har fundet sted i de 3 landes kystegne 
langs Kattegat og Skagerrak gennem 1800-tallet 
og op i 1900-tallet.

Som udgangspunkt har projektet den rimelige 
antagelse, at disse kystegne oprindelig havde en 
lang række indbyrdes forbindelser, som var en na
turlig del af det daglige liv. Befolkningerne i kyst-
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egnene levede af at kombinere de naturgivne mu
ligheder på forskellig måde, således at de kunne 
opretholde livet. Da livsmulighederne var forskel
lige de forskellige steder, opstod der visse speciali
seringer: fiskeri, transport, landbrug m.m. Dette 
betød, at alle manglede noget, som de andre 
havde, hvilket skabte grundlag for en livlig sam
handel og sameksistens i kystegnene. Oftest var 
det både nemmere og billigere at udligne mang
lerne gennem kontakter over vandet end gennem 
kontakter ind i baglandet.

Med dette som udgangspunkt skal projektet 
analysere, hvordan disse forhold, op gennem 1800- 
tallet med kapitalismens gennembrud, opløses og 
erstattes af samhandel og sameksistens med natio
nalstaterne. Samtidig med dette ændres dagliglivet 
i regionens lokalområder. Der var tale om ud
vikling af en ny livsstil.

Man betragter de forandringer, der finder sted, 
under en helhedssynsvinkel, men selve arbejdet er 
opdelt i 6 mindre grupper, der hver beskæftiger sig 
med væsentlige sider af forandringsprocessen: 1. 
Den økonomiske og historiske udvikling i regio
nen, 2. Fiskeriet, 3. Handel og søfart og ændrin
gerne i byerne, 4. Migrationen, 5. Trosfrihed og 
foreningsliv og 6. De nye kulturtræk, som resultat 
af mødet mellem almuekultur og borgerkultur.

Resultaterne af projektet offentliggøres løbende, 
dels i »Meddelelser fra Kattegat-Skagerrak-pro- 
jektet«, hvoraf der foreløbig er kommet 8 numre, 
og i publikationsserien »Kattegat-Skagerraks kul
turhistorie«, hvori der endnu ikke foreligger noget 
offentliggjort.

Man kommer vidt omkring i de 7 bind af Med
delelserne, det her drejer sig om. Bd. 2 ser på 
»Kontakterne over havet«, skudehandel, arbejds
kraftvandringer og trafikpolitik, herunder skude
handelen mellem Nordjylland og Sydnorge, svensk 
arbejdskraftvandring til Randers amt og trafikken 
mellem Göteborg og Frederikshavn. Bd. 3 og 5 har 
samme tema, nemlig »Kulturmødet mellem bade
gæster og fastboende«, hvor der tages fat på, hvad 
der sker ved konfrontationen mellem de fastbo
ende og badegæsterne. I de enkelte analyser tages 
bl.a. udgangspunkt i litteratur og malerier. Bd. 4 
beskæftiger sig med »Religiøse vækkelser og for
eningsliv«. Her er, foruden et mere teoretisk essay 
om religiøsitet, mentalitet og bevidsthedshistorie, 
artikler om missionen i Nordjylland, kvindelivet i 
missionen, folketro, sangens rolle i missionen m.m. 
Bd. 6 tager fiskeriet op, og beskæftiger sig med for
skellige typer af fiskeri og fiskerimiljøer. Bd. 7 om
handler migrationen mellem landene, den norske 
og svenske befolkning i Vendsyssel, danske ind
vandrere i Agden, svensk indvandring til Norge 
o.s.v. Endelig tager det sidst udkomne bind, 8, te
maet op fra Bd. 2 (handel og søfart). Her ses på de 
generelle samhandelsmønstre over Kattegat og 
Skagerrak indtil 1880, ændringerne i skibsfarten 
mellem Kristiansand og Danmark 1844—65 m.v.

Som man kan se, spænder temaerne vidt og den

korte opremsning yder på ingen måde de enkelte 
bind retfærdighed. En gennemlæsning af bindene 
overbeviser om, at dette projekt, hen ad vejen, nok 
skal få gjort op med en række myter om, hvordan 
den kulturelle udvikling i det pågældende område 
er forløbet. Problemet bliver måske snarere, på et 
eller andet tidspunkt, at fa samlet det, på nu
værende tidspunkt, kaleidoskopiske billede til en 
helhed.

Alle, som interesserer sig for den kulturelle ud
vikling langs Kattegat-Skagerrak-kysterne, som 
mere generelt interesserer sig for hvordan kultur 
udvikler sig, ja, kort sagt, alle som interesserer sig 
for hvordan økonomisk-sociale-kulturelle faktorer 
støder sammen, brydes, går til grunde, forenes til 
noget nyt, vil have glæde af at følge resultaterne fra 
dette projekt. Skade kun at projektet ikke gør så 
megen reklame for sig selv, at man opdager det. 
Dette er der så forhåbentlig rådet lidt bod på her.

Jens Christensen

Hans H. Worsøe: Slægtshistorie i Sønderjylland — 
en vejledning. Haderslev 1983. 127 s. ill. kr. 
75.

Efter et summarisk overblik over forfatterens hidti
dige produktion kan det fastslås, at han -  foruden 
en hel del andre emner -  har behandlet slægts
historiske problemer og udsendt publikationer om 
slægtsforskning i en jævn strøm de sidste 25 år -  på 
det nærmeste. Det er vor bedste ekspert på om
rådet, der nu som leder af landsarkivet i Åbenrå 
udsender en vejledning byggende på engagementet 
og den personlige beskæftigelse med de sønder
jyske arkivalier. Der er forskelle på arkivalier fra 
det kongerigske område og arkivalier fra de dele af 
dansk land, der var under preussisk forvaltning 
indtil genforeningen.

Meget af den administrations-praksis, som blev 
indført af ikke-danske embedsapparater i 1800-tal
let, blev så indarbejdet, at det var mest rationelt at 
lade procedurerne gå videre efter 1920. For eksem
pel er det i Sønderjylland den kommunale person
registerførers udstedte fødsels- og navneattester, 
som fuldgyldigt kan dokumentere en persons vig
tigste data, medens de i det øvrige land skal hentes 
hos sognepræsten.

H. H. W.s vejledning i de særlige sønderjyske 
slægtsforskningsproblemer har forgængere. I 1948 
udsendte Johan Hvidfeldt sin Vejledning i slægts
historisk Forskning i Sønderjylland, og i 1965 ud
sendte H. H. W. selv en let bearbejdet udgave af 
dette arbejde med titlen Slægtshistoriske Studier i 
Sønderjylland.

Nu optræder altså nyeste og formentlig endelige 
udgave -  kronen på værket. Den er frisk og tids
varende i udseende og opsætning, gennemillustre
ret og faktisk ikke så snæver i sit sigte, som titlen 
forkynder. Den må kunne virke som et pust, der
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far støvet til at hvirvle op fra arkivalierne, så visse 
genealoger far øje på de mange flere muligheder 
materialet frembyder, når man bruger fantasien.

Forfatteren vil godt slå til lyd for en engageret 
slægtsforskning: Om den skal være bestanddel af 
et seriøst forskningsprojekt -  eller om den snarere 
skal være en god hobby, så bør der i alle tilfælde 
skabes en grundholdning. H. H. W. kan gå ind for, 
at slægtsforskningen bliver hvermands egen lille 
del af Danmarks historie.

Et af budskaberne er i øvrigt det, at man for
nuftigvis bør søge at fa bredde i sin fremstilling. 
Helst kunne man koncentrere sig mest om de nær
meste generationer bagud og samtidig finde og 
fremhæve omstændigheder af lokalhistorisk, af 
ejendomshistorisk og af kulturhistorisk art. -  Hel
lere det end at begive sig ud i urimelige forsøg på 
at trække forbindelseslinier tilbage til Hvide’rne 
eller Gorm den Gamle.

Lotte Dombemowsky

Greta Arwidsson og Gösta Berg: The Mästermyr 
Find. A Viking Age Tool Chest from Gotland. 
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets 
Akademien. Almquist & Wiksell Internatio
nal, Stockholm 1983. 56 s. ill. og 32 plancher. 
Sv. kr. 96.

Endelig foreligger den fulde publikation af det 
store, berømte fund fra Mästermyr på Gotland be
stående af en kiste samt smede- og tømrerværktøj, 
råmaterialer og nogle færdigprodukter. Det blev 
fundet ved pløjning i udkanten af den drænede 
mose i 1936 og har siden været omtalt i snart sagt 
alle bøger om både vikingetiden og om håndværk i 
bredere forstand. Udpluk affundet har også været 
vist på diverse udstillinger.

Bogen skyldes fhv. direktør for Nordiska Museet 
og Skansen i Stockholm, Gösta Berg, samt pro
fessor emeritus i arkæologi Greta Arwidsson fra 
Stockholms Universitet. Som det fremgår af for
ordet, overtog Arwidsson hvervet fra Mårten Sten
berger, der døde 1973, og som sammen med Berg 
havde planlagt publikationen allerede i 1952. 
Men Stenbergers udnævnelse til arkæologisk pro
fessor samme år, og Bergs udnævnelse til direktør 
for nævnte institutioner et par år senere forsinkede 
projektet -  lige som det er sket med så mange an
dre gode projekter lanceret af mange folk i mange 
lande. Efter sin afgang genoptog Stenberger arbej
det og planlagde et bredt studium af relevant euro
pæisk sammenligningsmateriale og problemer i til
knytning til Mästermyrfundet. Men da Arwidsson 
overtog hans plads, tog man den beslutning først 
og fremmest at sigte mod en detaljeret katalog
mæssig beskrivelse af fundet i ord og illustrationer 
samt at vurdere dets alder. Derimod skulle værk
tøjstypernes kronologiske udvikling og geografiske

udbredelse samt deres nærmere funktion og fun
dets bredere aspekter behandles kort.

Interessen for og litteraturen om håndværk i 
bredeste forstand er blevet stor de senere år (jfr. 
f.ex. H. Jankuhn m.fl. ed.: Das Handwerk in vor- 
und frühgeschichtlicher Zeit, I-II, Göttingen 1981 
og 1983; bd. II rummer iøvrigt en god oversigtsar
tikel om Mästermyrfundet). Men det er altså ikke i 
Mästermyr-bogen, vi skal hente en oversigt over 
den nyeste forskning om håndværk. Bogen er en 
kommenteret fremlæggelse af selve fundet, og den 
sætter bl.a. interessante spørgsmålstegn ved nogle 
af de gængse opfattelser af det.

Emnet er af international interesse, og publika
tionssproget er engelsk i professionel oversættelse. 
Der er intet svensk resumé, og kun i en liste over 
alle fundets bestanddele (Index s. 55-56) er de lidt 
vanskelige ord også gengivet på svensk. Et så ringe 
hensyn til indenlandske læsere var nok utænkeligt i 
Danmark, men her er den almene arkæologiske in
teresse vist også større end i noget andet land. Ialt- 
fald er det en skam, at gode kundskaber i engelsk 
værktøjsterminologi faktisk er nødvendige for at 
udnytte bogen fuldt ud.

I kapitel 1 (s. 3-6) gør Arwidsson rede for fund- 
forholdene. Kisten blev som nævnt fundet i 1936, 
og det helt nøjagtige fundsted kendes ikke mere. 
Det understreges, at nogle af de store genstande lå 
uden for kisten, og at dennes ringe størrelse be
tyder, at næppe alt værktøjet i kisten havde hånd
tag, da det kom i den. Derfor er det vanskeligt præ
cis at afgøre, hvilke stykker værktøj, der da var i 
brug, og hvad der har været beskadiget værktøj og 
genbrugsjern. Yderligere gøres der opmærksom 
på, at man ikke har fuld sikkerhed for, at samtlige 
genstande er bevaret; et par stykker kan tænkes at 
være forsvundet. Desuden påpeger hun, at fundet 
teoretisk set kan være bevidst skjult -  at det altså 
ikke nødvendigvis skyldes en omrejsende hånd
værkers ulykke på en tur over isen. Alt dette be
tyder, at det er mere kompliceret end som så at af
gøre, hvad der indgik i en fungerende værktøjs
samling, og at Mästermyrfundet faktisk ikke læn
gere er helt skudsikkert som eksempel på en om
vandrende håndværker -  sådanne er ellers så 
»moderne« i nyere arkæologisk litteratur. Gösta 
Berg er dog stadig af den traditionelle opfattelse, 
jvf. nedenfor.

Kapitel 2 (s. 7-20), også af Arwidsson, rummer 
kataloget: en beskrivelse af de enkelte genstande 
med nogle få tekstfigurer og ellers henvisninger til 
plancherne bag i bogen. Materialet er grupperet 
således: Kisten. Jernkæde. Bismervægt. Nøgler, lå
sedele og hængelåse. Kedler, spand (?) og grill
pande. Tre klokker. Ildkurv af jern. Tømrer- og 
grovsmede (?) værktøj afjern. Grovsmedeværktøj 
afjern. Andet værktøj og andre genstande. Ube
stemmelige genstande og fragmenter. Forskellige 
fragmenter.

Dette afsnit er sammen med plancherne bogens 
bærende del, men netop her kunne man have øn

216



sket sig en mere brugervenlig fremlæggelse, hvor 
tekst og illustrationer af en genstand var samlet. 
Ikke alene findes plancherne bagest. De er yderli
gere opdelt i fotoplancher (her er der sparet på an
tallet) og plancher med tegninger (i mål 1:2) uden 
indbyrdes reference, og uden at genstandenes ræk
kefølge er identisk. Den skyldes i nogen grad 
pladshensyn. Desuden har man helt undladt at af
bilde nogle af de små fragmenter. Hvis man derfor 
tager udgangspunkt i plancherne, som mange bru
gere vil gøre, så er vejen til tekst og andre plancher 
et index (s. 55-56) opstillet i nummerorden efter 
den tilfældige rækkefølge genstandene fik ved mu
seumsregistreringen i 1937. Samme numre går 
igen på alle plancher. Det kan altså godt lade sig 
gøre at finde rundt i bogen, men vejen kunne være 
gjort lettere. løvrigt er beskrivelserne præcise og 
gode, og tegningerne instruktive og klare -  selv om 
man savner de små streger, der normalt viser, hvor 
på en genstand et snit er lagt.

I kapitel 3 (s. 21-25) giver Arwidsson en kort 
oversigt over nordisk og europæisk sammenlig
ningsmateriale (man savner inddragelse af de dan
ske værkstøjsfund fra bl.a. Tjele og Halleby Å, som 
vistnok også her ligget i kister). Hun diskuterer vi
dere smedens sociale status og giver (s. 24) en 
oversigt over de smedeteknikker, som er repræsen
teret i fundet. I dette kapitel præciseres også hen
des opfattelse af det: en omfattende samling værk
tøj m.m. knyttet til smede- og tømrerarbejde, og 
selv om det drejer sig om et sluttet fund, så betyder 
det ikke nødvendigvis, at smede- og tømrerarbejde 
blev udført af samme person -  endnu et skud mod 
en almindeligt accepteret tolkning.

Kapitel 4: »Some ethnological aspects of the 
find« (s. 26-36) er af Berg. Hans store etnologiske 
viden udnyttes frugtbart -  og det er glædeligt igen 
at se etnologien komme til ære og værdighed i en 
arkæologisk publikation. Desuden er der noget 
sammenligningsmateriale fra vikingetid og mid
delalder. Det er især i kap. 4, der gås ind på gen
standenes funktion. F.eks., at kisten ikke oprinde
lig kan have været værktøjskiste, og at den lange 
kæde sandsynligvis var beregnet til tøjring af en 
hest, og at de tre store jernklokker snarest var til li
turgisk brug! Yderligere diskuteres de håndværks
grene, som er repræsenteret i fundet: smedning af 
jern og stål samt sandsynligvis kobbersmedning; 
desuden arbejde med træ, formentlig bl.a. både
bygning. Modsat Arwidsson argumenterer Berg 
kraftigt for, at samlingen må være mistet af en om
vandrende håndværker, der kom ud for en ulykke 
på mosens is.

I kapitel 5 (s. 37^-0) gennemgår Arwidsson da
teringsgrundlaget. Trods de mange genstande er 
der kun fa daterende elementer. Naturvidenskabe
lige undersøgelser er ikke foretaget, og det er tvivl
somt, om de vil kunne give brugelige resultater. 
Konklusionen, som lyder overbevisende, er at Mä- 
stermyrfundet synes at være fra sen vikingetid eller 
tidlig middelalder, selv om en senere datering ikke
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kan definitivt afvises. -  Meget senere kan det dog 
næppe være.

I appendix I (s. 41—45) gennemgås Mästermyrs 
(= mosens) udvikling, uden at der kastes meget 
lys over værktøjsfundet. I Appendix II (s. 46-49) 
gøres rede for nogle metallurgiske undersøgelser 
udført i 1953, og i Appendix III (s. 50) opregnes 
seks vedbestemmelser foretaget i 1952. Ingen af re
sultaterne er overraskende. Der er fire siders bib
liografi og endelig, før plancherne, det førnævnte 
altafgørende index.

Bogen bærer præg af sin lange tilblivelseshisto
rie. Men omsider er den her, og fra nu af kan alle 
selv vurdere det enestående fund og dets mange 
implikationer. Tak til de to forfattere, der påtog sig 
at fuldføre den gamle, vigtige opgave på en uambi
tiøs og realistisk måde. Det er sket med grundig
hed og indsigt inden for de rammer, de selv ud
stak.

Else Roesdahl

Danmarks kirker. Udgivet af Nationalmuseet. 
Hæfter om kirkerne i Ribe, Arhus og Holbæk 
amter samt byen København. Udkommet 
1981-84. Pris, efter udgivelsestidspunkt og 
omfang, kr. 48, 65 eller 110.

Der er grøde i kirkeværket. Blot inden for de sidste 
ca. fire år er der udkommet tyve hæfter for de tre 
amter og byen København, som der arbejdes med 
i disse år. Det er over 2.000 tryksider, billeder, teg
ninger og tekst. Denne indsats på begge sider af 
det 50-års-jubilæum, som redaktionen kunne fejre 
i 1983, skal behandles kortfattet i det følgende. 
Meningen er at minde kirkeværksbenytterne (og 
dem må der være mange af) om, hvor langt værket 
er nået. Jagt efter de fejl og udeladelser, der uund
gåeligt vil forekomme, overlades ved denne lejlig
hed til andre, idet det forudsiges, at værket som 
sædvanlig nok skal blive slidt godt og grundigt af 
de mange, der søger overblik såvel som enkelt
heder.

Ribe amt, hæfte 5-10. Redaktion: Elna Møller og Ebbe 
Nyborg.
Med hæfterne 5-8 er første bind af Ribe amt af
sluttet og dermed Ribe domkirkes beskrivelse fra 
den romanske tid og frem til ca. 1980. Fra yderst 
til inderst, højt og lavt, i alt næsten 700 sider, der 
er tæt illustreret og spækket med iagttagelser og 
megen lærdom om både byen og dens kirke. Alene 
et blik på de hundreder af noter og henvisninger 
giver fornemmelse af den præstation, redaktørerne 
og værkets mange medarbejdere har ydet -  oven i 
købet på forbavsende kort tid, hvad publiceringen 
angår. Som ved de første hæfter om Ribe, er em
neopdelingen, så hæfterne kan anvendes hver for 
sig, men p.g.a. de gode krydshenvisninger mellem
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hæfterne vil det være praktisk at have alle hæfterne 
om domkirken samlet, altså Ribe amts første bind.

Her skal nævnes, at hæfte 5 indeholder beskri
velsen af domkirkens bygning fra reformationen til 
nutiden, hæfte 6 inventaret, og dobbelthæftet 7-8 
vedrører gravminderne. De er mange, og er inter
essante kilder til både by- social- og kunsthistorie. 
Mængden af oplysninger om domkirken er nær
mest overvældende, men man kan fa hurtigt over
blik ved at gå til de gode oversigter, der indleder 
hvert hæfte. Og går man i dybden, vil man op
dage, at det er et stykke medrivende danmarks
historie om fremgang og fald i flere omgange.

