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Lene Rold beskriver udviklingen af Nationalmuseets genstandsregistre
rings-database GENREG med særlig vægt på principperne for basens
struktur og på dens aktuelle og fremtidige anvendelses- og udviklingsmu
ligheder, også i en forskningsmæssig sammenhæng.
Lene Rold, f. 1942, cand.mag. i forhistorisk arkæologi og middelalderarkæo
logi, studier i datalogi, museumsinspektør ved Dokumentationscenteret,
Nationalmuseet.

Det danske N ationalm useum h a r eksi
steret i næ sten 200 år og h a r haft til
huse samme sted som i dag siden
1855. M useet er et kulturhistorisk m u
seum med vægt på dansk kulturhisto
rie fra oldtid til nutid, men rum m er
desuden andre store samlinger, bl.a.
Den kgl. Mønt- og Medaillesamling,
Etnografisk Samling, oprettet i 1841
og som sådan verdens ældste etnogra
fiske museum, og Antiksam lingen med
oldsager fra de klassiske middelhavs
k u lturer og Den næ re Orient. I alt om
fatter museets sam linger omkring
1.000.000 inventarnum re.
I den første halvdel af 1980’erne
blev der lagt planer for en længe til
træ n g t ud- og ombygning af N ational
museet. Planer, som blev muliggjort
gennem store private og offentlige
midler. I disse planer indgik allerede i
de indledende faser en u d strak t an
vendelse af ny teknologi, som i 1987
førte til oprettelse af D okum entations
enheden, der, meget bredt formuleret,
fik til opgave at indføre ny teknologi
på museet.
Det er værd at hæfte sig ved, at N a
tionalm useet med beslutningen om at
oprette sin egen dokum entationsafde

ling markerede, a t det museale betyd
ningsindhold i de elektroniske syste
mer skulle prioriteres højt, og at man
ønskede selv at styre den teknologiske
udvikling og på egen hånd fremtidig at
vedligeholde de elektroniske installa
tioner og systemer. Bemandingen i den
nye afdeling cementerede yderligere
denne holdning, idet man ansatte både
kulturhistorikere og teknikere - i alt
en stab på syv personer med meget
forskelligartet baggrund.

Databasen GENREG
I starten koncentreredes indsatsen om
a t tilvejebringe en database - både i
tekst og billeder - over m useets store
genstandssamlinger.
Systemudviklingen til denne base,
GENREG - et akronym for genstands
registrering - startede allerede om
kring 1985 med en faglig analyse af de
ønsker, N ationalm useets enkelte afde
linger m åtte have til en overførsel af
udvalgte oplysninger fra arkiver og
protokoller til et elektronisk register.
R esultatet af analysen er publiceret
in te rn t.1
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Der er god grund til at hæfte sig ved
flere ting i denne analyse. Den blev fo
retaget af museets inspektører og blev
dermed præget af den museale virke
lighed og hidtidige praksis, som afspej
ler en museal dokum entationsstan
dard, der er blevet forfinet gennem
sn art 200 år. I analysen struktureres
oplysninger om genstande i overordne
de grupper, baseret på oplysninger,
som tilføjes om en genstand ved er
hvervelsen, f.eks. genstandsnum m er;
medfølger, f.eks. oplysninger om tidli
gere brug; iagttages, f.eks. mål, m ate
riale og form; udledes, f.eks. klassifika
tion; dannes / tildeles gennem registre
ring, f.eks. oplysning om placering, ud
lån, konservering osv.
Endvidere tillodes en stor individua
litet med vide ram m er og respekt for
hver afdelings egne registreringsm eto
der og ønsker til systemet, hvilket bl.a.
kan læses i følgende uddrag fra analy
sen: Hensigten har været at udvikle et
system indeholdende de data, som er
fælles for alle genstande i kulturhisto
riske museer.....den gennemgående tan
ke (har) været at overføre en 'gennem
snitlig sædvane' fra den indtil nu pra k
tiserede registrering til m askinlæsbar
registrering..... Fællessystemet skal be
tragtes som det grundlæggende system,
hvoraf de enkelte museer / afdelinger
kan udplukke de elementer, de har be
hov for, og eventuelt tilføje flere....alt ef
ter ønske.