Ribe amts andet bind er påbegyndt med dob
belthæftet (9-10), hvor Ribes anden sognekirke, 
Skt. Katrine er beskrevet. Denne kirke var indtil 
reformationen knyttet til dominikanerklosteret af 
samme navn, og var derefter den eneste af byens 
mange kirker, som gik fri af det efterreformatoriske 
nedrivningsvanvid. Om det handler dette hæfte 
også.

Århus amt, hæfte 23-26. Redaktion: Kjeld de Fine Licht, 
Vibeke Michelsen og Niels Jørgen Poulsen.
Hæfte 23 afslutter beskrivelsen af kirkerne i Fram- 
lev herred, og med hæfte 24 indledes beskrivel
serne i Ning herred. Det er i^alle tilfælde kirker 
med beliggenhed ret tæt ved Århus, og det har i 
flere tilfælde haft betydning for kirkernes nuvæ
rende udseende. Befolkningstallet voksede i slut
ningen af forrige århundrede kraftigt i flere af de 
omkringliggende sogne, og var en middelalderlig 
kirke brøstfældig, så man en god anledning til at 
rive ned og bygge større og mere moderne (Spor- 
ring, Sdr. Galten og Holme). Man skulle måske 
tro, at sognenes beboere ønskede at bevare den 
kirke, de kendte, men der er tværtimod flere ek
sempler på, at ønskerne om ombygning ikke kun 
kom fra myndighederne. Blev der bygget nyt, 
kunne man fa tiltrængt varme i kirken, og en »pri
mitiv« gammel altertavle kunne ved samme lejlig
hed udskiftes med én i glat nyklassicisme, lige 
hvad der var moderne.

Heldigvis er der bevaret både gammelt og godt 
inventar også her. De prægtige romanske løvefonte 
findes omtrent i hver eneste kirke, og de kan ikke 
nævnes for ofte. Det samme gælder f.eks. et pragt
stykke i granit som portalen i Stjær kirke, der er 
gengivet i farver på smudsomslaget (hæfte 23). 
Desværre er det først i de senere hæfter af kirke
værket, at man er begyndt tillige at gentage farve- 
omslagsbilledet inde i teksten, så det også kommer 
med ved indbinding.

Holbæk amt, hæfte 8-12. Redaktion: Marie-Louise Jør
gensen og Hugo Johannsen.
De fem hæfter indeholder beskrivelser af kirkerne i 
Tuse (8-9) og Løve herred (10-12).

Et karakteristisk træk ved denne egn helt frem i 
dette århundrede er en kraftig godsdominans. 
Mange kirker har hørt under godser, og som følge

heraf er flere blevet restaureret ret ensartet i for
rige århundrede. For langt de flestes vedkom
mende står store dele af det romanske murværk 
heldigvis intakt. Enkelte har fra opførelsen i 1100- 
tallet været kirker i ret stort format, med brede 
vesttårne som det passede sig for de stormænd, der 
formentlig stod bag byggeriet (Skamstrup i Tuse 
herred og Finderup og Gørlev i Løve herred).

Der er et tydeligt bygningsmæssigt slægtskab 
mellem flere af kirkerne, og ved nærmere eftersyn 
har hver kirke alligevel en egen fysiognomi. Især 
inventaret og kirkerummenes udsmykning er fuld 
af overraskelser: I Gørlev finder man en runesten 
fra 800-tallet, i Finderup en alterkalk fra 1325, i 
Havrebjerg en helt enestående gotisk, skåret alter
tavle, i Orø kirke sjældne gulvfliser fra 1300-tallet 
o.s.v. Kalkmalerierne er udførligt behandlet, og de 
findes i flere af områdets kirker. Der er de sig
nerede billeder i Hjembæk (Morten Maler), og der 
er smukke og ikonografisk interessante udsmyk
ninger i bl.a. Jyderup, Skamstrup, Mørkøv og Ør
slev. Billedgennemgangene viser vej til indtrængen 
i de legender, der ligger til grund for billederne. Af 
og til er der fortolkningsproblemer, som lægges 
åbent frem til videre eftertanke.

København, hæfte 23-27. Redaktion: Birgitte Bøggild Jo
hannsen.
I 1983 kom der med Birgitte Bøggild Johannsens 
overtagelse af redaktionen for de københavnske 
kirker igen gang i udgivelserne efter en pause på 
nogle år. Med hæfterne 23-25, der drejer sig om 
Christiansborg slotskirke og dens forgængere på 
stedet, er man igennem med den indre bys gamle 
kirker, og det femte bind om Københavns kirker er 
ved at tage form.

Det overrasker ikke, at der netop for slotskirken 
har været en skat af arkivalier og tegninger m.v. til 
rådighed for udforskning og beskrivelse både af 
den nuværende C. F. Hansen-kirke og dens for
gænger, som Eigtved med flere udformede. En om
fattende faglitteratur foreligger også. Al den viden 
og mere til er nu samlet, kritisk gennemgået og 
overskueligt lagt frem. Dobbelthæftet 23-24 om
fatter groft sagt det, man ikke mere kan se, først og 
fremmest den kirke, der brændte sammen med 
omtrent hele det første Christiansborg i 1794.

Hæfte 25 er så blevet »bogen« om C. F. Hansens 
nyklassicistiske slotskirke, der i dag står næsten 
som da den blev opført først i 1800-tallet -  sparet 
som den blev af ilden ved den anden slotsbrand i 
1884. I helt usædvanlig grad har disse hæfter kun
net illustreres med samtidige stik og tegninger, og 
på mange måder kommer Slotsholmen og slottene 
bogstavelig talt med i billedet. Kirken har jo til 
stadighed været bygget sammen med slottet og 
dermed i nogen grad delt skæbne med det.

Efter reformationen blev det svært at være kato
lik i Danmark, og først i 1765 blev fastboende kato
likker egentlig accepteret i København, idet de da 
fik lov til at opføre eget kapel i Bredgade. Den
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lange forhistorie og fortsættelsen kan læses i hæftet 
26-27. Her beskrives det nu forsvundne kapel og 
navnlig Skt. Ansgar kirke, som opførtes på samme 
sted i 1842 med Hetsch som arkitekt. Kirken er nu 
fredet, og menigheden gennem grundlovens be
stemmelser sikret rettigheder som de øvrige aner
kendte trossamfund.

Kirkeværket fortsætter for København med be
skrivelser af bl.a. Marmorkirken. Man er tryg i 
forventningen til den velkendte høje faglige stan
dard — og til at der også i de kommende år vil være 
midler til at fortsætte arbejdet med den intensitet, 
der har præget de senere år.

Margit Mogensen

N. H. Holmqvist-Larsen: Møer, skjoldmøer og kri
gere. En studie i og omkring 7. bog af Saxo’s 
Gesta Danorum. Studier fra Sprog- og Old
tidsforskning 304. Museum Tusculanums for
lag, København 1983, 115 s. kr. 85,40.

Saxo er sjov! Hvis man har svært ved at se det i de 
danske oversættelser der alle er temmelig anti
kverede -  bortset fra Louis Moes berømte illustra
tioner til Winkel Horns oversættelse fra 1898 -  kan 
man gå til de moderne engelske: Peter Fishers af 
de første 9 bøger, Eric Christiansens af de sidste 7, 
begge med fortræffelige kommentarer. Eller man 
kan gå til en virkelig appetitvækker som den bog 
der her skal omtales.

Allerede titlen skaber forventning om noget pi
kant. Endnu har kvindelige konstabler ikke for
mået at udviske fornemmelsen af at kvinder og mi
litær er uforenelige, et tegn på at verden er af lave.

Holmquist-Larsen har tre hovedinteresser: 
Saxo, kønsroller og litteraturteori, sådan at tre bej
lerhistorier i 7. bog bruges som eksempel på Saxos 
opfattelse af kvindens plads i samfundet ved hjælp 
af Raymond Williams skel mellem tilbageblevne 
elementer i enhver periodes samfundsopfattelse, 
nogle dominerende træk og endelig nogle frem- 
brydende, eller på engelsk: the residual, the domi
nant, and the emergent (Holmquist-Larsen s. 17). 
der alle kan indgå i den enkeltes bevidsthed og 
dermed i litteraturen.

En forudsætning er den nyere Saxoforsknings 
opdeling af værket ved 8. bog, d.v.s. ved kristen
dommens indførelse. Mellem »sagnparten« og den 
historiske part går ifølge kvindehistorikerne også 
en anden grænse der hænger sammen med reli
gionsskiftet idet der er langt flere og aktive kvinder 
i den første del end i den anden. Det forklares med 
at kristendommen og den antikke filosofi, ikke 
mindst Platon i Timaios, gør kvinderne til anden- 
rangsvæsener, nærmere forbundne med materien 
og de dyriske drifter. Der er anarki hvor kvinderne 
hersker, men selv når deres beføjelser er mindre 
kan de stå hindrende i vejen for den rette sam

fundsorden. Den urgamle kamp mellem kaos og 
kosmos ligger bag Saxos mere jordbundne moral
opfattelse.

Dette resumé yder hverken Holmquist-Larsen 
eller hans forbillede Kurt Johannesson retfærdig
hed fordi det er alt for forenklet. Men netop 7. bog 
er egnet til at illustrere princippet. Adskillige kvin
der indtager hovedroller i denne bog, først og 
fremmest er det her skjoldmøerne er mest ind
gående beskrevet, både i praksis og teori, i form af 
en digression. Heri er forskellen mellem det mand
lige og det kvindelige elegant trukket op i Saxos la
tin og glimrende analyseret af Holmquist-Larsen: 
det stærke og det svage, det hårde og det bløde, 
mandekamp og kvindesyssel -  alt dette markeres 
ved allitterationer. De kvindelige krigere havde 
kvindekrop og mandemod og brød dermed med 
naturens orden.

På denne baggrund gennemgås de tre frierhisto
rier i 7. bog. I den første aftvinger Syrithe sin far 
det løfte at hun ikke skal ægte en mand der ikke 
kan formå hende til at se på sig, det lykkes Ottar 
efter svære prøvelser at lokke hende dertil, dels ved 
at redde hende ud af vanskelige situationer, dels 
ved at vække hendes jalousi. Syrithe er bestemt 
ikke nogen aktiv person, men hun holder stædigt 
fast ved sin kyskhed og unddrager sig derved sin 
opgave i samfundet: at gifte sig. Hendes moral illu
streres med at hun søger ud i ødemarken, væk fra 
den civiliserede verden.

Den næste historie har ikke samme eventyrka
rakter, men virker som en konstruktion af kendte 
elementer. Alvilda ønsker at hendes bejler skal vise 
sig værdig til hende ved at dræbe de uhyrer hendes 
far har ladet bevogte hende. Det lykkes Alf at ud
føre denne bedrift, men i stedet for at få sin for
tjente løn, lykkes det Alvildas mor at besnakke 
datteren: hun bør ikke lade sig friste af Alfs skøn
hed, men klare sig på egen hånd. Hun griber da til 
vikingefærd og drager omkring så søen og øver 
vældige bedrifter. Til sidst møder hun den flåde 
Alf i sin fortvivlelse havde samlet og i sammen
stødet taber hun. Alf nøder hende til at tage kvin
detøj på og gifte sig med hende. Grundstrukturen 
er altså den samme som de foregående: pigen op
fører sig tåbeligt, forlader de hjemlige strande men 
bringes tilbage til sin rigtige rolle fordi manden 
udholdende afventer sejren.

Helt anderledes er den sidste historie, Hagbard 
og Signes. Her er ingen ødemarker eller farlige 
have. De to unge forelsker sig i hinanden og svær
ger hinanden evig troskab. Imidlertid kommer de
res familier i krig med hinanden og Hagbard dræ
ber Signes brødre. Ikke desto mindre ønsker han 
stadig at forenes med Signe og opsøger hende for
klædt som kvinde. Tærnerne undrer sig over den 
nysankommendes stærke muskler og hårede lem
mer, men Signe der straks har genkendt sin el
skede er ikke sen til at komme ham til hjælp: kan 
pigerne da ikke se at de står over for en skjoldmø, 
præget af krigerens hårde arbejde. Listen lykkes,
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Hagbard favner Signe og i en prægtig poetisk dia
log bekræfter de deres kærlighed. Næste dag bliver 
Hagbard røbet for Signes far. Den formastelige el
sker bliver dømt til henrettelse. På galgebakken 
rækker Signes mor ham et bæger vin til afsked 
fulgt af et hadsk farvel der bebuder at når hans 
krop går til vejrs vil hans sjæl fare til helvede. Hag
bard beder bøddelen hænge hans kappe op i gal
gen. Signe ser den og tror det er ham selv der nu er 
død. Hun har overtalt sine tærner til at følge sig i 
døden og nu hænger hun sig efter at have sat ild til 
huset. Ved synet af branden jubler Hagbard over 
sin elskedes troskab og ønsker kun nu at slutte sig 
til hende.

Denne historie er en af de berømteste i Gesta 
Danorum. Man mener i almindelighed at Saxo har 
hørt den af islandske fortællere, men de enkelte kil
desteder der er taget til indtægt for teorien omtaler 
en Signe hvis mand blev hængt, en hævntørstig 
svigerfader og et billede af en skægget Hagbard. 
Vistnok ingen bevarede kilder nævner Hagbard og 
Signe sammen. Men selv hvis der har eksisteret en 
historie om to unge med disse navne hvis slægter 
forhindrede deres forbindelse så de begge blev dre
vet i døden, er der et stort spring til Saxos »Høj
sang«. I hvert fald har N.H. Holmquist-Larsen 
gjort en opdagelse der klart viser at Saxo har be
arbejdet sit eventuelle forlæg: det fremgår af ord
valget at Hagbard og Signe har indgået et hemme
ligt ægteskab efter den kanoniske rets regler: de af
lægger løfter der bygger på ægteskabelig kærlig
hed, hun kaldes hans brud, nupta, og hun synger 
om ægteskabspagten. Alt dette gjorde et bryllup 
retsgyldigt skønt der ikke var nogen vidner -  heller 
ikke en præsts velsignelse. Kirken forbød denne 
ordning på det berømte 4. Laterankoncil i 1215 ef
ter at stærke kræfter var sat ind mod den. Ligesom 
i forbindelse med jernbyrdsbeviset tager Saxo her 
til orde i aktuel debat.

Sagen er jo -  hvad Holmquist-Larsens sidste ka
pitel viser -  at den form for kærlighed som her be
synges var et brud på den herskende samfunds
orden. Når de store slægter fejdede mod hinanden, 
tog blodhævn eller aftalte en bilæggelse af striden 
ved en bod, var familiesammenholdet det bedste 
bolværk mod anarki -  men ikke mod uret mod de 
enkelte medlemmer eller mod dem der ikke hørte 
til en stærk slægt. Til fordel for dem greb kirken 
ind ved at hævde det individuelle ansvar. Ægte
skabet blev en kastebold i denne konflikt mellem 
hvad der her i overensstemmelse med den franske 
historiker Georges Duby kaldes den aristokratiske 
opfattelse og den kirkelige. Kvindens samtykke til 
ægteskab, consensus, blev nøgleordet fordi det sik
rede hende mod værgens forgodtbefindende men 
samtidig kunne det skabe nye konflikter hvis hun 
sagde ja  til en mand som værgen -  slægten -  ikke 
ville vide af. Landskabslovene, især Jyske lov, af
slører dilemmaet: bryllup kan ikke afholdes mod 
kvindens »ja og vilje«, men tager hun en mand

mod værgens ønske mister hun sin arv! Denne con
sensus er altså næsten illusorisk.

Den foreliggende bog gør herefter opmærksom 
på at der kun tales om kvindernes samtykke i sagn
parten medens det i den historiske del er mændene 
der bestemmer i ægteskabelige sager, hvor emnet 
overhovedet nævnes. Ikke nok med det: det hæv
des at Saxo knytter så mange forbehold til con- 
sensus-tanken at han nok egentlig ikke tror på den: 
»...ligeså lidt som han ville anbefale sin samtids 
mægtige at lægge guldringe ved alfarvej, ligeså lidt 
ville han kunne stå inde for, at kvinderne i almin
delighed selv skulle afgøre deres ægteskaber.« (s. 
98). En af de fa undtagelser er Signe på grund af 
hendes moralske kvaliteter og fordi forholdet kan 
sanktioneres fordi det overholder kanonisk rets 
regler for et (hemmeligt) ægteskab, d.v.s. det er 
hævet op i en åndelig, gudvelbehagelig sfære. Det 
afsløres herved at Saxo står midt i overgangen fra 
det aristokratiske (jordejende) samfunds enerå
dende interesser til en større hensyntagen til indi
vidernes ønsker, en forudsætning for at kirkens 
krav på at hele ens sjæl var forpligtet af det hellige 
løfte, det sacramentum, ægteskabet skulle bygge på. 
Samtidig røber hans moraliseren over ægteskabs
historierne: ligesom en umådeholden kyskhed og 
en hensynsløs amazonetilsværelse -  Saxo bruger 
ikke dette ord men kender begrebet fra sine kilder 
-  er det frie valg af ægtefælle et problem for den 
rette samfundsorden.

Så langt N. H. Holmquist-Larsen. Kvikt skre
vet, godt gennemført og på afgørende punkter 
klart overbevisende: Hagbard og Signe opfylder 
virkelig kravene til et matrimonium clandestinum. 
Men det rejser nye problemer i forståelsen af Gesta 
Danorum der nok erkendes men ikke løses. Van
skeligheden består ikke i at så klart kirkelige fæno
mener forekommer i den ikke-kristne del af Gesta 
Danorum, for Saxo projicerer ofte moderne be
greber til den fjerne fortid så de kunne støtte sig på 
alderens ærværdighed. Men hvis det er rigtigt at 
han i grunden var imod kvindernes selvbestem
melse, taler han med to tunger, og det skal der 
gode argumenter til at hævde.

Man kan ikke fremføre Jyske lovs ægstskabs- 
regler til belysning af Saxos tankegang, for han 
kombinerer aldrig økonomiske forhold med parter
nes accept. I det hele taget er han højt hævet over 
gods og guld: Knud Lavards flotteste bedrift var 
med sindsro at se sin fædrene arv gå til bunds i 
Storebælt! Ligesom de sociale forskelle var de øko
nomiske naturgivne, dem måtte man affinde sig 
med og behandle med fornuft også når det gjaldt 
brudes medgift, men i de tilfælde disse forhold 
nævnes, ved Valdemar den Stores giftermål med 
Knud Magnussens søster og forhandlingerne om 
forbindelse mellem kejser Frederik Barbarossas 
sønner og Valdemars døtre, drejer det sig om dy
nastisk politik, ikke om følelser.

Det er der som nævnt kun tale om i sagnparten.
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Holmquist-Larsen har en oversigt over de damer 
hvis holdning direkte kommer til orde (s. 96-98). 
Går man dem igennem er det klart at emnet er 
utilstrækkeligt belyst på den måde. Lad mig 
nævne et eksempel: selvom Frode Fredogs søster, 
Gunvara, tilsyneladende tavst finder sig i at nord
manden Erik den Veltalende narrer Frode til at 
indvilge i Eriks og Gunvaras ægteskab, fremgår 
det både af forhistorien og af hvad der siden skete 
at hun var en dame med ben i næsen: på egen 
hånd holdt hun uvelkomne bejlere fra livet, satte 
sin bror i rette da han lod sine tjenere drive grove 
løjer med Erik ved hans ankomst -  er det svært at 
læse mellem linierne at derved blev »de rigtige sig
naler« udvekslet mellem Gunvara og Erik? -  og 
endelig da Erik på skrømt ville overlade hende til 
den norske konge, brast hun i gråd og sagde: »Vil 
du der har elsket mig som jomfru nu forlade mig? 
Jeg troede at jeg havde ægtet en trofast mand, men 
du er ustadigere end vinden!« Hvorefter Erik om
favner hende og forsikrer at kun døden skal skille 
dem ad. Det er altså ikke nok kun at se på selve fri
eriet for at forstå parternes, også den feminines, 
holdning til ægteskabet.

I Saxos øjne indebærer cøwjtffljMj-begrebet en 
række underafdelinger. Det skal være frivilligt og 
uden tvang; værgen er i reglen indforstået men kan 
ikke hindre forlovelsen. Valget er vigtigt: det er 
overfladisk og kortsynet at fæste sig ved skønhed 
og rigdom, god byrd er ikke at foragte men ikke en 
ubetinget nødvendighed. Dyd og gode sæder kræ
ves af begge parter: constantia kan også vise sig ved 
kyskhed i den rette situation. Handlekraft er et 
gode, omend kvindelige krigsbedrifter er ambiva
lente -  her støder Saxos klassiske amazoneforestil
linger sammen med hans nordiske kilders skjold
møer.

Alt i alt lægger Saxo lige så megen vægt på gode 
ægteskaber mellem værdige personer som på selve 
kongemagten. Skellet går e.m.m. ikke kronologiskt 
ved kristendommens indførelse, men mellem det 
offentlige og det private. Kvinderne hører hjemme 
i den sidste sfære; de skal ikke regere -  bortset fra 
et så enestående tilfælde som dronning Thyra -  
men for samfundets mores er de af største be
tydning. Da Saxo stort set selv kan vælge hvad han 
vil betragte som kilder til den ældre historie, be
nytter han denne frihed til at vende og dreje con- 
sensus-problematikken. I de senere bøger er han 
mere bundet af kilder der nævner mange flere 
mænd end kvinder, men det lykkes ham, ikke 
mindst i den nærmeste fortid, at finde materiale 
der viser at forholdet mellem kønnene afstedkom
mer næsten lige så mange overvejelser som før i ti
den.

De gode, handlekraftige og rådsnare damer i 
»gamle« dage har døtre i moderne tid -  tænk for 
eksempel på Absalons mor og søster der ødelagde 
Sven Grathes skibe efter blodgildet i Roskilde og 
forsinkede hans færd til Jylland, eller på Ingeborg 
der forgæves prøvede at holde Knud Lavard til

bage fra mødet i Haraldsted. Modsat får den usta
dige Hermindrude i Amleths historie -  hende der 
nedkalder en forbandelse over hele kønnet -  en pa
rallel i det 12. årh.s. nordiske femme fatale, Ingerd, 
der i adskillige parforhold fødte en række sønner 
hvoraf flere gjorde oprør mod kongen. En enkelt 
kvinde med luft under vingerne vejer ikke tungt, 
men samtidig førte mændene et leben som man i 
sagnhistorien kun kender mage til i Frode Frede
gods umyndige ungdom som Saxo skildrer som et 
uhørt barbari. Det tøjlesløse hof der huserede i 
nogle år i sagntiden var dagligliv i det 12. årh. Det 
var ubehageligt for dem der ikke deltog i spøgen -  
det tavse flertal -  ja, det var i virkeligheden grun
den til borgerkrigene. Stormændene formerede sig 
som rotter, kongernes talrige afkom sloges om an
del i magten. Moralen er altså grundlaget for poli
tikken, og når Saxo gør så meget ud af kvindernes 
frie valg af ægtefælle giver han dem samtidig et 
personligt ansvar for samfundets ve og vel. Jeg skal 
medgive Holmquist-Larsen at Saxo har et klart øje 
for faldgruberne i den nye ægteskabsopfattelse -  
som vi også er enige om er central for Saxo -  men 
både en opstramning af samfundsmoralen og kvin
dernes mulighed for at øve indflydelse gennem æg
teskabet var nødvendige.

Sagnparten rummer de fleste anvisninger på et 
godt liv i samfundet; den historiske del af Gesta 
Danorum bevidner at man helt op til Saxos tid 
trængte til de formaninger der kunne hentes i tid
ligere tiders erfaringer. På lignende vis har den 
dansk-amerikanske historiker Jenny Jochens, fore
slået at de stærke islandske kvinder i de sagaer der 
foregår i religionsskiftets tid (men skrevet i det 13. 
årh.) er opbyggelige idealer i modsætning til de 
løsagtige sæder man møder i samtidssagaerne.

Tilsammen giver de to halvdele af Gesta Da
norum grundlaget for Holmquist-Larsens hoved
tese: Saxo stod i vadestedet mellem slægtsamfun
dets uindskrænkede herredømme og det nye syn 
på individuelle rettigheder, men det afgørende er 
at han selv ikke opfattede konflikten som noget nyt 
men som evigt menneskeligt. Dette står ikke på no
gen måde i modsætning til at kristendommens 
komme til Danmark markerer et vendepunkt i 
Saxos værk, for det gjaldt alle, kvinder som mænd.

Inge Skovgaard-Petersen.

Tove Clemmensen: Skæbner og interiører. Danske 
tegninger fra barok til klunketid. 177 s. ill. 
Nationalmuseet. 1984. Kr. 195.

Indtil fotografiet for alvor slog igennem i slut
ningen af forrige århundrede, var det i de bedre 
kredse almindelig skik at lade stuerne aftegne, ofte 
i form af akvarelbilleder. På den måde blev stem
ning og stil holdt fast, så beboerne selv, eller efter
kommerne, kunne glædes derved og mindes det 
liv, stuerne var ramme om. Disse billeder skulle
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selvfølgelig være så vellignende som muligt, og 
derfor er de gode som kilder til skiftende tiders bo
ligkultur. Nogle af tegningerne er bevaret i Natio
nalmuseet eller andre offentlige samlinger, mens 
andre stadig er i familieeje.

Møbelspecialisten, dr. phil. Tove Clemmensen 
har gennem mange års forskning og virke ved Na
tionalmuseet opsamlet viden om danske interiør
tegninger, og den foreliggende bog er den skum
mede fløde af dette arbejde. Det er blevet til en 
fantastisk tiltalende bog med fremragende farve
gengivelser af akvarellerne og med en ledsagende 
tekst, der oplyser tæt, men alligevel flyder let. Tag 
dog ikke fejl: bogen er nok alment tilgængelig og 
underholdende, men af afsnittet med katalogoplys
ninger og henvisninger fremgår det, på hvilket 
enormt forarbejde det store overblik er bygget. Bo
gen holder også en høj faglig standard.

Efter en kort indledning, hvor forfatteren be
retter om historien bag arbejdet og redegør for ud
valg og afgrænsning, følger 35 afsnit, formet som 
essays om en eller flere af de i alt 51 tegninger og 
akvareller, der er med i bogen. I tid spænder de fra 
1729 til 1881, og der er rene amatørarbejder og 
fine professionelle ting -  det meste pænt tegne
håndværk. På vej gennem bogen bliver det til en 
stribe af visitter hos kongelige, adelige og borger
lige familier. De fleste bosat i København, men i 
en del tilfælde bliver der også tale om besøg på 
landsteder og herregårde uden for København.

Ved præsentationen af tegningerne er forfatte
rens teknik den, at en omfattende viden om møbler 
og stil kædes sammen med personal- og kultur
historie i videste forstand. Derved lykkes det at fa 
befolket de rum, der ikke er det i forvejen, ja, i det 
hele taget at få pustet liv i de undertiden lidt stive 
tegninger.

Bogen er forsynet med et kombineret sted-, 
navne- og sagregister. Ikke mindst det sidste er 
nyttigt for den, der vil genbruge bogen som hånd
bog. Det er f.eks. muligt, at slå op på helt almene 
begreber som barok, empire o.s.v. og blive ledt til
bage til tegningernes mange gode eksempler.

Det er svært at rette nogen kritik mod en så 
gennem-professionel bog, men et enkelt forhold 
skal dog nævnes. Intetsteds i bogen far man noget 
at vide om, hvor repræsentative de indtryk, man 
får gennem tegningerne, er. Det er indlysende, at 
størsteparten af den danske befolkning boede an
derledes spartansk og næppe selv lod inventaret 
forevige, men hvordan var det med provinsens em
bedsstand og de nyrige i de voksende købstæder? 
Det kunne være spændende, om der for disse grup
per fandtes lignende god dokumentation for, hvor
dan man indrettede sig i hjemmene.

Margit Mogensen

Ole Hyldtoft: Københavns industrialisering 1840- 
1914. Systime. 1984, 524 s., ill. kr. 280.

Med udgivelsen af Ole Hyldtofts doktordisputats, 
om Københavns industrialisering 1840-1914, er 
den industrihistoriske forskning blevet tilført et 
vægtigt bidrag. Afhandlingens formål er en be
handling af industriens strukturændringer inden
for den valgte periode. Dette gennemføres ved en 
fokusering på tre udvalgte faktorer: arbejdskraften, 
den faste kapital og fremkomsten af nye produk
tionsområder. Valget af disse tre faktorer inde
holder samtidig en prioritering af de fysiske ele
menter ved produktionssiden.

Gennem en omfattende og detaljeret analyse af 
dynamikken i disse tre faktorer fremlægger Hyld
toft, som en hovedpointe ved afhandlingen, et nyt 
syn på den københavnske industrialisering. Til for
skel fra meget andet industrihistorie opererer han 
således ikke med et decideret industrielt gennem
brud indenfor en kortere periode. Tværtimod be
tones et langstrakt og kontinuerligt industrialise
ringsforløb bestående af tre faser: 1840-1865, 
1865-1896 og 1896—1914.

Fremstillingen falder i fire dele. En introduce
rende redegørelse, hvor det teoretiske udgangs
punkt, den hidtidige forskningsdiskussion og indu
strialiseringsforløbets overordnede faseinddeling 
præsenteres. Dernæst følger selve den empiriske 
undersøgelse -  bogens hoveddel. Dette studie er 
inddelt i tre store afsnit, der periodemæssigt mod
svarer de tre industrialiseringsfaser, Hyldtoft går 
ud fra. Der rundes af med en samlet konklusion. 
Hvorefter følger 3 appendiks indeholdende tabeller 
og en nærmere gennemgang af det benyttede kilde
materiale. En litteraturliste og et sag- og person
register udgør slutstenen i dette omfangsrige værk.

Selve studiet af strukturændringerne tager sit 
udgangspunkt i den københavnske industri om
kring 1840, der fremtrådte beskedent og af tradi
tionel karakter. Derpå viser Hyldtoft, hvorledes 
denne industri i løbet af de følgende 25 år gennem
løb stærke forandringer, som gik i dybden og med
førte nye produktionsmetoder og industrier. 
Tekstilindustriens hidtidige dominans blev af
brudt, og der skete en ekspansion indenfor maskin, 
beklædning og den til byggeriet knyttede industri. 
Branchestrukturen ændredes -  dens sammensæt
ning blev bredere. I forhold til den mekaniske kraft 
skete der også noget. Mens der i 1840 kun kend tes 
15 virksomheder med dampkraft i hovedstaden, 
var der i 1865 93 virksomheder. Antallet af he
stekræfter steg tilsvarende fra 203 til 1.569 (s. 476). 
Det var fortrinsvis indenfor maskinindustrien, 
bryggerierne, mølleriet, brændevinsproduktionen 
og sukkerraffinaderierne, at dampkraften blev 
mere udbredt. Også den gennemsnitlige virksom
hedsstørrelse og den samlede arbejdsstyrke vok
sede.

Denne begyndende industrialisering forbinder

222



Hyldtoft med den afsmittende effekt, som udgik fra 
landbruget under kornsalgsperioden. De stigende 
indkomster gjorde det muligt at udvide forbruget 
og begrænse hjemmeproduktionen. Dertil kom be
hovet for nye arbejdsredskaber, forbedrede byg
ninger og et udviklet transportsystem. Altsammen 
forhold, der rettede sig mod byen, dens varer og 
tjenester. På trods af argumentationen for dyb
degående forandringer, gør Hyldtoft dog klart, at 
den industrielle udviklingsgrad i 1865 stadigvæk 
var beskeden.

I behandlingen af industrialiseringens anden 
fase, årene 1865-1896, fremlægges der et billede af 
en industriel udvikling, som i hovedtrækkene for
løb i forlængelse af den foregående periode -  uden 
at tilføje noget nyt. Deraf kommer betoningen af 
det ensartede og brede, fremfor det dybdegående 
og foranderlige, i karakteriseringen af denne fases 
udvikling. Industrialiseringsprocessen gik dog ikke 
i stå. Der skete en betydelig forøgelse, gennem så 
godt som alle årene, af såvel arbejdsstyrken som 
den mekaniske kraft. Ligeledes opstod der nye pro
duktioner -  blandt andet indenfor jern- og metal
vareindustrien, hvor der foregik en stor produktion 
af krigsmateriel. På bryggerierne udviklede den 
bajerske ølproduktion sig eksplosivt, og der frem
kom store fabrikker, hvor bomulds- og linnedvæv
ningen skete på maskinvæve drevet af dampkraft.

På trods af dette mener Hyldtoft alligevel, at 
hans karakteristik holder. Den teknologiske ud
vikling forblev domineret af dampkraft. Mere end 
40% af de 675 håndværks- og industrivirksom
heder, som i 1897 anvendte mekanisk kraft, brugte 
ganske vist gas som drivkraft. Men i forhold til det 
samlede forbrug af hestekræfter udgjorde gasmo
toren ikke mere end 15% (s. 155). Stigningen, i 
indførelsen af mekanisk kraft, var endvidere min
dre end i den foregående periode. Det var samtidig 
de arbejdsintensive fremfor de kapitalintensive 
virksomheder, der ekspanderede mest. Med andre 
ord stabiliteten stod over nyudviklingen.

Et kendetegn ved Hyldtofts arbejde er, at han i 
forhold til mange andre industrihistoriske frem
stillinger også inddrager et teknikhistorisk per
spektiv. I underafsnittet »Kampen mellem damp 
og gas« får læseren således et kort og godt indtryk 
af de forskellige kraftmaskiner, der fremkom i pe
rioden. For en yderligere orientering er der tilmed 
mange gode litteraturhenvisninger. Det fremmer 
indsigten i det faktiske udviklingsforløb. Behand
lingen af industrialiseringens anden fase indehol
der, som resten af bogen, et væld af informationer. 
Foruden fokuseringen på den mekaniske kraft, ar
bejdsstyrkens udvikling indenfor de enkelte bran
cher, samt tilkomsten af nye industrier, bliver 
kvindearbejdet og dets opsving i de arbejdsinten
sive industrier (tobak, trikotage, fodtøj- og beklæd
ning) også taget op. Ligeledes inddrages spørgs
målet om industrikapitalens finansiering. Opfat
telsen af, at egenfinansieringen havde en væsentlig 
større betydning, end hidtil antaget, bifaldes.

Anmeldelser

Arsagen til, at perioden 1865-1896 udviklede sig 
anderledes end den foregående og efterfølgende, 
gøres der til gengæld ikke meget ud af, hvilket er 
en mangel. Bortset fra nogle overordnede betragt
ninger vedrørende sammenhængen mellem kapita
lens forskellige metoder til at forøge profitabilite- 
ten, og anvendelsen af fast kapital i forhold til ar
bejdskraft, fokuseres der primært på selve påvis
ningen af periodens forskellighed i forhold til de to 
andre.

Fra 1896 til 1914 forekommer igen et skift. Ny 
teknologi vinder frem, mekaniseringen tager til, og 
der sker en øget produktion af nye varegrupper. 
Udviklingen i bredden afløses af forandringer i 
dybden. Håndværket tabte dermed også afgørende 
terræn i forhold til industrien. Virksomhederne 
blev større, og der skete mange sammenslutninger, 
med deraf følgende centralisering af produktionen. 
Ved periodens slutning i 1914 var hovedstadens 
industrielle arbejdsstyrke vokset til 61.000 arbej
dere, og der var ca. 1240 virksomheder (s. 461). 
Mellem de forskellige brancher forekom den be
tydeligste forskydning, som et resultat af maskin- 
og transportmiddelindustriens stærke vækst. Hvil
ket havde baggrund i mekaniseringens øgede be
hov for kraftmaskiner, og udbygningen af trans
portsystemet.

Elektriciteten var periodens nye kraftkilde, og 
den dominerede markedet for små motorer. 
Selvom næsten 80% af alle mekaniserede virksom
heder i 1914 var el-drevne (s. 294), forblev damp
kraften imidlertid den betydeligste kraftkilde. I an
tal hestekræfter stod den i 1914 for de to tredjedele 
(s. 301). At denne position kunne opretholdes skyl
des sandsynligvis også den afgørende forbedring af 
dampteknologien, der ligeledes fandt sted. Med 
elektricitetens fremdrift udvikledes sideløbende 
nye varer og nye industrier -  dynamoer, el-mo- 
torer, ledninger, kabler og tråd blev en del af den 
elektrotekniske industris produkter. Andre pro
duktionsmetoder vandt frem med de nye elektriske 
værktøjsmaskiner, som fulgte med udviklingen. 
Stadigvæk var det dog kun et mindretal af virk
somhederne, der havde indført disse specialmaski
ner. Mekaniseringen af industrien, under den 
tredje og sidste industrialiseringsfase, var imid
lertid ikke begrænset til de kapitalintensive virk
somheder. Indenfor de store arbejdsintensive in
dustrier ottedobledes den mekaniske kraft således 
(s. 338). Deres mekaniseringsgrad forblev dog me
get lav -  skotøjsindustrien undtaget.

Teoretisk betoner Hyldtoft inspirationen fra Jo
seph Schumpeter og Karl Marx, idet han ser sam
fundet som værende i stadig uligevægt og foran
dring, hvorved udviklingsdynamikken skabes. Der 
lægges således eksplicit afstand til neoklassikernes 
ligevægts tankegang. Endvidere knyttes der an til 
forskellige teorier om lange bølger, herunder N. D. 
Kondratieffs antagelse om, at den kapitalitiske 
økonomi er underlagt cykliske svingninger på 
cirka 50 år. Disse lange bølger forklarer Kondrati-
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eff med baggrund i udviklingen af omfattende faste 
kapitalinvesteringer, såsom jernbaner. Også W. 
W. Rostow og Ernest Mandels teorier om den cyk
liske udvikling trækkes frem. Det er dog kende
tegnende for afhandlingen, at det teoretiske ikke 
indtager nogen fremtrædende plads. De forskellige 
teorier indgår primært som en bagvedliggende re
ferenceramme og inspirationskilde for Hyldtoft 
selv. Den empiriske analyse og det teoretiske afsnit 
fremstår dermed temmelig adskilte. En større inte
gration, dem imellem, havde muliggjort en væ
sentlig bedre vurdering af udsagnskraften i den 
valgte teorikonstruktion.

Størstedelen af de benyttede kilder er officielt 
tællingsmateriale vedrørende industri og hånd
værk. Meget af arbejdet med disputatsen har såle
des bestået i en grundig, og i sine steder impo
nerende, bearbejding af dette statistiske materiale. 
Det kommer blandt andet læseren til gode i for
bindelse med en meget instruktiv og anvendelig 
gennemgang af de brugte lavstabeller, fabriksli
ster, industritællinger og brandtaksationer.

Dette omfattende arbejde med kilderne bringer, 
på vigtige områder, Hyldtoft frem til andre resul
tater end den hidtidige forskning har fremlagt. Det 
gælder således både opfattelsen af et langstrakt in
dustrialiseringsforløb, som i synet på forløbets fa
ser. Et godt eksempel på det sidste er talmaterialet 
over antallet af industriarbejdere i 1847/48 og 
1855. Ved at foretage en systematisk sammenstil
ling af traditionelle kilder, som fabrikslister og in
dustritællingen fra 1855, med de langt mindre 
kendte og benyttede laugs- og corporationslister 
(1848-60), fremkommer helt nye talstørrelser. I 
1847/48 viser beregningerne således et samlet re
sultat på 6.654 arbejdere (s. 437). En forøgelse på 
mere end 2.000 industriarbejdere i forhold til fa
brikslisterne. For 1855 anslås tallene til at være 
7.706 arbejdere, hvilket næsten er en fordobling i 
forhold til, hvad der almindeligvis regnes med (s. 
439). Disse tal indtager da også en vigtig plads i 
argumentationen for en mere markant industriel 
udvikling i perioden 1840-1865, end ellers antaget. 
I forbindelse med de to følgende perioder er der li
geledes gjort et stort arbejde, for at give et mere 
præcist billede af arbejdsstyrken, og dermed ud
bedre manglerne i tidligere oversigter.