At omsætte GENREG-analysen til
en datamodel voldte ingen problemer.
R esultatet blev en datamodel, baseret
på en enkel relationel struktur, og en
applikation, dvs. en række skærm bil
leder, som let kunne forstås og anven
des, n år m an tager højde for, a t ingen
databasesystem er var særlig bruger
venlige i 1987.
På den tekniske front valgtes en
løsning, som bestod af term inaler eller
pc’er koblet op til to store centrale
datam askiner. Som databasesystem
valgtes ORACLE. Denne hard- og soft
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wareplatform var, som nogen måske
vil kunne huske, avanceret dengang og
kendt for såvel sikkerhed som robust
hed. Der blev ikke sparet på anlægs
udgifterne, og vi var i den heldige situ
ation a t kunne satse på avanceret ud
styr. Vi var naturligvis klar over, at in
formationsteknologien var i en rivende
udvikling, men vi håbede med denne
store startinvestering at være dækket
ind i lang tid fremover. U dstyret viste
sig da også nogenlunde up-to-date i
næ sten tre år!
I dag kører de første m askiner på
lånt tid, mens museets netvæ rk er ud
viklet, og systemerne omlagt til et
client/server-miljø med over 250 netopkoblede pc’er. N ationalm useets med
arbejdere omgås hjem m evant med in
tern elektronisk post, e-mail og In ter
net med forbindelse til jordens fjerne
ste egne og et væld af avancerede pro
gram m er til tekstbehandling, stati
stik, projektledelse, økonomistyring
osv.
Det største ressourceforbrug ved an 
læggelsen af en database af GENREG’s dimensioner er im idlertid ikke
det tekniske udstyr, men de m enne
skelige ressourcer, som medgår til ind
dateringen. Det er svært at afgøre helt
nøjagtigt, hvad vi h ar investeret på
denne front, men der er skaffet et sted
mellem 150 og 200 m andår til veje
gennem siden 1987 gennem en stor
indsats fra de involverede afdelingers
medarbejdere og m idlertidigt ansatte.
Eftersom ressourceforbruget til ind
tastning er så stort, viste det sig h u r
tigt, at vi kunne spare meget ved at
programmere specielle skærm vinduer
til de inddateringsprocedurer, som de
enkelte afdelinger valgte, og vi ud
tæ nkte mere eller mindre heldige
fremgangsmåder, som f.eks. a t få over
ført hele arkiver på tastebureauer. D et
te sidste er en udm æ rket idé, hvis kil
dem aterialet er lettilgængeligt, men
folk, som er lynhurtige til at taste data
fra form ularer som f.eks. giroblanket-
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ter, m å oftest give op over for hånd
skrift, isæ r hvis den er fra forrige
århundrede.
Selv om vi startede med en sam ord
net registreringsplan, blev det således
nødvendigt at udarbejde flere versio
ner af det oprindelige system, dels for
di afdelingerne valgte meget forskelli
ge modeller for overførsel a f data, dels
på grund af meget forskelligartede re 
gistreringskrav, som den oprindelige
analyse ikke fuldt ud havde taget høj
de for. Naturligvis fandt vi også, a t sy
stem et begrænsede mulighederne for
at dokumentere viden - dette problem
vil blive beskrevet næ rm ere senere.
Alt i alt medførte disse ting dog ikke
større æ ndringer i den grundlæggende
datamodel i de første år, men de lagde i
meget høj grad beslag på program m e
ringsressourcerne til udarbejdelse af
særapplikationer.

GENREG i de første år
- eksemplificeret gennem
forløbet på Etnografisk Samling
Overførsel a f data til GENREG starte 
de på Etnografisk Samling. Forløbet
på denne afdeling blev på flere m åder
anderledes end på de øvrige afdelin
ger, men da det afspejler de fleste pro
blemer og muligheder i anvendelsen af
IT (InformationsTeknologi) på m u
seerne, vil dette forløb blive beskrevet
i det følgende.