Opstillingen af en samlet statistik over antallet 
af dampmaskiner og deres hestekræfter, i tidsrum
met 1831-1875, har tilsvarende betydning for en 
mere eksakt vurdering af industriens fysiske karak
ter og teknologiske udviklingstakt. At Hyldtoft kan 
fremlægge denne omfangsrige statistik beror på, at 
han udbygger de meget sparsomme officielle tæl
linger med oplysninger fra et omfattende brand
taksationsmateriale. Dermed bliver det den første 
fremstilling, som systematisk anvender disse arki
valier i analysen af den samlede københavnske in
dustris teknologiske udvikling. Studiet af Køben
havns Historie er derigennem tilført en vigtig di

mension, og en væsentlig bearbejdning af et be
tydeligt kildemateriale er blevet udført.

Disputatsens rygrad er bearbejdningen af det 
store statistiske materiale. De fordele der består i 
netop at vælge den tilgang til analysen af den kø
benhavnske industrialisering, som Hyldtoft gør, 
indeholder imidlertid samtidig nogle væsentlige 
begrænsninger. Afhandlingens styrke bliver såle
des på en gang til et diskutabelt moment ved den. 
Metodisk vælger han at indfri sit formål gennem 
en fokusering på de tre såkaldte dynamiske fak
torer. Denne afgrænsning følges på den anden side 
op af en betydelig indskrænkning af analysefeltet, 
idet »antallet af arbejdere« gøres til et hovedmål 
for arbejdskraften, samtidig med, at »den mekani
ske kraft udtrykt i H. K.« bliver et tilnærmet mål 
for den faste kapital. Dermed hægtes analysen af 
de industrielle strukturændringer op på en be
handling af disse to størrelser, samt udviklingen i 
produktionen af nye varer og etableringen af nye 
industrier. Dette giver ganske vist en operationali- 
tet i tilknytning til den statistiske bearbejdning. 
Men også en vis amputation af analysen og dens 
tema.

Det er alt for snævert at behandle faktoren ar
bejdskraft uden at se på dens vilkår, som løn
arbejder i produktionen. Hvor er beskrivelsen af 
arbejdsforholdene henne -  hvor hurtigt var pro
duktionstempoet, var støjen høj, hvor mange og 
hvilke pauser var der, hvorledes satte arbejdsde
lingen sig igennem, skete der en dekvalificering 
osv. Disse aspekter savnes. Fremgangsmåden med 
hensyn til den faste kapital er tilsvarende pro
blematisk. Her er den mekaniske kraft omdrej
ningspunktet, uden at selve fabriksmiljøet inddra
ges. Med Hyldtoft kommer læseren billedlig talt 
ikke indenfor fabriksporten. Produktionsbygnin
gerne og deres indretning, ligesom maskinernes 
konkrete gennemslag og funktion i produktions
processen, er ladt ude af betragtning.

Det bevidste fravalg af bestemte temaer, og 
vægtningen af andre, fremstår som et resultat af 
ønsket om at gennemføre en analyse, hvor kilde
materialet og analysens genstandsfelter er knyttet 
til kravet om operationaliserbarhed og statistisk 
bearbejdning. En mere nuanceret behandling af de 
to dynamiske faktorer, hvor der var større rum for 
produktionens fysiske sider, havde givet et bedre 
grundlag for selve undersøgelsen af industriens 
strukturændringer.

I så godt som alle industrihistoriske analyser fo
rekommer et efterhånden klassisk problem: 
»Hvorledes skal begrebet industri defineres?« Son
deringen består fortrinsvis mellem en kvalitativ og 
en kvantitativ definition. Hvor den kvalitative 
vægter forhold som arbejdsdeling, vareproduktion, 
maskinel kraft, m.v., koncentrerer den kvantitative 
sig om at være praktisk anvendelig. At en kvalita
tivt begrundet definition, rent indholdsmæssigt, er 
at foretrække, er uomtvisteligt. Ligeså uomtviste-
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ligt er det imidlertid også, at den ikke er så hen
sigtsmæssig ved empiriske studier, hvor store data
mængder skal systematiseres. Derfor er den kvan
titative definition, der sætter industri lig med vare
fremstillende bedrifter med 6 arbejdere og derover, 
den mest udbredte. Ikke mindst fordi, der antages 
en vis overensstemmelse mellem disse virksom
heder, og tilstedeværelsen af flere af de kvalitativt 
betonede kriterier. Hyldtoft gennemgår i disputat
sen denne problematik. Hans valg af den kvantita
tive definition er da også begrundet i brugbar
heden ved statistisk bearbejdelse.

Forlagsmæssig produktion i 1800-tallets Dan
mark var ikke industriel produktion. Arbejdskraf
ten var hverken samlet på ét sted, indgik generelt i 
en arbejdsdeling eller benyttede mekanisk kraft. 
Det er derfor problematisk, hvis den hjemmearbej
dende arbejdskraft henregnes til den industrielle ar
bejdsstyrke. I Hyldtofts fremstilling sker dette, 
hvilket giver et fortegnet billede af industriens 
størrelse. Med holdepunkt i det benyttede kilde
materiale, forekommer således en overvurdering af 
industriens omfang. En betydelig del af de indu
strielle virksomheder, Hyldtoft opregner, var for
lagsvirksomheder, hvor arbejdskraften arbejdede 
hjemme. Afhandlingen indeholder selv mange ek
sempler herpå. I forhold til perioden 1840-1865 
understreges det således, at de store ekspansive in
dustrier -  handskeindustrien, møbelindustrien 
samt vigtige dele af beklædningsindustrien -  i væ
sentlig grad støttede sig til en forlagsmæssig orga
nisation (s. 122). Hvad tiden 1865-97 angår, var 
hjemmearbejdet også meget udbredt dér. Indenfor 
fodtøjs- og beklædningsindustrien var det i 1897 
stadigvæk mere end 50% af arbejdsstyrken, der 
var hjemmearbejdende (s. 221), mens omkring 
18% af den samlede industris arbejdere var hjem
mearbejdere (s. 251). I 1914 var tallet faldet til 
15% (s. 381).

Selv om det er vanskeligt at udskille hjemme
arbejdet fra datidens statistiske materiale, kunne 
der være gjort mere for at rense tallene. Anvendel
sen af kriteriet »6 arbejdere og derover«, ved defi
nitionen af industri, er derfor en væsentlig årsag 
til, at virksomheder og arbejdskraft, uden indu
striel karakter, kommer til at fremstå som så
danne. Var de kvalitative kriterier blevet inddra
get mere i analysen, kunne en del af skævheden 
være modificeret. Problemerne med hensyn til den 
størrelsesmæssige definition stiller dermed også 
spørgsmålstegn ved, hvorvidt den er et brugbart 
arbejdsredskab, for den industrihistoriske forsk
ning, når grænserne mellem hvad der er industriel 
og ikke industriel produktion, under den tidlige in
dustrialisme, skal afklares.

Der benyttes en lukket model i analysen af den 
københavnske industrialisering. Det betyder, at 
bortset fra de tre dynamiske faktorer tillægges an
dre områder ikke nogen væsentlig forklaringskraft. 
Den utilstrækkelighed, der således opstår i forhold 
til at favne alle de faktorer, som påvirkede indu

striens udvikling, er Hyldtoft godt klar over. En af
grænsning af selve analysearbejdet var dog på
krævet (s. 45). For at komme over nogle af be
grænsningerne, indgår der imidlertid i hvert af de 
tre hovedafsnit, i oversigtsform, en gennemgang af 
industriens forhold til de øvrige erhvervssektorer. 
Som den mest centrale af disse trækkes landbruget 
frem. I hele perioden udgik herfra en betydelig ef
terspørgsel, der fik stor betydning for industriens 
vækst. Den københavnske industri var ganske vist 
ikke så direkte forbundet med landbruget, som in
dustrien i provinsen. Fraværret af et boom i an
læggelsen af mejerier og slagterier i København 
under landbrugsomlægningen, i 1880’erne og 
90’erne, er et eksempel på dette. Som helhed an
tager Hyldtoft alligevel, at faserne i den køben
havnske industrialisering svarede til faserne i pro
vinsen, undtaget en mindre forskydning i retning 
af, at ændringerne satte lidt tidligere ind i pro
vinsen. Et standpunkt der er i modsætning til såvel 
»Richard Willerslev: Træk af den industrielle ud
vikling 1850-1914, Nationaløkonomisk Tidsskrift, 
1954, s. 249,« som »S. A. Hansen: Økonomisk 
vækst i Danmark, bind 1, 1972, s. 286-88.« Begge 
forfattere påpeger netop, at gennem 1890’erne og 
op til 1906 var provinsen bestemmende for den in
dustrielle udvikling. Den lukkede model gør, at 
Hyldtoft ikke afser plads til en nærmere argumen
tation for sit standpunkt, som dermed fremstår no
get svævende. Det havde ellers været interessant 
med en lidt mere detaljeret behandling, af for
holdet mellem den københavnske industri og pro
vinsens, for derigennem at fa et bedre indtryk af 
forskellene/lighederne.

Afhandlingen er beslægtet med to af de vigtigste 
og mest diskuterede industrihistoriske fremstillin
ger de sidste 35 år: »Richard Willerslev, Studier i 
dansk industrihistorie 1850-1880, 1952« og »S. Å. 
Hansen, Early Industrialisation in Denmark, 
1970«. Den indgår i en forskningsmæssig konsen
sus med dem. Alle tre fremstillinger befinder sig 
således indenfor en økonomisk historisk tradition, 
hvor vægten er lagt på kvantificering af økono- 
misk-statistisk materiale, og en koncentration om 
historiens »objektive« side. Det giver en del fælles
træk, hvad metode, analysefelter og kilder angår. 
Trods det samstemmende er der dog forskelle såvel 
i opfattelsen, som den konkrete behandling, af den 
industrielle udvikling. Det gælder blandt andet det 
centrale spørgsmål om industrialiseringens karak
ter, hvor Hyldtoft er ene om at understrege det 
langstrakte og kontinuerlige i udviklingen. Mens 
Willerslev og S. A. Hansen, begge, taler om et 
egentligt industrielt gennembrud -  henholdsvis i 
perioden 1855-72 og 1890’erne. Lidt polemisk 
fremfører Hyldtoft endvidere, at hvis der endelig 
skulle udskilles et bestemt gennembrud, måtte det 
blive 1870’erne. Hvilket er et cadeau til den ældre 
traditionelle opfattelse, som de to andre netop har 
vendt sig mod.

Der består også forskelle i synet på udviklingens
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forskellige faser. Hyldtoft ser eksempelvis ikke så 
eksplosiv en vækst fra 1855 til 1872, som Willers- 
lev. Hans beregninger viser vækstrater, der kun 
var det halve af Willerslevs. Perioden 1872-82 er 
der ligeledes uenighed om. Her afviser Hyldtoft, at 
der skulle forekomme »noget nær en stagnation«. 
Han mener ikke, de af Willerslevs benyttede tal, 
kan bære en sådan tolkning. Nedgangen var ingen
lunde så markant. Heller ikke 1890’erne betragtes 
på samme vis. S. Å. Hansen tegner et for op
timistisk billede af udviklingen, efter Hyldtofts me
ning.

Baggrunden for disse divergenser skal for en 
dels vedkommende søges i arbejdet med kildema
terialet. Gennem suppleringer, sammenligninger 
revideringer m.v. viser Hyldtoft gentagne gange 
ufuldstændigheden i dele af det talmateriale S. A. 
Hansen, Willerslev og andre historikere har frem
lagt. Samtidig argumenterer han overbevisende for 
de ændringer, der sættes istedenfor. At præmis
serne for nogle af egne slutninger kan diskuteres, 
forandrer ikke ved afhandlingens betydning, som 
skaber af et bedre grundlag, for analysen af den 
københavnske industris tidlige udvikling.

Disputatsen er med sin grundighed, overblikket 
og nye syn på industrialiseringen et godt og vel
komment tilskud til dansk industrihistorie. De lø
bende opsummeringer af teksten, et udbygget regi
ster, forskningsmæssig placering af afhandlingens 
resultater, en meget omfangsrig litteraturliste, kil
degennemgangen, samt udformningen med de 
mange illustrationer, fremmer ligeledes dens læs
barhed og anvendelse.

Hyldtofts arbejde med den københavnske indu
stri fra 1840 til 1914 er blot den ene del af et større 
projekt. Senere vil følge endnu et bind, omhand
lende industrialiseringens betydning for den kø
benhavnske byudvikling. En undersøgelse, der ef
ter det foreliggende værk kan imødeses med stor 
interesse. Man må imidlertid håbe, at den vil inde
holde en lidt anden metodisk tilgang. Den i dis
putatsen, og gennem mange år, dominerende øko- 
nomisk-statistiske vinkel på industrihistorien inde
holder ofte en sådan afgrænsning af analysefeltet, 
at det billede der gives af industrialiseringsproces
sen bliver for begrænset.

Ole Markussen

A lf Løhde Mikkelsen: »Spurvekvidder«. En be
retning om forfatteren og højskolemanden 
Anton Nielsen. Arusia Historiske skrifter IV, 
Århus 1984, 159 s., ill., kr. 122.

Den voksende interesse for bevidsthedshistorie har 
fra 1970’erne udmøntet sig i en lang række bøger 
om de såkaldte skolelærerforfattere, der skrev om 
og for landbefolkningen i forrige århundrede. De
res værker var meget udbredte og læste i datiden. I 
de senere litteraturhistoriske oversigtsværker fik de

en plads i skyggen, men er nu for alvor kommet 
frem i lyset, og det i en sådan grad at temaet måske 
allerede nu synes udtømt. Den foreliggende bog, 
om Anton Nielsen, er dog ikke overflødig, den er 
tværtimod en usædvanlig og fængslende bog, for 
folk der interesserer sig for det 19. århundrede.

Forfatteren er selv klar over, at temaet er lidt vel 
brugt, men han mener, at en dybtgående skildring 
af kun én forfatter i højere grad end de tidligere 
analyser af flere, er bedre egnet til at belyse for
holdet mellem på den ene side det almene og det 
typiske og på den anden det individuelle og sær
prægede. Det lyder rimeligt. Men så forventer man 
som læser, at der i et afsluttende kapitel trækkes 
nogle linier op om, hvad der var det specielle ved 
Anton Nielsens person, og hvad der var mere al
ment. Men det overlades til læseren, og kender 
man perioden godt lader det sig også gøre.

Bogen er først og fremmest en biografi over An
ton Nielsen, der bygger på breve, erindringer, ar
tikler og bøger fra Anton Nielsens hånd, og på 
samtidige vurderinger af hans mangeartede arbej
der. Og det er lykkedes forfatteren, at give en nu
anceret skildring af forfatteren og mennesket An
ton Nielsen.

Anton Nielsens liv (1827-97) falder i fire hoved
faser. Hans far voksede op i et fattigt husmands
hjem, men blev senere skolelærer og gift med en 
kvinde fra et rodløst akademikerhjem. Brydningen 
mellem moderens borgerlige normer og faderens 
»rå« bondeadfærd prægede drengen i barndom
men. Det synes dog som om, at det var moderens 
normer, der fik overhånd. Børnene skilte sig ud 
som »de fine«, de blev f.eks. undervist i hjemmet, 
og legede kun med bønderbørn efter særlig til
ladelse. Som ung kom Anton Nielsen på Jonstrup 
seminarium. Her forelskede han sig dybt i en ung 
pige, der imidlertid forsvandt ud af hans liv, uden 
at han nogensinde genså hende igen. Episoden 
blev en ofte anvendt inspirationskilde i hans senere 
forfatterskab.

I anden fase blev han lærer på Vestsjælland og 
gift med en præstedatter. De tilknyttede sig Indre 
Mission, og samtidig med den ny stilling som æg
temand, lærer og et dybt religiøst liv blandt land
befolkningen, begyndte Anton Nielsen sin forfat
terbane. Først med nedskrivelse af folkeminder, se
nere med egne værker. Med samlingen »Fra Lan
det« (1861-63) fik han stor succes. I bogen ses en 
større sympati for landbefolkningens levevis, end 
han tidligere havde givet udtryk for. Bogen var 
ikke skrevet for bønder, men for de dannede klasser 
i forsøg på at skabe forbindelse mellem borgeren 
og almuen i samfundet og vel også i hans eget sind. 
I disse tidlige værker ses det også, at han opfattede 
kærligheden som en absolut nødvendig følelse i 
ægteskabet, og at han distancerede sig fra almuens 
beregnende ægteskaber. Den harmoni som han 
udtrykte gennem sit forfatterskab, lykkedes det 
imidlertid ikke for ham at realisere i sit eget liv og 
ægteskab.

226



Anmeldelser

I tredje livsfase mødte Anton Nielsen grundtvi
gianismen og højskolebevægelsen, især gennem 
Ernst Trier på Vallekilde højskole. Dette møde 
blev så afgørende for ham, at han forlod Indre 
Mission, skolelærergerningen og hengav sig til et 
liv inden for højskolen. Hans sympati var nu helt 
på landboungdommens side. Dette voldsomme 
skift voldte problemer i hans ægteskab, da konen 
ikke ville eller kunne følge ham i hans ny levevis. 
Og da han i 1868 begyndte som højskoleforstander 
i Vester Skerninge, rejste konen til Nakskov for at 
ernære sig som asylbestyrerinde. En juridisk skils
misse turde ingen af parterne indlade sig på. De 
var begge bundet af dogmet om ægteskabets hel
lige uopløselighed. Anton Nielsens nærmeste ven
ner, Ernst Trier og Mads Hansen opfordrede ham 
kraftigt til at optage samlivet med konen. Men An
ton Nielsen kunne ikke med sit romantiske livssyn 
udholde at leve i et kærlighedsløst ægteskab. Ko
nen synes mere tolerant, hun opsøgte ham flere 
gange for at fa genoprettet forholdet, men for
gæves. I det hele taget giver dette dilemma om
kring ægteskabet et dybt indblik i datidens menta
litet og i brydningen mellem ægteskabet som en 
praktisk foranstaltning og en base for følelser.

I Vester Skerninge kæmpede Anton Nielsen for 
at fa højskolen til at lykkes. Uden en kone, var det 
vanskeligt, men det blev delvis overvundet ved den 
dygtige husholder Karen Jørgensen. Men sladde
ren var ond, og Anton Nielsen var stadig formelt 
gift. Karen Jørgensen forlod højskolen efter ti år, 
og Anton Nielsen fik derefter stadige vanskelig
heder, også af personlig art, med at drive højsko
len. I begyndelsen af 1880’erne gav han op.

Fjerde fase aflivet tilbragte Anton Nielsen i Kø
benhavn, hvor han genoptog forfattervirksomhe
den. Men omstillingen var vanskelig om ikke umu
lig. Han foretog også en del rejser, som et kurio
sum kan nævnes, at han i 1882 opholdt sig på Rü
gen, og besluttede at tage en tur til Arkona som 
han kendte fra beskrivelsen i Saxos Danmarks
historie. Forbavselsen var stor, da han opdagede, 
at der ingen by var, og at den var nedbrændt for 
700 år siden. Der var kun et fyrtårn! De gamle høj
skolefolk kendte Saxo, derom skal ikke herske 
tvivl.

Udover selve biografien og gennemgangen af 
Anton Nielsens fortællinger giver bogen et fint ind
blik i datidens højskoleliv. Det er desuden en me
get velskrevet bog, der kan anbefales på det bed
ste.

Bodil K. Hansen

Margit Mogensen: Landbruget i dansk malerkunst 
ca. 1840-1915. Landbohistorisk Selskab. 1984. 
144 s., ill. kr. 148.

»På Sjølunds fagre sletter«, »Der er et yndigt 
Land« og alle de mange kærlighedserklæringer til

det danske land kender vi fra sangskatten. På 
samme måde med billedkunsten fra J. Tj. Lund- 
byes romantiske varme sommerlandskaber over 
Peter Hansens »Bølgende Rugmark« til Karl Bo
vin, Kaj Ejstrup med mange flere. Det danske 
landskab har fra ca. 1840 i hundrede år været en 
uudtømmelig inspirationskilde for verbale og visu
elle, ja musikalske fremstillinger. For mange af os 
SER Danmark ud således som kunstnerne har la
det sig inspirere af landet.