Etnografisk Samling blev meget
stæ rk t berørt a f N ationalm useets om
bygning. Afdelingens ansatte m åtte i
flere år arbejde i interim istisk indret
tede kontorlokaler uden for Køben
havn, og hele samlingen, både den ud
stillede del og den magasinerede, blev
flyttet til m idlertidig opbevaring uden
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for museet. Afdelingen stod derfor i ef
teråret 1987 over for et større projekt,
som omfattede retrospektiv registre
ring - dvs. indtastning af data, udledt
fra eksisterende, manuelle kilder, i
GENREG, fotografering, nedpakning
og flytning af hele samlingen, tilrette
læggelse af nye udstillinger sam t en
delig tilbageflytning af samlingen til
nyindrettede udstillingsrum og m aga
siner.
Af hensyn til N ationalm useets om
bygning havde m an meget stram m e
tidsram m er for dokum entationspro
jek tet og flytning af samlingen, men
ingen mulighed for på forhånd at kun
ne fastlægge det eksakte ressourcebe
hov i de enkelte faser, eftersom m an jo
ikke havde erfaring fra tidligere elek
tronisk støttede projekter. Samlingen
om fatter omkring 100.000 inventar
numre, men da et enkelt num m er kan
omfatte flere genstande, kendte m an
ikke det nøjagtige antal af genstande,
og i øvrigt er genstandene af så for
skellig art, at de under alle om stæn
digheder ikke alle kan behandles ens.
At give sikre bud på ressourcebehovet
i de enkelte faser var derfor på for
hånd umuligt, men man kunne under
vejs foretage beregninger over de en
kelte fasers omfang. Eksempelvis
fastslå hvor mange inventarnum re,
der skulle registreres, fotograferes el
ler flyttes hver m åned for at overholde
den enkelte fases givne tidsramme.
N år en ny fase gik i gang blev regi
streringshastigheden derfor m ålt m a
skinelt via GENREG-systemet, hvor
ved m an nogle få uger inde i fasen kun
ne udarbejde en meget sikker statistik,
som blev anvendt til at påpege, hvor
der eventuelt m åtte sæ ttes ekstra res
sourcer ind for a t blive færdig til tiden.
Det må i denne forbindelse nævnes, at
medarbejderne selv ønskede denne
statistiske opfølgning af de enkelte fa
ser, og at statistikken ikke blev an
vendt til at påpege, hvad hver enkelt
medarbejder kunne overkomme.
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Den første fase af dokum entations
projektet på Etnografisk Samling om
fattede etablering af GENREG-databasen gennem indtastning af udvalgte
genstandsoplysninger direkte fra pro
tokollerne. Disse protokoller går tilba
ge til afdelingens grundlæggelse i mid
ten af 1800-tallet, og da det kræ ver
fagkundskab at uddrage de rette op
lysninger fra sådanne kilder, blev regi
streringen foretaget af afdelingens in
spektører med hjælp fra m idlertidigt
ansatte magistre. De oplysninger, der
overførtes for hver enkelt genstand,
omfattede omkring 50 enkeltoplysnin
ger vedrørende accession, proveniens,
klassifikation og beskrivelse. Der var
således tale om en meget omfattende
registrering (Fig. 1).
Registreringsfasen startede i efter
året 1987 og stod på indtil sommeren
1988. I alt havde m an ni m åneder til
denne fase, og det betød, a t der skulle
registreres 10.000 genstandsnum re om
måneden. Eksempelvis lykkedes det i
m arts 1988 ti personer a t registrere
14.397 genstandsnum re. I sandhed en
flot indsats, som da heller ikke blev
overgået. G ennem snittet på 10.000
num re om m åneden blev det normale.