Dermed er man inde på det betydningsfulde -  
og det problematiske ved Margit Mogensens bog.

Det betydningsfulde er selvindlysende. Et stort 
arbejde med at finde frem, registrere og omtale 
kunstværker der som motiv har landbrug og land
brugssamfund offentliggøres her i en smuk publi
kation. Kunstværkernes motiver er delt ind i alle 
relevante afsnit som fx. landskaber, de forskellige 
husdyr, markbruget, høst, landsbybilleder, inden
dørs, fest og hverdag, fattige og svage på landet. 
Det er et fint arbejdsredskab for enhver historiker 
selvom det som Margit Mogensen også bemærker 
ikke er en komplet registrering (som vil være næ
sten uoverkommeligt for en enkelt person). Enhver 
der kigger i bogen vil kunne forvisse sig om at der 
findes mange motiver hvori landbruget indgår.

Men nu melder problemerne sig. Margit Mo
gensen er historiker -  ikke kunsthistoriker. Og hi
storiker i en Skyum-Nielsensk forstand dvs. hun 
ser helst at billederne afspejler »den nøgternt set 
virkelige verden« (s. 12) men her hjælper kunsten 
netop ikke. Intet billede kan give en »nøgtern« vir
kelighedsafspejling og slet ikke kunstværkerne -  
heldigvis, for så ville de være mere end kedelige. 
Men netop fordi malerierne ikke er kedelige giver 
de os en masse andet hvilket Margit Mogensen 
også er klar over men desværre nedprioiterer.

»Tyngdepunktet i udvalget ligger før århun
dredskiftet, hvilket skyldes at mængden af veleg
nede malerier til belysning af landbrug m.v. fak
tisk er i aftagen, når man kommer ind i det nye år
hundrede« (s. 12). Det er denne skelnen mellem 
det registrerende og det oplevede som gør bogen 
vanskelig for de to ting hænger sammen i det øje
blik kunsteren sætter sin pensel til lærredet. Det er 
dette gammeldags kildebegreb som hæmmer bo
gen. Og det er synd for det er på mange måder en 
god og uundværdlig bog.

Axel Bolvig

Industriens mænd -  et maleri a f P. S. Krøyer 1903- 
04. Tekst af Povl Eller. Fr. G. Knutzons Bog
trykkeri A/S. København 1984. 44 s. ill., kr. 
85,40.
P. S. Krøyer er i dag et af de varmeste navne i 
dansk kunsthistorie, eller rettere sagt på kunst
auktionerne. Da den tyske bladkonge Alex Sprin-
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ger for fa år siden købte et Krøyermaleri for en 
halv million kroner gav det rystelser i kunstverde
nen. Af tre grunde: den tårnhøje pris, køberen er 
udlænding og han er en kontroversiel person. Men 
Krøyer kom på hitlisten. I skrivende stund -  marts 
85 -  er et Krøyermaleri solgt på auktion for tre 
millioner kroner.

P. S. Krøyer er også en fremragende maler. I 
kunstens kommercielle verden vil hans billeder na
turligt rangere højt. Men det er typisk at de højt 
betalte malerier som motiv har en uspoleret natur/ 
menneske-skildring. Auktionernes mange penge 
drejer sig om inflationssikret investering men kapi
talen sættes samtidig i motivernes fred og fordra
gelighed. Det er noteret nostalgi.

Men Krøyer malede også andre motiver: de re
præsentative scenerier som »Et møde i Videnska
bernes Selskab« 1897, »Fra Københavns Børs« o. 
1900 og »Industriens Mænd« 1903-04. Disse bille
der drejer sig ikke om stille stunder men om be
tydningsfulde mænd. De er historisk enormt spæn
dende.

Derfor er det særdeles prisværdigt at Povl Eller 
har taget »Industriens Mænd« under behandling. 
Og det er ikke småting han far sagt om billedet. 
Ordet »sagt« er velvalgt for Ellers tekst er baseret 
på et foredrag hvilket alt for ofte på generende vis 
skinner gennem de trykte ord. I sit arbejde med 
billedet er Eller klatret over mange høje gærder så 
det er for dårligt at krybe under det når resulta
terne skal publiceres.

Men arbejdet er resultatrigt. Ved at analysere 
hvem der er med og hvem der mangeler på billedet 
af »Industriens Mænd« og deres placering når El
ler frem til at det personfyldte maleri er »cand. po- 
lyt.ernes vagtparade«, »Navnet Dansk Ingeniør
forening er måske ligefrem nøglen«. Altså ikke de 
selvbestaltede industrifolk og heller ikke så meget 
de private industriforetagender.

Det er et fint stykke historisk forskningsarbejde 
der her fremlægges om Krøyers maleri som i virke
ligheden drejer sig om maleriets bestiller: kemi
keren og industrimanden G. A. Hagemann der øn
skede kunstværket placeret i sin dagligstue.

Midt i glæden over Ellers historiske udredninger 
og mange tolkninger kan det ærgre at han ikke har 
fortsat. Hvad skulle et så repræsentativt, ja  mani- 
festagtigt maleri i en dagligstue? Og hvad ville 
man ikke kunne få ud af billedets motivudform
ning. Disse gestikulerende repræsentanter for inge
niørerne står på mange måder i stor kontrast til de 
stillesiddende mænd i Videnskabernes Selskab og 
til de opretstående, stive, cylinderhatforsynede 
herrer fra Københavns Børs. Her er der fortsat 
plads til frugtbare tolkninger. Men de kan ikke gø
res uden Ellers bog.

Axel Bolvig

Jens Christensen: Storlandbrug -  Industrifinansi
ering 1850- 1915, Kbh. 1984, 169 s. kr. 80.

Det er med en vis forventning og interesse, at man 
giver sig i kast med Jens Christensens bog med tit
len »Storlandbrug -  Industrifinansiering 1850— 
1915«, idet undersøgelser, der inkluderer flere er
hvervssektorer og de eventuelle koblinger imellem 
disse, er yderst sjældne i dansk økonomisk historie
forskning. Yderligere har forfatteren en klart for
muleret arbejdshypotese, som han ønsker afprø
ver, nemlig »at der i det store landbrug finder en 
kapitalakkumulation sted, som kan danne en væ
sentlig del af grundlaget for industriens finansi
ering 1850-1914.«

Udfra denne eksplicitte problemformulering må 
man desværre erkende, at undersøgelsen kun i 
mindre omfang beskæftiger sig med de førnævnte, 
potentielle koblingsmekanismer, idet undersøgel
sen først og fremmest fremstår som en driftsøkono
misk analyse af et gods i perioden 1850 til 1915. 
Dette forhold devaluerer dog ikke bogens værdi, 
da sådanne undersøgelser, hvor landbrugsdriften 
betragtes under en virksomhedsøkonomisk syns
vinkel, ikke hidtil har været foretaget af landbrugs
historikere. Da undersøgelsen samtidig er yderst 
omfangsrig og minutiøs, gives der i værket en 
række specifikke oplysninger omkring de drifts
mæssige og økonomiske forhold for storlandbruget 
i ovennævnte periode, således viser undersøgelsen, 
at betydningen af den krise, som ramte dansk 
landbrug i perioden 1875-95, formodentligt må 
differentieres alt efter typen af landbrug og drifts
størrelsen. Den driftsøkonomiske tilgang kan, som 
forfatteren selv omtaler, forhåbentligt ses som et 
første skridt på vejen til en undersøgelse af de ge
nerelle driftsøkonomiske forhold for den agrare 
sektor, således at efterfølgende studier af mindre 
godser samt af gårde og husmandsbrug kan sup
plere nærværende undersøgelse af et større fidei- 
kommis. Undersøgelsens største værdi ligger såle
des i etableringen af de driftsøkonomiske data, 
mens det kun i mindre omfang har været muligt at 
foretage en analyse af godsets eventuelle investe
ringer i andre erhvervssektorer. De fremkomne 
delresultater, der især understreger dels den be
grænsede direkte investering i industrielle virk
somheder, dels de indirekte finansieringsmulighe
der i form af pengeanbringelser i banker -  og i 
mindre omfang -  i sparekasser samt i form af af
tager af industrielle produkter, synes dog i ud
strakt grad sammenfaldende med tendenserne i de 
seneste undersøgelser af de industrielle finansie
ringsforhold, der er foretaget med udgangspunkt i 
industrien selv.

I forbindelse med ovennævnte problemstilling 
kunne en nærmere og mere detaljeret undersøgelse 
af de på godset anvendte maskiner og redskaber 
samt oplysninger om leverandører have været øn
skelig. Et yderligere kritikpunkt i relation til den
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overordnede problemstilling omkring landbrugets 
betydning for den industrielle finansiering er val
get af gods udfra lokaliseringsmæssige årsager, 
idet Baroniet Guldborgland er beliggende i Ma
ribo Amt, der i den behandlede periode kun ud
viser en industrialisering af mindre karakter, hvil
ket kan have en begrænsende betydning for om
fanget af långivning til industrielle virksomheder.

Undersøgelsen er et speciale fra Københavns 
Universitet, som er publiceret i Landbohistorisk 
Selskabs studieserie, og aktualiserer således den 
generelle problemstilling omkring publiceringen af 
studerendes specialer. På den ene side er specialer 
grundet ophavssituationen almindeligvis forholds
vis stift og skematisk struktureret med hovedvæg
ten på dataetableringen og de metodiske problem
stillinger samt eventuelt af relativt tabelkommen
terende art og mangler de mere generaliserende og 
komparative analyser -  jfr. ligeledes Jens Chri
stensens egne tanker omkring analyse og frem
stilling. På den anden side repræsenterer speciale- 
undersøgelserne ofte -  som det er tilfældet med 
nærværende undersøgelse -  en nytænkning inden 
for den traditionelle historieforskning, hvad angår 
såvel tema som metodisk tilgang, samt giver in
spiration til fremtidige forskningsfelter og -  til
gange. Det må konkluderes, at dette speciale un
derstreger det vigtige i at få publiceret de mest in
spirerende specialer, således at de bagvedliggende 
teorier og hypoteser kan komme ud til et større pu
blikum end vejleder og censor alene. At læser
skaren alligevel bliver begrænset, som forfatteren 
selv anfører, betyder i denne sammenhæng mindre 
-  vigtigst er formidlingen af utraditionelle ind
faldsvinkler og analysemetoder til den øvrige pro
fessionelle historikerverden, forskere, undervisere 
og studerende.

Peter Bøegh Nielsen

Henning Grelle: Under de røde faner. En historie 
om arbejderbevægelsen. Udgivet i anledning 
af Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv 75 
års jubilæum 12. juni 1984. Fremad/ABA 
1984. 316 s., ill. kr. 350.

Forskning i arbejderfaner og bannere og hvad de 
kan fortælle kan gribes an på forskellig måde. Det 
ser ud til i et internationalt perspektiv, at der er 
tale om to hovedinfaldsvinkler i denne nye disci
plin, som langsomt er under udvikling.

Vægten lægges enten på at studere dem »für 
sich« eller også drejer det sig mere om at beskrive 
dem »an sich«.

»Für-sich«-indfaldsvinklen interesserer bl.a. 
kunstfagene, psykologi og f.eks. folkloristik med 
vægt på at analysere arbejdersymboler og den del 
af den »røde heraldik«, der kan iagttages i for

bindelse med faner og bannere og som generelt op
fattes som symboler og derfor ikke kan knyttes til 
bestemte begivenheder i arbejderbevægelsens hi
storie generelt, men som symboliserer bevægelsen 
eller den del af den, som de pågældende faner og 
bannere står for.

Arbejderbevægelsen kunne efter en sådan op
fattelse studeres gennem sit omfattende symbol
sprog og heraldik, hvor faner og bannere samtidig 
var en af de mange fremtrædelsesformer, som sym
boler er en del af og indgår i.

Danske arbejdersymboler hører også til sym
bolsproget i en international arbejderbevægelse, og 
det kan derfor være nødvendigt -  for at kunne veri
ficere enkelte symbolers historie -  også at have 
kendskab til arbejdersymbolsproget her.

Folklorister studerer arbejderfaner og bannere i 
en »für sich« og en »an sich« sammenhæng og 
danner dermed overgang mellem de to hovedind
faldsvinkler i en sådan forskning.

Arbejdersymboler opfattes her som et stykke ar
bejdertradition indenfor arbejderbevægelsen, som 
disciplinen »Labour lore« interesserer sig for.

Det gælder om at følge udviklingen og variatio
ner i disse arbejdertraditioner, og om hvordan de 
er blevet til, hvad de fortæller, og hvordan de op
leves og bruges. Det er her »an sich«-aspektet lig
ger for en folklorist.

Oplysninger herom kan bl.a. hentes i protokol
ler, i taler ved indstiftelsen og i digte, noveller og 
sange m.v. om den røde fane, endvidere ved ud
sendelse af spørgesliste og gennemførelse af inter
views for med arbejderes egne ord at få frem hvilke 
sammenhænge og situationer faner og bannere er 
indgået i, og hvad de har betydet for dem.

En anden opfattelse af et »an sich«-aspekt går 
mere på at få arbejderbevægelsens rolle i arbejder
faners historie præciseret, end på at få beskrevet og 
analyseret arbejderfaners og banneres betydning 
for arbejderbevægelsen.

Det er efter denne opfattelse vigtigt at få dateret 
fanens og bannerets alder, beskrevet den fagfore- 
ning/forening som den eller de tilhører og få så me
get som muligt med af den lokale/nationale arbej
derforenings udvikling og start som i et »fur sich«- 
aspekt opfattes som irrelevante, så det mere bliver 
til en gennemgang af arbejderbevægelsens historie 
end det bliver om faner og bannere.

Et tredie »an sich« aspekt lægger vægt på at på
pege hvilken indflydelse udviklingen i samfundet 
har haft for disse arbejdersymboler, og ikke om
vendt få beskrevet hvad faner og bannere har be
tydet for udviklingen af samfundet.

Set i et sådant overordnet forskningsperspektiv 
vil det være muligt at påpege styrken i Under de røde 
faner, skrevet af Henning Grelle. Det er dog rime
ligt at påpege, at Henning Grelle ikke har villet 
skrive en videnskabelig afhandling. Det er helt 
øjensynligt, at det primære for ham har været at 
præsentere mange forskellige faner og dermed et 
væsentligt traditionselement. Men det kan godt
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lade sig gøre at diskutere den videnskabelige bag
grund for hans metode i præsentationen.

Der er med denne bog også i Danmark gjort op
mærksom på et nyt og spændende forskningsfelt 
indenfor arbejderbevægelsen og arbejderhistorien, 
hvor Grelle især har lagt vægt på at fa beskrevet og 
præciseret nr. 2 og 3 i »an sich«-aspektet, medens 
han er mere usikker over for »flir sich«-aspektet i 
det hele taget. Jeg skal ikke her tage stilling til om 
hans udredninger og brudstykker fra arbejderbe
vægelsens historie fagligt er forsvarlige; generelt 
fortælles der dog hovedsageligt om den historiske 
baggrund for faner og banneres brug.

Jeg vil tro, at bogen med de ca. 200 afbildede fa
ner og bannere må glæde enhver, som er inter
esseret i arbejderbevægelsen. Her er det muligt for 
første gang at stifte bekendtskab med et til dels re
præsentativt udsnit af arbejderfaner og bannere 
fra den socialdemokratiske dominerede arbejder
bevægelse fra 1870erne til i dag, og det i en gen
givelse som æstetisk er en fryd for øjet.

Desværre må man konstatere, at Henning 
Grelle ikke redegør for sin arbejdsmetode og redi
geringsprincipper i et efterskrift. Man kan indi
rekte forstå, at han har henvendt sig til arbejder
foreninger i bredeste forstand over hele landet for 
at fa dem til at stille deres fane til rådighed, og at 
mange af disse for første gang nu er gengivet i bog
form. Det alene har været et stort arbejde, foruden 
det at fa næsten alle faners indstiftelsesdato verifi
ceret. Henning Grelle har også været meget opsat 
på at fa præciseret starten og for at fa andre op
lysninger frem om den forening, hvis fane er gen
givet i bogen.

Derimod fremgår det ikke, efter hvilke kriterier 
de gengivne faner og bannere er udvalgt, og om 
der findes flere. Er de kommet med, fordi de var de 
flotteste, eller har det drejet sig om at fa så mange 
foreninger repræsenteret som muligt? Havde det 
f.eks. været muligt at gengive 500 faner, hvis man 
havde haft penge til det og ikke fyldt siderne op 
med irrelevante oplysninger, som f.eks. s. 186, 
hvordan københavnske betjente knappede deres 
frakker i lige og ulige måneder. Havde det haft no
get at gøre med at politi-banneres bagside og for
side vistes frem i lige og ulige måneder eller år, så 
havde det været meningsfyldt.

Forskellen mellem et banner og en fane burde 
der have været gjort noget mere ud af, bl.a. fordi et 
banner side 155 kaldes en fane. Banneret er også 
det symbol, som indeholder træk fra laugstraditio- 
ner, og dermed er det muligt at følge hvordan 
laugstraditioner omfunktioneres til nye formål.

Man kunne have ønsket, at der var et emne- og 
navneregister med stikordsagtige oplysninger, da 
der hele tiden henvises til kendte og ukendte perso
ner, ligesom det havde været værdifuldt med en lit
teraturliste.

F.eks. oplyses det s. 34, at Gustav Bang, som 
nok er ukendt for unge i dag, havde en far, Wilh. 
Bang som boede i præstegården i Hvalsø. Arsagen

til at vi skal have det at vide er, at der i bogen er 
gengivet et foto herfra med landarbejdere. Efter 
Grelle’s »an sich«-aspekt er sådanne oplysninger 
relevante for landarbejderfaner. S. 39 oplyses, at 
landarbejdere var svundet ind til knap 20.000, 
uden at man far noget tal at sammenligne med og i 
afsnittet om træindustrien fortælles livligt om fag
mærker, som om det havde noget med faner at 
gøre. Udsnit fra trykte og utrykte erindringer, som 
f.eks. Bresemanns s. 46-47, fortæller noget om fag
foreninger, men intet om faner.

Vedr. 1. maj 1890 i København har der ind
sneget sig 2 fejl. Der var ikke som oplyst, trukket 
gendarmer til København fra hele Sjælland i an
ledning af dagen. De kom kun fra København, og 
der mødte heller ikke 50.000 op i Fælledparken. 
Kassererens regnskab for 1. maj arrangementet vi
ser, at der blev solgt 15.569 1. maj mærker, så der 
har næppe været op til 50.000 til stede.

S. 141 oplyses, at Havnens Sangkor fra 1892 ek
sisterer i dag. Det er rigtig nok, men hvorfor far vi 
ikke det samme at vide s. 144 om Cigararbejdernes 
Sangforening af 1872, når det er tilfældet. Tilmed 
så synger de to kor sammen i dag, da de hver for 
sig er for små til at fungere.

Ser vi herefter på, hvad Henning Grelle har faet 
med i »fur sich«-indfaldsvinklen, så antydes brud
stykkevis rigtige og gode forskningstemaer, som 
han dog ikke systematisk gør noget ved, heller ikke 
i sin indledning om faner, fanemaleren og faneind
vielsen.

Men temaer som andre så må tage op kunne 
være fanemaleren/flagfabrikker (omtalt s. 21, 68, 104, 
160, 204, 209 (spec, om G. J. Monrad) og andre s. 
51, 61, 86, 109, 116, 119, 136, 161, 163 og 185), 
endvidere det at brodere fanen, som har været en op
gave for kvinder (s. 41, 150, 160, 172), faneindvielse 
(s. 11, 22, 110, 173, 179), kampafstemning i fagfor
eningen om fanemotiv (s. 160, forbud mod faner
fra politiets side (s. 13), forholdet mellem bannere og 
laugsfaner, som indirekte berøres i bogen, fanen i 
kamp (s. 14—15), oplevelser i forbindelse med fanen, 
hvor den bl.a. sættes i pant ved gravøl og først må 
foldes ud uden for byens porte (bl.a. s. 25), valg af 
fanebærere, vicefanebærer og 4 fanejunkere, der antyder 
noget om processionsteknik (s. 31), sang og digte i 
forbindelse med faneindvielse og om den røde fane 
i anden sammenhæng (s. 45, 80-81, 214— præ
sters modstand mod arbejderfaner ved begravelse (s. 69, 
70), kampafstemning om fanen skal med ved politiske de
monstrationer som bl.a. fandt sted på fagfor
eningsgeneralforsamlinger op til 1. maj lige efter 2. 
verdenskrig, hos Grelle gives et eksempel i en an
den sammenhæng (s. 71), fanen var en stor økonomisk 
investering, som der blev snakket meget om, og 
som mange bidrog til og dermed også har faet et 
forhold til den (s. 110) og fanen ved begravelse (s. 
152). Andre temaer kunne være faner ved kongres
ser, faner og bannere som udsmykning i forsam
lingslokaler og faner og bannere som motiv i 
kunsten m.v.
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Lad mig til sidst antyde, hvad en »fur sich«-ind- 
faldsvinkel med bogen som empirisk grundlag 
kunne tage fat på i sammenhæng med mottoer og 
symboler og hvad det ville medføre af nye pro
blemstillinger. Kun faner, som det har været mu
ligt for H. Grelle at verificere tidsmæssigt, bliver 
inddraget.

Han nævner i sin indledning om faner, at mot
toet: Proletarer i alle lande -  foren jer, er benyttet 
meget. I bogen er det kun anvendt een gang i 1922, 
medens mottoer som 1) enighed gør stærk (in
ternt), 2) frihed, lighed og broderskab, 3) gør din 
pligt og kræv din ret (holde aftaler) og 4) sammen
hold (udadtil) er ret så dominerende, men krono
logisk viser det sig, at idealerne fra den franske re
volution: »frihed, lighed og broderskab« kun bru
ges op til 1914, medens: »gør din pligt og kræv din 
ret,« som er en forkortelse af »ingen rettigheder 
uden pligter, ingen pligter uden rettigheder« går 
tilbage til et banner for Pio, Brix og Geleff i 1873 
og frem til 1922. Mottoet: »enighed gør stærk« er 
registreret fra 1895 til 1941, medens sammenhold 
er med fra 1876 til 1976 og dermed viser sig som 
det mest slidstærke motto, medens »frihed, lighed 
og broderskab« som det blev formuleret i 1789 
klinger ud ved 1. verdenskrig.

Andre temaer er fremtid (håbet), kamp (mid
let), ungdom, børn, oplysning, arbejdet (arbejdet 
er kilden til al rigdom), arbejderfører (helte), fol
ket (grundloven) og kvinder. Karakteristisk er det 
at 3-tallet i mottoet går igen, f.eks. »arbejdere for
ener eder« eller »frihed, fred og fællesskab« eller 
»Danmark for folket«. En tradition som vedlige
holdes i dag til paroler ved de socialdemokratiske 
1. maj-møder. Det kan få een til at tænke på tree
nighed, og det må have noget at gøre med den stil, 
der hører udformningen af mottoer til på arbejder
faner og bannere. Kronologisk er gengivet flest fa
ner fra 1890erne til 1920erne. Det kan indicere, at 
behovet har været størst i arbejderbevægelsens 
barndom og erobringsperiode.

Ligesom mottoet fra den franske revolution har 
været anvendt i arbejderbevægelsen, således er der 
også kommet en del symboler herfra. H. Grelle re
degør for nogle af dem som frihedsgudinden (Ma
rianne) og nævner den frygiske hue (frihedshuen, 
jakobinerhuen), men redegør ikke for dens histo
rie.

Fyldigst får vi historien om oprindelsen til den 
røde fane og nogle kommentarer til farver som 
blåt, sort, grønt og hvidt. Han mener, at den blå 
farve blev associeret af arbejdere med de konserva
tive, og det samme var tilfældet for den grønne og 
hvide farve, medens den sorte forbindes med bog
trykkerkunsten.

Hertil er at sige, at den blå farve i dag i øst
landene opfattes som fredens farve, ligesom den i 
oldtiden symboliserede guddommelig visdom, men 
ellers er blåt symbol for troskab. Den grønne farve 
er håbets og frihedens farve og sættes i forbindelse 
med frihedstræet og maj træet, som er et vigtigt

symbol i arbejderbevægelsens historie, tænk f.eks. 
på illustrationen: socialismens stamtræ. Begge 
symboler kan føres tilbage til den franske revolu
tion, hvor maj træet og majkranse fik en speciel sta
tus, og som i dag især er kendt i en tillempet socia
listisk udgave illustreret af Walter Crane (s. 9).

De fleste faner og bannere i bogen har egeblade 
og bøgegrene. De sidste sættes også i dag i toppen 
af fanerne til 1. maj for at symbolisere foråret, be
gyndelsen til den lyse tid, hvor den mørke tid er 
lagt bag sig, og man kan se frem til forbedringer. 
Egeblade som egetræet symboliserer noget op
ofrende, soliditet og kammeratskab. Det mærkelige 
ved symboler i det hele taget er jo, at de opfattes 
på forskellig måde alt efter de sammenhænge i 
hvilke de indgår. Olivenkviste, som især hørte til 
de ældre arbejderfaners kulturelle rekvisitter, 
fremhæver triumf og hyldest og er i dag i næbet af 
en due blevet til fredstegnet. Den sorte farve og 
den sorte fane forbindes nu ikke kun med bog
trykkerkunsten, men i arbejderbevægelsens histo
rie er det anarkismens farve.

Bikuben er gengivet på en del faner og sym
boliserer flid og samarbejde. Der kunne også her 
være en sammenhæng med mottoer som, at »ar
bejdet adler manden«, »enighed« og »gør din pligt 
og kræv din ret«. Håndtrykket er et almindeligt 
mærke på fagforeningsfaner, hvor det står for bro
derskab og solidaritet, men oprindelig har det også 
haft noget med venskab, ægteskab, troskab, løfte 
og bekræftelse at gøre. Faklen er i dag indgået som 
symbol for oplysning i bl.a. det svenske og norske 
AOF og solopgang er symbolet for håbet (solen 
står op i øst, en ny tid er begyndt). Endelig viser 
bogen at symboler fra den antikke verden og den 
nordiske mytologi også er med til at præge sym
bolerne, som f.eks. uglen (klogskab), overflødig
hedshornet (velstand, frugtbarhed), vægten (ret
færdighed), Merkur og Neptun og ølguden Gam- 
brinus og i forbindelse med ligbrændning. Fra den 
nordiske mytologi er bl.a. guden Thor symbol for 
kraft og elektricitet.

Dvs. at arbejderbevægelsens symbolsprog, når 
det gælder faner og bannere, kan føres tilbage til 
antikken, over den franske revolution, revolutio
nerne i Europa i 1848 og 1871 (Pariserkommunen) 
og hvad den danske arbejderbevægelse selv har 
kunnet finde på. Helt nye symboler har haft svært 
ved at vinde indpas, men i bogen gengives dog 
nogle af de nye, bl.a. Henry Heerups symbol på re
novationsarbejdernes fane (s. 119) og omtale af 
den røde rose (s. 169).

Analyserer og sammenligner man yderligere 
mottoer og symboler fra arbejderfaner og bannere, 
så vil konturerne af et arbejderunivers med skik og 
brug, trosforestillinger og historier tage endnu 
mere form og man vil kunne se, at en »flir sich«- 
indfaldsvinkel fortæller meget om arbejderbevæ
gelsen og dermed også indirekte om samfundet.

Det mere end dokumenteres med Henning Grel
les bog, at et spændende og fascinerende forsk-

231



Anmeldelser

ningsfelt ligger og venter på forskere. Det bør også 
understreges, at denne bog ikke var udkommet, 
hvis ikke LO generøst havde støttet udgivelsen.
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Møller og møllere i Danmark gennem 100 år. 
Dansk Møllerforening 1884—1984. Red. Jens 
Lampe. Forlaget Chronos, Århus 1984. 139 
s., ill. kr. 125.
26/5-1984 fejrede Dansk Møllerforening 100 års 
jubilæum, hvilket bl.a. afstedkom udsendelse af 
det foreliggende festskrift.

Dansk Møllerforening blev grundlagt 1883-84, 
den nøjagtige datering er usikker, som en forening 
af møller og mølleejere i Danmark. Baggrunden 
var en krise for møllererhvervet fremkommet ved 
den svigtende korn- og meleksport fra midten af 
1870-erne. Dette ramte møllerne hårdt, da ud
landets efterspørgsel efter dansk mel faldt mar
kant, -  det amerikanske og canadiske mel var både 
bedre og billigere. Hertil kom problemer som følge 
af næringsfrihedsloven, hvorefter alle og enhver 
kunne producere det samme som møllerne hidtil 
havde lavet. F.eks. kunne foderstofkompagnierne 
også formale kornet til mel og andre varer. Endelig 
havde møllersvendene organiseret sig i fagforenin
ger, hvilket satte møllerne under pres for bedre 
løn- og arbejdsforhold. Der var kort sagt blevet be
hov for en forening til varetagelse af erhvervets in
teresser, udadtil overfor regering og rigsdag og 
indadtil gennem udveksling af synspunkter og er
faringer medlemmerne imellem.

Festskriftet indeholder forskellige bidrag, hvoraf 
de 2 vigtigste, afjens Lampe og Poul Løndal-Niel- 
sen, beskriver fagets og foreningens udvikling 
1884-1984, på baggrund af den generelle sam
fundsmæssige udvikling. Kort sagt har faget og 
dermed foreningen været i tilbagegang gennem de 
forløbne 100 år. Fagets virksomhed er blevet mere 
og mere overtaget af andre. F.eks. har foderstof
kompagnierne helt overtaget formalingen af korn 
til foderstoffer. Sideløbende med tilbagegangen i 
medlemstal har foreningen mere og mere koncen
treret sig om bevarelse af møller, delvis i et samar
bejde med Nationalmuseet.

Ud over disse 2 artikler om de 100 år, rummer 
skriftet en samling personalia over formænd, æres
medlemmer m.m., en lille artikel om møllerne i 
dansk digtning, en artikel om livet på en vindmølle 
omkring 1900 og en artikel af Anders Jespersen om 
møllernes udviklingshistorie. Det er en meget tek
nisk betonet artikel, fuld af diagrammer og teg
ninger, som redegør for den teknologiske udvikling

indenfor møllerne. Der sluttes af med en kort om
tale af vindkraften i moderne tid, de nye elektrici
tetsproducerende møller, og en lang årstalsliste til 
mølleriets historie fra ca. 4000 f.kr. til 1984.

Sammenfattende kan man sige, at Dansk Møl
lerforening har faet et nydeligt festskrift, som ud
mærket oplyser udeforstående om møllerfagets ud
vikling og problemer og vigtigheden af at bevare 
de endnu eksisterende møller for eftertiden.

jens Christensen.

Bodil Tornehave'. Bornholmske urmagere. Eksp. 
William Dams Boghandel Snellemark 36, 
3700 Rønne, 1983. 175 s. ill. kr. 130.
Bogen indleder med at dokumentere et forhold, 
som hidtil på det nærmeste er blevet opfattet som 
en skrøne: En novembernat i 1744 gik et hollandsk 
skib på grund på den bornholmske kyst. Hjem
stedet var Amsterdam, destinationen var Reval, 
men undervejs havde man taget gods ombord i 
Helsingør. Helsingør-varerne stammede fra køb
manden J. G. Hansen, der drev en omfattende 
handel med udlandet, og han havde afleveret »en 
kasse med 5 klokker og et fad med lodder« til ulyk
kesskibet; formentlig var der tale om nogle pro
dukter, han havde fået ved handel med englæn
derne.

Godset fra det strandede skib blev transporteret 
til et pakhus i Rønne, men snart efter gik byens 
lille trop af rokkedrejere i lag med urværkerne. De 
skulle tørres, smørres, repareres og renses, og 
brødrene Jørgen og Peter Arboe var blandt de iv
rigste. Mange af forudsætningerne for at forstå de 
mekaniske hemmeligheder på de specielle urvær
ker havde de unge håndværksfolk hentet hos Hof- 
fenbaldt, en indvandret tysker, der havde bygget 
urværker i Rønne en tid, men senere drog bort og 
slog sig ned på Ærø.

Ikke fordi ure var ukendte fænomener -  det sær
lige ved de fremmede, der så at sige var strandet 
på øen, var imidlertid, at de var såkaldte repetér- 
slagure med rækkeslagværker. De gik ikke ud af 
slag, når man skulle stille på uret. Her var en me
get finere mekanisme, end håndværkerne tidligere 
havde set, men de blev hurtigt meget ferme til at 
kopiere det nye.

Vent i øvrigt ikke -  hvad forfatteren også selv 
understreger, at finde redegørelser i denne bog, 
som går på de finere tekniske detaljer inde bag ved 
tandhjulene. Vil man vide noget herom, er man 
bedre hjulpet ved at tage Rønne købstads historie 
fra 1977, hvor museumsdirektør Hans Stiesdal har 
skrevet et afsnit om emnet. Hensigten med denne 
bog er først og fremmest at registrere urmagerne 
og demonstrere hvilket grundlag, der fandtes for 
det bornholmske urmageri -  erhvervet der sam
men med pottemagervirksomheden blev det be
tydeligste eksporterhverv i over 150 år i kraft af en
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bevidsthed om traditioner og kvalitet, der skulle 
leves op til.

Bogen giver svar på spørgsmål som: Hvor er mit 
ur fabrikeret? Hvem var mesteren? Det er samtidig 
en smuk lille bog, blandt andet gjort attraktiv ved 
Stig Benzons mange farvefotos af urtyper. I mar
genen findes noter og henvisninger, hvilket er en 
behagelighed for læseren, og samme sted er der 
plads til en serie tekniske og på samme tid kønne 
tegninger af værkernes detaljer udført af Søren 
Hansen.

Forud for registrene over mestre, svende og lær
linge inden for faget findes en velskrevet introduk
tion, der fremstililer håndværkets historiske ud
vikling på Bornholm og således gør bogen af inter
esse for en større kreds.

Lotte Dombernowsky

Kim Beck Danielsen: Fra sypige til håndarbejds
lærer. Odense fagskoles historie 1910-1985. 
Forlaget Systime 1985, 94 s., ill., kr. 90.

Odense fagskole for syersker kunne i 1985 fejre sit 
75 års jubilæum. Denne anledning er blevet be
nyttet til udarbejdelse af en tiltalende bog om sko
lens mangeårige arbejde.

Skolen var en af de mange fagskoler -  hushold
ningsskoler, havebrugsskoler og håndarbejdsskoler 
-  der opstod i årene fra 1895 til første verdenskrig. 
Tilblivelsen af disse skoler skyldes især, at indu
strien havde vundet frem og overflødiggjort en 
række af kvindernes tidligere arbejdsområder.

Fagskolernes emnekredse indvarslede ikke nye 
arbejdsdiscipliner, men det var nyt, at der kræve
des faglig indsigt og skoling for at skabe respekt 
om det kvindelige arbejde. Bag Dansk Kvinde
samfunds oprettelse af en fagskole for syersker i 
København 1895 og bag Odense fagskole i 1910 lå 
også et ønske om at hæve indtjeningsmulighederne 
for de syersker, der var tilknyttet industrien. Un
dersøgelser i datiden havde påvist, at syersker le
vede på et eksistensminimum. I Odense blev der 
afholdt et stort møde i 1909 om denne problema
tik. I mødesalen deltog byens Damekomite, Dansk 
Kvindesamfund og notabiliteter fra byrådet på 
forreste rækker. I salens baggrund stod hundreder 
af arbejdersker. Mødet resulterede ikke desto min
dre i oprettelsen af syerskernes fagforening og i, at 
to driftige kvinder, Nathalie Hansen og Marie 
Hansen fik mod til at starte en skole.

I bogen gives der en medrivende skildring af 
disse to aktive kvinder. De stammede begge fra 
landbomiljøer. Efter et syvårigt skoleforløb, prak
tisk arbejde som tjenestepiger, oplæring i syning 
og et højskoleophold på Askov, lykkedes det kvin
derne, at fa startet en skole, der hurtigt blev meget 
velbesøgt. Formålet med skolen var at sikre ele
verne en god og grundig uddannelse i forskellige 
håndgerningsfag, hvorefter de selvstændigt kunne

arbejde videre. Der var dog også tænkt på andre 
grupper end kvinder med syning som erhverv, by
ens damer, husmødre og unge piger skulle også 
have mulighed for at uddannes i praktisk skræd
der- og linnedsyning for hjemmet.

Uden at det fremstår helt klart i bogen, synes 
det, som om det netop blev oplæringen i hjemmets 
syning, der blev det centrale på skolen, medens det 
erhvervsmæssige trådte i baggrunden. Det skyldes 
nok især, at skolen søgtes af gårdmandsdøtre og 
ikke i særlig grad af de mindrebemidlede kvinder, 
der sandsynligvis måtte arbejde også efter ind
gåelse af ægteskab. Skolen fik dermed karakter af 
en opbevaringsanstalt før ægteskabet. Et grundlag 
der blev helt utilstrækkeligt og forældet, efterhån
den som kvinderne i stigende grad fik arbejde 
udenfor hjemmet. Elevtilgangen forringedes, og 
skolen fik et vanskeligt 10-år fra 1960-70. Herefter 
skabtes en ny skoleprofil, der var i stand til at til
trække elever. Hvor de tidlige kursusplaner havde 
fremhævet det nyttige i uddannelsen, appelleredes 
der nu til opøvelse i kreativitet og skabelse af 
smukt og personligt tøj. Og det hed ikke længere 
kurser i sy- og tilskæring, men i beklædningsform
givning.

Bogen er forsynet med en række gode og vel
valgte illustrationer desværre uden kildeangivel
ser.

Bogens styrke er, at den sammenholder sam
fundsudviklingen og kvindernes placering med ud
viklingen inden for skolen. Alle gode intentioner 
tiltrods, så kneb det allerede i 1910, som det gør 
det for nutidens unge kvinder at fa erhvervsmulig
heder inden for syning. Den sidste påstand anføres 
udfra anmelderens egne vurderinger. Kvindernes 
kunnen inden for syning og andre håndarbejds- 
grene har altid været vanskelige at leve af. Om det 
vil blive bedre i fritidssamfundet under den ny lov 
fra 1979, ser anmelderen knapt så optimistisk på 
som bogen forfatter.

Bodil K. Hansen

Jørgen Wiirtz Sørensen: I  religionsfrihedens skygge: 
1. Mormonforfølgelserne i Aalborg i 1850’- 
erne, og 2. »Mellem Mormoner«, en artikel
serie af Henrik Cavling januar 1889, redigeret 
og kommenteret i 1984. Forlaget Moromi 
Aps. Lynge 1984. 66 s., ill. kr. 39,75.

Januar 1889 bragte Politiken 5 artikler om mormo
nerne i mormonstaten Utah i U.S.A. De var skre
vet af den senere så legendariske redaktør ved 
bladet, Henrik Cavling, og skildrede livet blandt 
mormonerne, medens de endnu levede i polygami. 
Artiklerne var ikke skrevet bag skrivebordet 
hjemme på redaktionen, nej baggrunden var en 
rejse til Utah 1888. De var altså skrevet på bag
grund af forfatterens egne oplevelser og indtryk på 
stedet.
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Det at forfatteren selv havde været på stedet, 

præger også den måde han omtaler mormonerne 
og deres liv på. Her er ingen af de, i samtiden, så 
kendte skræmmebilleder af disse forfærdelige mor
moner og deres flerkoneri. Tværtimod er skildrin
gen mere præget af mormonsamfundet, som et rart 
og harmonisk samfund.