Efter etablering af databasen var
nedpakningsfasen beram m et til at bli
ve påbegyndt i september 1988 og af
sluttet med udgangen af 1989. Denne
fase omfattede, at alle genstande hen
tedes frem, evalueredes af en konser
vator, oplysningerne i basen blev eva
lueret, alle genstandene blev fotogra
feret og nedpakket, og hele samlingen
udflyttet. Tidsmæssigt var der afsat 16
m åneder til denne fase, svarende til en
behandling af ca. 6.000 genstande om
måneden. Også dette mål blev nået.
Der etableredes ti pakkehold, som
hver bestod af en inspektør, en konser
vator og en m useum sbetjent. Disse gik
i gang med - rum for rum - at hente
genstandene frem. Nogle af genstan
dene var, specielt i 1950-erne, blevet
beskyttet mod insektangreb, mug og
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lignende gennem en meget omfattende
anvendelse af DDT. Det var derfor di
rekte farligt at opholde sig i nogle af
m agasinerne, og konservatorerne m åt
te benytte sig af beskyttelsesdragter
med friskluftanlæg (Fig. 2), før de bog
stavelig ta lt »dykkede« ind i de farlige
m agasinrum og hentede genstandene
frem til rengøring og afrensning.
N år en genstand var blevet renset,
blev dens bevaringstilstand evalueret
af en konservator, og genstande, som
havde behov for det, blev sendt til kon
servering. G enstandens nummer, der
oftest er m alet direkte på den, blev
slået op i databasen, hvorefter basens
oplysninger blev evalueret. I nogle til
fælde kunne tidens tand dog have tæ 
ret num m eret til ulæselighed. I sådan
ne tilfælde var der ikke andet at gøre
end at registrere den »nummerløse«
genstand med et fortløbende, unikt U

nummer. Det viste sig senere, at 10%
af de genstandsnum re, der var regi
streret i protokollerne, manglede men dette tal stem te meget godt med
det antal U-numre, som fremkom; fak
tisk blev basen suppleret med 12% nye
numre. At føre U-nummer-genstande
samm en med protokoloplysningerne
på genstande, som »manglede«, bliver
et større arbejde, men et arbejde, som
m an i stor stil kan få hjælp fra compu
teren til at udføre.
En artikel i N ationalm useets Ar
bejdsm ark 19922 beskriver et eksem
pel på dette detektivarbejde, som førte
til, at en overordentlig sjælden sam 
ling prøver på håndlavet japansk pa
pir, der havde m istet sit m useum s
nummer, blev genforenet med proto
koloplysningerne og dermed kunne
sæ ttes ind i en større kulturhistorisk
sammenhæng.
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N år en genstand enten var blevet lo
kaliseret i basen eller var blevet nyindført med et U-nummer, blev der ud
skrevet en stregkode, som senere fulg
te genstanden (Fig. 3). En stregkode
kan aflæses med en lyspen eller lig
nende, og man opnår derfor en tidsge
vinst, men isæ r slipper m an for mange
tastefejl i de efterfølgende procedurer,
hvor genstandsnum m eret skal lokali
seres i basen.
H erefter blev genstanden fotografe
ret. H vert pakkehold havde en fo
tostand til rådighed, bestående a f et
bord med lyseblå papirbaggrund, fast
lysopstilling og et specialbygget dias
kam era. K am eraet var tilkoblet d ata

Fig. 4: Ikke alle »genstande« kunne pakkes i container! Foto: Arnold Mikkelsen, Nationalmuseet.
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basen og blev udløst ved et tryk på ta 
staturet. Herved blev der indfotografe
re t et num m er i kanten af hvert diapo
sitiv, og dette num m er blev lagret i ba
sen. Det var muligt at optage flere bil
leder af samme genstand og at optage
flere genstande på samme billede. I alt
blev der optaget omkring 120.000 far
vedias, som derefter gennem flere pro
cesser blev overført til en videoplade.