Man kan spørge sig selv, om den holdning til 
mormonerne, Cavling giver udtryk for, ville have 
haft nogen effekt på forløbet af mormonforfølgel
serne i Ålborg i 1850’erne, hvis artiklerne havde 
været bragt disse 38 år før, næppe. Jørgen Würtz 
Sørensens artikel, som indleder denne lille bog, sø
ger at skildre baggrunden, forløbet og konsekven
serne af disse forfølgelser i Ålborg i 1850’erne. På 
en anden led er artiklen et bidrag til en erindring 
om, at nok fik vi med Grundloven 1849 fri ret til 
religionsudøvelse, men at praksis var ganske an
derledes, hvilket mormonforfølgelserne er et ek
sempel på. Det er nemlig ikke kun den »alminde
lige befolkning« som forfulgte mormonerne, også 
de lokale myndigheder deltog i forfølgelserne. Ar
tiklen bliver herved et bidrag til belysning af det 
danske frisinds grænser i praksis, samtidig med, at 
man bliver klar over, at holdningen til fremmedar
bejdere og andre, idag, ikke er noget nyt.

Sammenstillingen af mormonforfølgelserne i 
1850’erne og Cavling i 1889 giver et billede af de 
modsætninger og den spændvidde der herskede i 
det danske samfund i 1800’tallet. På mange måder 
en interessant lille bog.

Jens Christensen

burde den have trukket linierne helt op til idag, 
elevernes tid. Dele af stoffet har dog været anvendt 
i pædagogiske sammenhænge, bl.a. af et par linie
hold i historie på Ranum Statsseminarium. Bogen 
er ikke »eksemplarisk«, men den må kunne virke 
inspirerende på alle, som, i folkeskolen eller se
nere, ønsker at beskæftige sig med lokalhistorie.

Bogen er på traditionel vis tematisk afgrænset, 
begyndende med grænserne, egnen og markerne 
over befolkningen, hovedgården, fæstevæsenet til 
seminariet, skolevæsenet, fattigvæsenet, kommu
nevalgene og det lokale selvstyre. Hvert afsnit 
behandler udviklingen i det pågældende tema, 
ofte illustreret enten med relevante tal, f.eks. til be
lysning af hoveriet, eller velvalgte eksempler, f.eks. 
på hvordan det lokale selvstyre fungerede. For
fatteren forfalder ikke til de unoder som ofte kan 
skæmme lokalhistorier, nemlig endeløse oprems
ninger, f.eks. af gårdene og deres besiddere gen
nem generationerne. Der balanceres nogenlunde 
rimeligt på grænsen mellem det generaliserende, 
hvor faren er at mennesket forsvinder ud af histo
rien, og det individuelle, der illustrerende og ka
rakteristisk beskriver det enkelte menneskes liv.

Til sidst kunne man måske foreslå forfatteren at 
forsøge sig med en lokalhistorie til brug for under
visningen i Folkeskolen. Den skulle præsentere 
materialet, dets metodiske problemer og dets mu
ligheder, gerne gennem en skildring af Ranum-eg- 
nen eller en mindre lokalitet. Denne opgave måtte 
da være meget relevant til et samarbejde på nogle 
liniehold på seminariet.

Jens Christensen.

Karl Nielsen: Omkring Bjørns holm. Træk af 
Ranum-egnens historie fra ca. 1750 til 1848. 
Krejls Forlag 1984. 167 s., ill., kr. 148. Be
stilles hos Balles Boghandel, 9670 Løgstør.

Der er en lang og stadigt levende tradition for at 
skrive lokalhistorie i Danmark. Under skiftende 
betegnelser har større eller mindre områder af lan
det faet sin egen historie, oftest skrevet af entusi
astiske amatører. Formålet med disse værker har 
været mange, men ud over at tilfredsstille for
fatterens egen videbegærlighed, har et af de vigtig
ste formodentlig været at skildre de historiske rød
der på den pågældende egn.

I de senere år har lokalhistorien faet en ny di
mension gennem diskussioner om historieunder
visningens mål og midler: de »lange« linier contra 
»knudetovsprincippet«, om at tage »udgangspunkt 
i historien« eller i »børnene« o.s.v. Denne dis
kussion kunne aktualisere udgivelse af »eksempla
riske« lokalhistorier, som belyser, hvad der er af 
materiale og hvad det kan anvendes til.

Karl Nielsens bog om Ranum-egnens historie i 
100-året 1750-1848 er givet ikke tænkt som en så
dan »eksemplarisk« lokalhistorie, -  i givet fald

Esben Graugaard: R. Færch’s tobaksfabrik Hol
stebro, 1869-1961, Holstebro 1984, Holstebro 
1984, 311 sider. 111. kr.

Som det fremgår af titlen, er der ikke tale om et al
mindeligt jubilæumsskrift, idet bogen omhandler 
tobaksfabrikken R. Færch i Holstebro fra grund
læggelsen i 1869 til fusionen i 1961 med de to store 
tobaksfabrikker i Danmark, Chr. Augustinus og C. 
W. Obel. Årsagen til bogen, der er skrevet af mu
seumsinspektør ved Holstebro Museum Esben 
Graugaard, er den folkelige interesse for tobaks
fabrikken, som museet har mødt i forbindelse med 
en udstilling om virksomheden. Denne bredere ap
peal gennemsyrer også værket, der er skrevet i et 
relativt let tilgængeligt og mundret sprog, og end
videre i stor udstrækning er baseret på de mundt
lige beretninger og overleveringer, som museet har 
indsamlet blandt tidligere eller nuværende medar
bejdere ved tobaksfabrikken. Bogen skal således 
roses for at have placeret arbejderne relativt cen
tralt i beretningen om virksomhedens historie, 
hvilket ellers er en udbredt mangel i den traditio
nelle jubilæumslitteratur. Desværre forekommer 
anvendelsen af disse udsagn forholdsvis løs og
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uden videre perspektivering, hvorfor dele af værket 
synes udelukkende af eventuel lokal interesse, lige
som man -  alt efter temperament -  kan studse over 
det rimelige i at gengive en til tider relativt frivol 
sproganvendelse med specifik navnerelatering over 
for et større publikum.

Det omtales flere steder i bogen, at R. Færch er 
den største industrivirksomhed i Holstebro, og så
ledes udgør et væsentligt element i det lokale sam
funds udvikling, hvad angår økonomiske, politiske, 
sociale og kulturelle forhold. Desværre undersøges 
fabrikkens betydning for lokalsamfundet kun i 
mindre omfang, og således undersøges betydnin
gen af lokaliseringen af en forholdsmæssig stor af
tager af kvindelig arbejdskraft ikke for lokalsam
fundet eller relateres til erhvervsudviklingen i an
dre byer i Ringkøbing Amt, der i øvrigt, hvad ej- 
heller behandles i bogen, kun udviser en ringe 
grad af industrialisering i forhold til det øvrige 
Danmark. Det ville ellers have været interessant 
med en delundersøgelse af de kvindelige arbej
deres beskæftigelsesgrad i relation til andre byom
råder, ligesom oplysninger om arbejdernes rekrut
terings- og uddannelsesforhold kun er behandlet 
sporadisk, mens bogen derimod giver udmærkede 
detaljer omkring tobaksfabrikanternes uddannel
sesforhold. Generelt for problematikken omkring 
arbejderne og deres relationer til virksomheden og 
dennes ejere i egenskab af arbejdsgivere, skal 
Graugaard roses, idet han ikke -  som jubilæums
skrifter ellers ofte gør -  forsøger at harmonisere de 
lokale arbejdsforhold, men derimod gengiver de 
reelle og konkrete interessemodsætninger imellem 
arbejdere og arbejdsgivere. Bogen giver udmær
kede og interessante bidrag til belysning af indu
striel spionage -  her de forskellige fabrikanters for
søg på at tilegne sig konkurrenternes opskrifter på 
skråtobak -  sauce -  samt af en relativ overset øko
type, nemlig fjordfiskernes levevilkår og arbejds
forhold i første halvdel af sidste århundrede. I det 
hele taget står bogens første kapitler, der behand
ler perioden frem til omkring århundredeskiftet, 
stærkest, dels i etableringen af mere generelle ud
sagn, dels i sammenholdelsen med såvel det lokale 
miljø som den øvrige tobaksindustri. Derimod er 
specielt perioden efter 2. Verdenskrig ikke behand
let særligt dybdeborende eller analyserende, 
selvom kildematerialet for denne periode på en 
række områder må være af særdeles omfangsrig og 
informativ karakter. Dette forhold er yderligere at 
beklage, fordi denne seneste periode, der inde
holder en yderst betydningsfuld industriel udvik
ling og en markant vækst samt ændring i markeds
forholdene, kun i meget ringe omfang er behandlet 
af den hidtidige erhvervshistoriske forskning.

Konkluderende om Graugaards bog om tobaks
fabrikken R. Færch i Holstebro kan det konsta
teres, at bogen i forhold til traditionelle festskrifter 
betyder en væsentlig forbedring, men desværre ud
viser bogen også en række mangler, idet væsentlige 
problemstillinger og knudepunkter af industri- og

socialhistorisk og driftsøkonomisk art enten ikke 
berøres eller kun behandles i relativt begrænset og 
ustruktureret omfang, idet behandlingen i udpræ
get grad er af beskrivende og ikke analyserende 
art. Forfatterens bevidste vigen tilbage fra anven
delsen af numeriske og statistiske data gælder ikke 
kun eksplicit for de driftsøkonomiske problemstil
linger, -  »Centrale i historien om tobaksfabrikken 
må de produkter være som fremstilledes her, i hvor 
store mængder og hvilket økonomisk resultat der 
kom ud af denne produktion. På den anden side er 
skildringen heraf på sin vis det mindst interessante 
ud fra et læsesynspunkt idet spørgsmålene kun kan 
belyses ud fra tal i regnskabs- status- og produk
tionsbøger« (s. 85) -  men giver sig også udslag i de 
førnævnte manglende analyser af arbejdskraftens 
uddannelses-, rekrutterings- samt boligforhold. 
Anvendelsen af kvantitative data i form af virk
somhedsarkivalier samt tilgængeligt statistisk ma
teriale kunne have givet den konkrete delundersø
gelse af en specifik virksomhed en mere generel ud
sagnsværdi samt lettet komparationsmulighederne 
for andre erhvervshistorikere.

Peter Bøegh Nielsen

Musikerliv i hundrede år. Århus Orkesterfor
ening 1884—1984. Redigeret af Annegrete 
Dybdahl. Udg. af Århus Orkesterforening 
1984. 157 s. incl. register, kr. 120.

Det er en forsamling af professionelle historikere, 
Arhus- og musikelskere, som står bag værkets 16 
artikler om Århus Orkesterforenings historie fra de 
mange foreningsdannelsers tid til idag. Annegrete 
Dybdahl har indledt værket med en detailleret, 
kronologisk gennemgang af foreningens historie, 
som danner rammen om de derpå følgende indlæg.

Foreningen havde fra starten ikke mindre end 
tre formål, et økonomisk, et pædagogisk og et sel
skabeligt, hvori foreningen på det andet punkt ad
skilte sig fra andre fagforeninger, ikke mindst Ar
bejdernes Fællesorganisation. Denne accepterede i 
en længere periode ikke musikerne som organi
serede, og Fællesorganisationen og Orkesterfore
ningen lå derfor i strid, fordi musikerne ønskede at 
bestemme deres tarifler frit. Mange musikere øn
skede heller ikke at indordne sig under en social
demokratisk forening på grund af deres syn på for
holdet mellem kunst og arbejde, til trods for at 
flere musikudøvende, de såkaldte håndværksmusi
kere, havde et ben i hver lejr.

Fællesorganisationen virkede således ikke som 
paraplyorganisation, idet musikerne i det store og 
hele søgte sammen og i første omgang dannede 
Den jydske Centralforening, som senere indgik i 
det nuværende Dansk Musiker Forbund (1934). 
Andre musikere havde deres egne organisationer. 
Således fik balmusikerne deres Brancheklub 
(BBA) i 1943 under Orkesterforeningen, og ama
tørorkestrene fik deres eget forbund, idet der alle
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dage havde bestået tydelige interessemodsætnin
ger imellem musikere af profession og disse musi
kere, som havde deres egentlige ansættelse ved 
postetaten, jernbanerne, sporvejene o.s.v. Her bar 
man uniform, og netop dette blev en trussel mod 
Orkesterforeningen, hvis medlemmer var knap så 
imponerende at skue og undertiden fik tilbud om 
betaling for at blive væk fra et musikarrangement.

Orkesterforeningens hovedanliggende blev kam
pen for faste tariffer og for et musikmonopol bl.a. 
imod de uorganiserede, imod danseskoler og re
stauratører og som følge heraf imod udenlandske 
musikere. En alvorlig sag opstod med Arhus Tea
ter, som sænkede lønnen og antallet af faste musi
kere, hvilket indledte 9 års forhandlinger, som 
førte til et kompromis, hvor musikerne vandt. Des
uden medførte indførelsen af KODA i 1926 sy
stematisk sabotage fra musikernes side i en pe
riode, og man havde sine overvejelser over radio
ens og grammofonens stigende konkurrence samt 
over de unges stadig stigende krav om foreningens 
accept af jazzmusikerne som ligeværdige medlem
mer. Det kommunale byorkester fra 1935 forår
sagede ligeledes tvistigheder, da ikke alle musikere 
her kunne være så århusianske som ønsket.

Der gøres således i Annegrete Dybdahls artikel 
rede for mange interessante lokale forhold, som er 
ukendte i den socialhistorie, der vedrører musikli
vet. Eftersom bogen er et jubilæumsskrift, må det 
forventes, at værkets øvrige artikler præges af en 
vis lokalpatriotisme, som dog kan være ganske un
derholdende. Bogen er iøvrigt sat glimrende op 
med mange velvalgte og morsomme billeder og 
billedtekster. En omtale af tidligere tiders privile
giesystem for stadsmusikanterne og deres svende 
og læredrenge havde nok samlet værket og bi
draget til en indsigt i musikerens altid vanskelige 
stilling som lønmodtager og kunstner.

Sybille Reventlow

Århus i 1930erne -  set gennem fotografen Åge 
Fredslund Andersens linse. Udgivet af Århus 
Byhistoriske Udvalg. 1984. 159 sider. kr. 
130,50.

Fundet af flere tusinde af Fredslund Andersens ne
gativer og originalfotografier har gjort det natur
ligt at publicere nogle af dem. At-den geografiske 
afgrænsning indsnævres til Århus er naturligt fordi 
her havde Fredslund sit hovedvirke. At den tids
mæssigt er indsnævret til 1930erne er måske også 
rimeligt for i den periode var Fredslund en særde
les aktiv fotograf. Men at kalde bogen for set gen
nem hans linse er lidt misvisende. Der er så sande
lig også megen tekst.

Foruden et mindre afsnit om Fredslund Ander
sen rummer den 15 afsnit om tilværelsen i Århus i

arbejde og fritid, i arbejdsløshed og fest, på gader 
og idrætspladsen osv. Teatret som omtales flere 
steder i indledningen er dog ikke med i disse afsnit.

Der er ikke den store sammenhæng mellem tekst 
og billeder hvilket på én måde er naturligt. Tek
sten fortæller om motivernes verden men ikke me
get om selve motiverne. Derved kan ord og billede 
supplere hinanden. De bringer hver især en masse 
oplysninger om Arhus. Set fra udgivernes side er 
det et udmærket formål.

Men derved overlades det også til betragteren at 
aflæse billederne hvilket nok er en såre demokra
tisk indstilling men her forekommer det mangel
fuldt. Billederne er medtaget først og fremmest 
som dokumentation, som kildemateriale til: sådan 
var det dengang. Men det kræver for mange -  i 
hvert fald yngre -  læsere verbale ledsagekommen- 
tarer til de enkelte billeder. Det må vel være en af 
et byhistorisk udvalgs fornemmeste opgaver.

Men fotografierne er også mere og andet end do
kumentation således som udgiverne også bemær
ker: »I mange af optagelserne mærker man tyde
ligt, at de er optaget af en kunstner, der betjener 
sig af et fotografiapparat -  at de er skabt af en bil
ledmager. Og heri kan ligge en fare, hvis man tror 
billederne er taget af en objektiv fotograf- at de re
præsenterer »sandheden«.

Teaterbillederne er sande nok. Vi ved, det er te
ater -  løgn og digt -  men scenebilledet, hvem der 
medvirker, deres påklædning og sminkning, det 
kan vi regne med, det er dokumentation« (s. 9).

Nu er det svært at kommentere teaterbillederne 
fordi de mangler i bogen men det forekommer at 
være udtryk for en lidt forældet kildebetragtning at 
kalde teaterbillederne sande nok fordi her hersker 
løgn og digt. Hvad er så fx. billederne af »Byen i 
fest« eller af grundstensnedlæggelser eller af fane
optog. Alle dele har fundet sted. Ellers kunne de 
ikke fotograferes. Hvor løgnen holder og den doku
menterede virkelighed sætter ind kan vist ikke så
dan adskilles.

Bogens -  vel rigtige -  fokuseren på det doku
mentariske giver andre problemer. Skal dokumen
tationen foregå gennem Fredslund Andersens linse 
så er der efter min mening alt for fa billedgen
givelser. Og flere af billederne er temmelig inter
esselose. I flæng kan nævnes fotografierne side 81, 
83, 84, 87. De begivenheder som billederne stam
mer fra er måske byhistorisk relevante men de er 
visuelt uegnede.

På den anden side er der selvfølgelig mange 
gode billeder fordi Fredslund Andersen var en god 
pressefotograf. Her kan man ikke nævne i flæng for 
de er absolut i overtal. Kig selv. Start med det vid
underlige omslagsbillede.

Axel Bolvig
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Jørgen Nielsen og Stine Bitsch-Larsen: De sydtyske 
kolonisters bosættelse på den jyske hede. Census, 
København. 1984. 386 s. kr. 100.
Bogen er i hovedsagen en registrant over de sydty
ske kolonister. Der foreligger såvel i Rigsarkivet 
som i Landsarkivet for Nørrejylland et meget rigt 
materiale, der idag kan udnyttes -  eksempelvis til 
slægtshistoriske formål, hvilket udgiverne har haft 
mest for øje.

Under den jyske hedekolonisation fra omkring 
1760 forlangte regeringen, at der skulle sendes de
taljerede årlige indberetninger med oplysninger 
om hver enkelt kolonistfamilie til rentekammeret. 
Dette har udgiverne udmøntet i et skema for hver 
familie med besked om navn, fødested og kon
fession for hvert husstandsoverhoved, om stedet 
for hans bosættelse på heden og om hans indgåelse 
af fæsteforhold. Hertil knytter Sig også en række 
oplysninger om husmoderen, familiens børn, 
slægtsforbindelser ved børns ægteskaber og andre 
kronologisk ordnede data. Disse skemaer, der vil 
kunne henrykke enhver efterkommer efter hedens 
kartoffeltyskere, optager den allerstørste del af bo
gen. Forfatterne gør beskedent opmærksom på, at 
de gerne vil have reaktioner fra læserne i form af 
rettelser til deres arbejde eller i form af supple
rende oplysninger til familieoversigterne.

Også bogen selv er beskeden i sin fremtræden, 
men indholdet forekommer vel gennemarbejdet in
den for de rammer, som det har været nødvendigt 
at afstikke til opgaven.

Kolonisationsspørgsmålet i sin helhed er meget 
mere omfattende, og det siges også klart, at man 
ikke har kunnet binde an med alt; materialet i de 
slesvigske arkiver er ikke brugt, her måtte bogens 
forfattere ty til den allerede publicerede litteratur 
om kolonisterne.

I egentlig tekstform findes på ca. 30 sider en ind
ledning, der i hovedlinier beskæftiger sig med he
dekolonisationens udvikling med de politiske og 
økonomiske tilstande i 1700-tallets Danmark og 
Europa som baggrund.

Det var ganske kummerlige og som oftest helt 
umulige forhold den danske stat og dens myndig
heder bød kolonisterne. Projektet var alt for ambi
tiøst. Bosættelserne blev ramt af misvækst, sand
flugt, kvægsyge og andre naturkatastrofer, men ret 
beset var det i højere grad de danske små-em- 
bedsmænds optræden, der tog modet fra koloni
sterne. De fremmede, der var ankommet på kraf
tige opfordringer, blev behandlet nedladende ind
til det umenneskelige, og flertallet gav op og rejste, 
efter års ufatteligt slid med jorden, atter ud af lan
det.