De oprindelige dias opfattes som sik
kerhedsfotografering, forstået sådan,
at vi under alle forhold vil have et bil
lede, hvis en genstand skulle blive
stjålet eller på anden måde tilin tet
gjort. Diasoptagelserne opbevares der
for uden for m useet i specialbyggede
boxe under konstant fugtighed og ved
en tem peratur på minus 15 grader,
hvilket giver optimale opbevaringsfor
hold for denne type m ateriale.
H erefter blev genstandene nedpakket i containere, som forsegledes. Gen
standenes stregkoder blev sam let for
hver container og anbragt i en konvo
lut, som blev klæbet fast til containe
ren.
Containerne skulle herefter flyttes
til et m idlertidigt m agasin uden for
museet. Det gik ikke altid lige nemt.
Nogle genstande kunne sim pelthen
ikke passes ned i de standardiserede
containere (Fig. 4), og vi var såm ænd
nødt til at slå huller i det gamle palæ
og at benytte kraner for at få de stør
ste og tungeste ting ud (Fig. 5). Men
den normale procedure for udflytnin
gen var at indlæse stregkoderne for
hver container, som derefter blev for
synet med et unikt containernummer,
der samm en med en stregkode blevet
udskrevet på et klæ bem ærkat, som
blev sat på containeren. I databasen
blev der herved lagret oplysninger om
hvilke genstande, der befandt sig i de
enkelte containere. På dette tidspunkt
følte vi vist alle, at nu var en grænse
overskredet - vi var uvægerlig blevet
afhængige af computeren, som var det
eneste sted, hvor oplysninger om foto-

gratierne og vore genstandes opbeva
ringssted var lagret. Det havde selvføl
gelig væ ret muligt at lave udskrifter
fra basen med disse oplysninger, men
for det første anså vi det for en god sik
kerhedsforanstaltning, at oplysninger
ne kun fandtes i GENREG, som jo ikke
er tilgængelig udefra, for det andet h ar
vi sikkerhedskopier af basen, som op
bevares uden for museet, og for det
tredje var vi efterhånden blevet over
bevist om, a t elektronisk dokum enta
tion er sikker nok, n å r m an tager de
rette forholdsregler - dvs. informatio
nen forsvinder ikke bare ved et forkert
tryk på en knap.
Ikke kun samlingerne blev flyttet også alle Etnografisk Samlings m edar
bejdere m åtte, som nævnt, flytte til in
terim istisk indrettede kontorer uden
for Palæet. Her - i m idlertidigt »eksil«
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- blev de udstillinger planlagt, som
skulle åbnes efter endt ombygning af
N ationalm useet. Inspektørerne havde
under planlægningen af de nye udstil
linger ikke adgang til selve genstande
ne, og planlægningen blev derfor fore
taget bl.a. ved hjælp a f tekst- og billed
m aterialet, som man havde adgang til
via computeren og på videopladen.
Efter endt ombygning stod udstil
lingssalene parate med m ontrer til at
modtage de genstande, som skulle ud
stilles. Fra inspektørernes lister over
genstande, der var udvalgt til udstil
lingen, kunne m an få opgivet num rene
på de containere, som indeholdt de
pågældene genstande, og en storstilet
udpakningsprocedure kunne sæ ttes i
gang. Nationalm useets nye sæ rudstil
lingshal, Egm onthallen, blev taget i
brug (Fig. 6). Eftersom genstandene
ikke var blevet nedpakket med de nye
udstillinger for øje, var det ofte tilfæl
det, a t m an m åtte åbne en container
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for blot a t finde en enkelt genstand
frem, hvorefter containeren blev luk
ket, genforseglet og kørt tilbage til det
midlertidige magasin.

Formidling og
informationsteknologi
I det ovenfor beskrevne forløb, hvor in
formationsteknologien i stor udstræ k
ning var af afgørende betydning for, at
projektet overhovedet kunne gennem
føres, viste den nye teknologi prim æ rt
sin nytte som et styringsredskab, der
var medvirkende til, at tidsfrister k un
ne overholdes, og a t data blev registre
ret på sikker måde.