Lotte Dombemowsky

Nanna Damsholt: Kvindebilledet i dansk højmiddel
alder. Borgens Forlag 1985. 339 s., kr. 198,00.

Den foreliggende disputats er på flere måder et ba
nebrydende værk. Det er et væsentligt bidrag til 
kvindehistorisk forskning, til feministisk forskning 
(der ikke nødvendigvis fokuserer på kvinder alene) 
og til traditionel middelalderforskning. Afhandlin
gen er en af de første, der behandler kvindehistorie 
på disputatsniveau, og Nanna Damsholt har der
med faet sat et blåt stempel på denne historieforsk
ning. Forfatteren har samtidig motiveret sine be
væggrunde for afhandlingen ved dristigt at frem
hæve de personlige og kvindepolitiske årsager til at 
vælge sit emne og sin metode (pp. 9—10) og ud
trykker håbet om, at »bogen må fa en funktion in
den for kvindebevægelsen« (p. 9). Dermed er my
ten om den objektive historie yderligere under
mineret, og kvindehistorikere og feministiske hi
storikere behøver ikke for fremtiden at skjule, 
hvorfor de skriver, som de gør.

Forskningsmæssigt har Nanna Damsholt lige
ledes brudt med den noget beklagelige tendens i 
nyere dansk middelalderforskning til at fokusere 
på detaljer og undgå et helhedsbillede på grund af 
det spredte kildemateriale. Som titlen fremhæver, 
og som det blev pointeret ved forsvaret, handler 
bogen om kvindebilledet, således som det fremstår i 
den latinske litteratur produceret her i landet i høj
middelalderen (ca. 1150-1250).

Det fremdragne kvindebillede er baseret på en 
detaljeret analyse af historiografiske tekster (Saxo, 
Sven Aggesen, annaler, krøniker), helgenlegender 
og anden litteratur (bl.a. Abbed Vilhelms brev
samling og Anders Sunesøns Hexaémeron). Denne 
analyse optager de tre hovedkapitler (4, 5, 6), der 
er afhandlingens tyngdepunkt. Derudover gives 
der i kapitel 2 en kort gennemgang af »Kvinders 
stilling i det danske samfund« og i kapitel 3 af 
»Kvindesynet i den vesteuropæiske katolske tradi
tion« (en noget uheldig formulering, al den stund 
Vesteuropa var katolsk). Kapitel 1 (Indledning) 
indeholder de ovenfor nævnte personlige bevæg
grunde for afhandlingens oprindelse og udgangs
punkt samt en gennemgang af afhandlingens pro
blemstilling, disposition, terminologi, kildemateri
ale og metode samt en oversigt over tidligere forsk
ning. Det afsluttende kapitel 7 skal, ifølge for
fatteren, »ikke være en konklusion, men skal 
rumme nogle betragtninger over undersøgelsens 
resultater. Det gælder især besvarelser af spørgs
målene: hvilke faktorer har været bestemmende for 
den behandlede litteraturs fremstilling af kvinder, 
kvindesyn, og dermed kvindebillede? Hvorledes 
forholder den danske udvikling sig til den øvrige 
vesteuropæiske? Hvilken virkning havde det lit
terære kvindebillede i middelalderen? Og siden?« 
(p. 256).

Under det fem timer lange forsvar blev der 
fremsat kritik af detaljer og af de enkelte afsnit,
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som sikkert fremkommer på tryk andetsteds. Nær
værende anmelder vil derfor koncentrere sig om 
bogens resultater som helhed, især spørgsmålene 
om 1) kvindehistorisk og feministisk forskning, 2) 
kvindebilledets danske og/eller europæiske oprin
delse og 3) dets effekt.

Spørgsmålet om kvindehistorisk og feministisk 
forskning rejser sig, fordi Nanna Damsholt noget 
håndfast anbringer marxistisk og feministisk forsk
ning på hver sin yderfløjl og placerer sig selv og sin 
afhandling i midten (p. 10). Al den stund Nanna 
Damsholt selv erklærer, at hun »finder det nød
vendigt at arbejde med kategorien køn« (p. 10) og, 
at »den synsvinkel, jeg har anlagt på stoffet, (er) 
kvindesynsvinklen« (p. 14), må hun nødvendigvis 
karakteriseres som feministisk historiker. Det skal 
medgives, at kvindehistorisk forskning og femini
stisk historieteori har været i rivende udvikling de 
sidste 15 år, og at bogen er begyndt i 1974 og ind
leveret til bedømmelse i 1983; men allerede i 1976 
forelå adskillige teoretiske artikler, der gjorde det 
klart, at feministisk historieskrivning nok opere
rede med kønnet som en afgørende faktor i histori
ens gang, men at dette ikke nødvendigvis ude
lukkede andre faktorer som f. eks. klasse. Hvor 
kvindebilledet i en given historisk periode og samfund 
er et yderst brugbart analytisk begreb, er kvinden 
det ikke. Vi må analysere kvinders historie, og i 
denne erkendelse ligger også, at kvinder er inddelt 
i grupper (bestemt af ægteskabelig status eller al
der) eller i klasser, og at deres livsmønstre og hi
storie er bestemt af disse kategorier, udsprunget af 
samfundets sociale, økonomiske, juridiske og ideo
logiske strukturer.

Nanna Damsholt gør da også i sine analyser og i 
de indledende kapitler klart, hvilken gruppe eller 
klasse den eller de omtalte kvinder tilhører. Des
uden skelner hun mellem datidens opfattelse og 
vor tids. I indledningen siges det (p. 13) at den ka
tolske (d.v.s. den vesteuropæiske, kristne) kirkes 
lære »gik bl.a. ud på, at kvinden var og ifølge Bibe
len skulle være manden underordnet. Denne op
fattelse er efter min mening undertrykkende, idag 
som dengang. Men jeg forsøger at sætte mig ind i 
datidens opfattelse. For den der opfattede rangor
denen mellem kønnene som en af Gud skabt, og 
derfor eviggyldig orden, var en stillingtagen utæn
kelig... Set indefra ligger et kvalificerende udtryk 
som undertrykkende overhovedet ikke for, og med 
indefra mener jeg: set fra såvel troende mænds som 
kvinders side« (p. 14). Den moderne opfattelse er 
imidlertid relevant at medtage, fordi »vi idag lever 
med et ideologisk efterslæb.« Her kombineres på 
smukkeste måde den moderne feminist og den 
lærde middelalderforsker, der knytter fortid til nu
tid uden at blande dem sammen til ahistorisk pro
paganda.

Man kunne ønske, at dette klarsyn havde været 
mere dominerende de steder, hvor kirkens kvinde
syn og kvindeopfattelse inddrages i analysen og i 
konklusionerne. Her taler forfatteren, som det også

blev fremhævet af Kai Hørby i hans opposition, alt 
for ofte om den katolske kirke, når hun mener den 
vesteuropæiske kristne kirke, som derved kommer 
til at fremstå som hovedårsag til videreførelsen af 
en kvindeundertrykkende lære. Logisk skulle vi så 
i Danmark efter 400 års lutheranisme være frigjort 
fra dette, hvilket som bekendt ikke er sket. Dette 
skyldes bl.a., at Bibelens lære og kirkefaderen Au
gustin spillede en vældig rolle for udformningen af 
Luthers teologi og dennes kvindesyn.

Nu drejer afhandlingen sig om middelalderen, 
men i og med at forfatteren og hendes emne lægger 
op til en mere vidtrækkende brug af bogens resul
tater, burde hun nok have diskuteret og nuanceret 
sit syn og sit sprogbrug vedrørende kirken. Som 
eksempel kan fremhæves slutningen af kapitel 2 
(om kvinders stilling i Valdemarstidens samfund), 
hvor det konkluderes, at kirken og dens lære »var 
gennemsyret af en patriarkalsk opfattelse, der stort 
set syntes at falde godt i hak med det eksisterende 
samfunds, selvom kirkens kvindefjendskhed mulig
vis bidrog med en skarpere tone.« Imod dette kan 
jo argumenteres, at kirkens mænd på mange må
der søgte at underminere det verdslige samfunds 
patriarker, bl.a., som Duby har påvist, ved at søge 
at gøre ægteskab til en åndelig sag, som derfor 
hørte under kirken og ikke et anliggende, der af
gjordes af patriarkerne. Vedrørende klosterbevæ
gelsen (konsekvent kaldet klosterkirken, hvilket 
ikke lader sig gøre på dansk, idet ordet fremkalder 
alt for håndfaste associationer om institutioner el
ler bygninger, hvor f. eks. det engelske, »Monastic 
church« mere går på en bestemt religiøs livsform, 
skabt af lægmænd og -kvinder, inden for kirkens 
rammer), så var hovedformålet for denne bevæ
gelse jo netop at bryde med det patriarkalske sam
fund, baseret på den biologiske familie eller klan. 
Dette betyder naturligvis ikke, at kirkens mænd 
ikke gav udtryk for en nedvurdering af kvinder og 
en kvindefjendskhed, der igen kom til at virke un
dertrykkende (Luther var som bekendt også 
munk) men den fremhævede nære tilknytning mel
lem kirkens og samfundets mænd, og dermed iden
tiske ideologi, kunne faktisk passe ligeså godt og 
måske bedre på forholdet mellem den lutheranske 
kirke og det danske samfund de sidste 400 år end 
den middelalderlige kirke og det middelalderlige 
samfund.

Denne noget firkantede behandling af kirken i 
middelalderen har heldigvis ikke forhindret Nanna 
Damsholt i at skrive en fin og nærgående analyse 
af kirkens kvindesyn, som det udviklede sig fra Bi
belen og kirkefædrene til 1100- og 1200-tallets teo
loger, især Thomas Aquineren. Det var jo dette 
kvindesyn, de danske studerende i Paris tog med 
hjem som åndelig bagage, og det er jo dem, der 
står som forfattere til næsten al litteratur fra dansk 
højmiddelalder. Denne litteratur er hovedgen
stand for analysen i bogens hovedafsnit, hvorfor 
kapitlet foruden at være en nyttig indføring på 
dansk i emnet samtidig lægger fint op til disse ana-
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lyser. Mindre vellykket er derimod afsnittet om 
Mariadyrkelsen, der er for kortfattet til at blive an
det end en håndfast opsummering af Marina War
ners Alone of All Her Sex, og andre lignende værker 
(Mariadyrkelse er også undertrykkende). Det 
burde måske have været udeladt, da det konsta
teres, at der ikke i Dannmark findes spor afen høj
kirkelig Marialitteratur og -teologi. Istedet for 
havde det været nyttigere at koncentrere sig om ci- 
sterciensernes Mariadyrkelse i forbindelse med 
analysen af de tekster, der foreligger fra denne or
dens danske medlemmer.

Samme orden er bogens skurke, om man kan 
tale om nogle sådanne, på grund af det negative 
kvindesyn, der kommer til udtryk i munkenes 
skrifter. Som det overbevisende påvises, er kvinde
billedet i den analyserede litteratur mere varieret 
end man kunne forvente, med både positive og ne
gative, individualiserede og skabelonagtige kvin
deskikkelser, men alle med et fælles træk: frem
hævelsen af kvinders natur og rolle som det patri
arkalske samfunds mænd opfattede dem. Både kir
kens, klostrets og det verdslige samfunds kvinde
syn var med til at skabe den enkelte forfatters 
kvindebillede, og Nanna Damsholt påviser, at klo
strets mænd generelt er de mest negative, hvilket 
hviler på analyserne af klosterkrønikerne (næsten 
alle frembragt af cistercienserne) og den ene Mar- 
grete-legende. I det første tilfælde dokumenteres 
dette klart, men det forklares også, at klosterkrøni
kernes funktion er at »legitimere brødrenes hand
linger, at hævde deres rettigheder og privilegier« 
og at »de, der anfægter dem, mænd eller kvinder, 
er skurke i deres (munkenes) øjne« (p. 96), dog så
ledes at kvinderne optræder som ekstra farlige, 
fordi de kan gøre mænd svage.

Mere problematisk er det derimod, at den ver
sion af Margrete-legenden, der repræsenterer ci- 
sterciensernes syn (Clairvaux-teksten) skulle være 
mere negativ end den version, der repræsenterer 
den danske gejstlighed (Roskilde-teksten). Sidst
nævnte gør Margrete til en total passiv skikkelse, 
en genstand for store mænds gerninger og an
ledning til at hylde en af dem, nemlig Absalon. Ne
gativt? måske ikke direkte, men da i højeste grad 
undertrykkende. Clairvaux-teksten har to kvinder, 
en positiv (Margrete) og en negativ (svigerinden), 
der begge er mere aktive og som fiktive skikkelser 
mere selvstændige end den ene kvinde (Margrete) 
i Roskilde-teksten. Negativt? ja, hvis man ser på 
den ene skikkelse, men også positiv hvis man ser 
på den anden. Undertrykkende? ja måske, men på 
en anden måde end den totale udslettelse af den 
kvindelige hovedperson i Roskilde-teksten.

Denne forskel kunne med fordel være trukket 
noget skarpere op og noget fyldigere diskuteret, 
fordi det berører et punkt, Nanna Damsholt nok er 
opmærksom på, men ikke gør meget ud af: mod
sætningen mellem Danmark og udlandet. Er det 
negative kvindebillede, som især cistercienserne 
præsenterer, alment kirkeligt (katolsk, om man vil,

i ordets oprindelige betydning) eller specielt 
dansk? Det skal medgives, at Nanna Damsholt 
skriver om dansk middelalderlitteratur, men da 
hun selv trækker den europæiske baggrund ind og 
ydermere bruger de danske fortællinger i Liber mi- 
raculorum som bevis for det kvindefjendske cister- 
ciensersyn, er kravet om en mere grundig dis
kussion af dette emne ikke urimeligt. Derved 
kunne forfatteren også have nået til en klarere for
ståelse af Bisp Gunnar, der nu affærdiges som en 
aldrende charmør, på trods af at vi her har en ci- 
stercienserkrønike med positive kvindeskikkelser 
og et positivt kvindesyn, der igen har produceret et 
positivt kvindebillede.

At cistercienserne, bl.a. under Bernard af Clair
vaux, havde nogle -  med vore øjne -  forskruede 
ideer om kvinder og deres natur, og at ordenen 
som organisation var langt mere negativt indstil
let, i hvert fald i grundlæggelsesperioden (sent 11. 
århundrede til midten af det 12. årh.) end bene
diktinerne, skal ikke benægtes; men at holde dens 
kvindesyn op som modsætning til den mere af
slappede holdning, den danske gejstlighed og det 
danske verdslige samfunds patriarker og deres 
sønner skulle have, er for ensidigt. Det er værd at 
prøve at vurdere Absalon og hans forhold, ikke til 
cistercienserordenen som institution, men til dens 
tidlige idealer og dens store vægt på brødreskabet. 
Den kyske kriger, Absalon, og hans kumpaner har 
for undertegnede anmelder længe stået som en for
voksen spejdertrop (eller, for at bruge et udtryk fra 
den amerikanske sportsverden: der er noget af en 
»lockcrroom« atmosfære omkring Absalon) hvor 
kun fællerne, kammeraterne, talte. Det er jo på 
dette tidspunkt myten om den eksklusive mande- 
verden, Jomsborgen, opstår. Er der en sammen
hæng her mellem europæisk og dansk mandeideo- 
logi og kvindebilledet?

Som sidste kritikpunkt skal omtales effekten af 
det kvindebillede, Nanna Damsholt har påvist. 
Denne diskussion lægges der op til både i ind
ledningen og under analysen men affærdiges noget 
skuffende på et par sider, hvor linjerne til vor tid 
trækkes op men, som tidligere nævnt, uden skelen 
til de mellemliggende 400 ikke-katolske år. Måske 
havde en noget mere indgående behandling af 
netop det specielt danske og det alment europæi
ske kunne stimulere en grundigere diskussion af 
dansk vs europæisk kvindebillede, en diskussion 
der kunne have hævdet sig ved siden af den fine af
sluttende gennemgang af de faktorer, der ses som 
bestemmende for litteraturens fremstilling af kvin
der, dens kvindesyn og kvindebillede.

Kvindebilledets effekt vil være svær at påvise for 
dansk middelalder, og langtidseffekten vil kræve 
en disputats til. Men inden den begyndes, må man 
først diskutere om dette kvindebillede overhovedet 
hører med til kvinders historie. Det er jo skabt af 
mænd i et sprog, der med fa undtagelser kun 
kunne forstås af en lille, bogligt uddannet elite. 
Derfor vil kvindebilledet kunne forvises til den tra-
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ditionelle lærdoms- og idehistorie, med mindre 
man vil tage det som udtryk for den almene op
fattelse i samfundet af kvinder, d.v.s. en litterært 
og velformuleret repræsentation af, hvad man(d) 
tænkte, eller et (måske ubevidst) forsøg fra den ud
dannede elites side på at forme og manipulere den 
almene opfattelse af kvinder. De nuancer, Nanna 
Damsholt påviser i kvindebilledet, og de faktorer, 
der forårsager disse nuancer, peger i høj grad på, 
at kvindebilledet ikke er et isoleret universitets- og 
klosterprodukt men afspejler holdninger i samfun
det, i hvert tilfælde i de højere lag. En udforskning 
af dette kvindebilledes effekt må derfor begynde 
med spørgsmålet, om kvinder accepterede dette 
billede, eller om de modarbejdede det, og om deres 
mandlige partnere i dagliglivet gjorde det. Fandt 
begge det foreneligt med deres praktiske erfarin
ger, eller, som det ofte er sket i kvinders historie, 
kunne både mænd og kvinder uden protester gå 
ind for en forestilling om kvindens natur og rolle, 
der stod i modsætning til virkeligheden? Dernæst 
må det historiske perspektiv bringes ind. Der er, 
som antydet af Nanna Damsholt, ved at ske et skift 
i cisterciensernes kvindesyn i anden halvdel af 
1200-tallet. Kan dette spores i dansk litteratur, f. 
eks. i bisp Gunnars vita? De store omvæltninger, 
der indtraf både i det danske og i de europæiske 
samfund i 1300- og 1400-tallet, ændrede de fak
torer, der skabte kvindebilledet i dansk litteratur i 
højmiddelalderen. Forbliver dette kvindebillede 
uforanderligt eller kan der spores påvirkninger fra

udviklingen i samfundet? Disse og lignende pro
blemer og problemstillinger burde være rejst af 
Nanna Damsholt i den afsluttende diskussion af ef
fekten.

Ovenstående indvendinger skal dog ikke tages 
som andet end udtryk for de tanker, ideer og in
spirationer, kvindehistorikere, feministiske histori
kere og middelalderforskere kan hente i denne af
handling. Vi har nu faet en god og grundig analyse 
af det kvindebillede, der kommer til udtryk i den 
danske litteratur fra højmiddelalderen og af de fak
torer, der var med til at skabe dette billede. For
midlingen og effekten (både på kortere og på læn
gere sigt) af dette billede er nye forskningsom
råder, som Nanna Damsholt har givet os mulig
heder for at opdyrke med et solidt udgangspunkt. 
Mari kan blot håbe, at hun selv fremover vil del
tage i denne forskning.

Til slut skal det fremhæves som en ubetinget ros, 
at bogen, sit lærde indhold til trods, ikke ligner en 
disputats. Den er skrevet i et velsignet klart sprog, 
overskueligt og logisk disponeret i kapitler og af
snit, der alle (med en enkelt uheldig undtagelse på 
s. 256) er forsynet med gode overskrifter. Den ene
ste anke er den alt for kortfattede indholdsfor
tegnelse, der kun medtager kapiteloverskrifter. 
Personregistret kan kun delvist afhjælpe denne 
mangel, hvis effekt dog afbødes ved dispositionen, 
der gør det let at finde rundt i bogen. Sådan skal 
det gøres, når man vil formidle lærd forskning!

Grethe Jacobsen
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