K valiteten af de elektroniske data både tekstbasen og billederne - er
im idlertid forbløffende høj, så selv om
det ikke fra starten var intentionen at
anvende disse d ata direkte i formid
lingsmæssig sammenhæng, blev det
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besluttet at anvende GENREG-data i
afprøvning af nye formidlingsmetoder
i udstillingerne.
En stor del af den etnografiske ud
stilling vil fremover komme til at bestå
a f såkaldte kom paktudstillinger - vi
foretrækker at kalde disse udstillinger
for »De etnografiske Skatkamre« hvoraf én, den eskimoiske samling,
blev åbnet ved indvielsen af det nye
Nationalmuseum. Med kom paktud
stilling menes en udstilling, hvor man
udstiller virkelig mange genstande,
opstillet efter et bestem t mønster,
f.eks. proveniens og genstandstyper,
men ellers stort set uden forklaringer
til de enkelte genstande. Forklaringen
får m an gennem et interaktivt compu
tersystem , opstillet i udstillingsloka
let. På en trykfølsom computerskærm,
som sta rte r med at vise et oversigtsbil
lede af rum m et og dets montrer, kan
m an vælge sig frem til en bestem t

montre (Fig. 7) og her pege på den eller
de genstande, m an ønsker oplysninger
om. Denne del af system et står i direk
te forbindelse til databasens tekst og
billeder, mens supplerende tekster og
billeder kan bringe den besøgende vidt
omkring gennem oplysninger om folk
og kultur, geografi, botanik, zoologi og
spændende beretninger om opdagel
sesrejser i de arktiske egne.
Den eskimoiske samling om fatter
omkring 10.000 genstande, hvoraf ca.
3.000 er udstillet. Computeren inde
holder hele samlingen i tekst og bille
der. Derfor kan den besøgende også se
den del af samlingen, som ikke er ud
stillet, så m an kan med fuld ret påstå,
at en gammel drøm om a t give m use
um sgæsten adgang også til m agasi
nerne og til viden, som hidtil h ar
væ ret svæ rt tilgængelig, er gået i op
fyldelse.
Den enorme mængde af data i tekst
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og billeder, som databaserne rummer,
formidler dog ikke sig selv. Man kan
sige, at de udgør rygraden eller skelet
tet, hvorpå et væld af yderligere oplys
ninger kan hægtes. I realiteten kan
man blive ved med at udbygge det op
rindelige system, idet m an jo eksem
pelvis h a r fotografier og film med og
uden lyd fra rejserne, genstandene i
funktion, m usikinstrum enterne i brug
- alt dette m ateriale vil med tiden
kunne tilgængeliggøres gennem elek
troniske systemer.3

Museal dokumentation og
informationsteknologi
Den beskrevne anvendelse af IT på
N ationalm useet kan uden tvivl give
det indtryk, at IT m est h a r med tek
nik, styring, statistik og den slags at
gøre. Det er da også inden for disse
områder, vi hidtil h a r haft m est gavn
af teknologien - n år m an ser bort fra
publikum ssystem er som f.eks. til eski
moudstillingen. Men i virkeligheden
handler moderne informationsteknolo
gi i stigende grad om information og
kun sekundæ rt om teknologi.
Da m an i sin tid - dvs. i årene om
kring 1985 - lagde planerne for ny tek
nologi på N ationalm useet, talte m an
ikke om IT (InformationsTeknologi)
men om edb (Elektronisk DataBehandling), hvilket måske nok er to si
der af samme sag, men alligevel to vidt
forskellige sider. Dengang var de tek
niske begræ nsninger af en størrelses
orden, som ofte betød, at m an m åtte gå
på kompromis med det indholdsm æs
sige; m an m åtte så at sige indrette sit
univers efter den tekniske ramme. Der
var derfor bred enighed om, at edb kun
til en vis grad kunne imødekomme og
tilfredsstille m useernes kvalitetskrav
til dokum entation - de m est interes
sante ting m åtte m an fortsat »skrive
sig ud af«.
Det er i den forbindelse værd at
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påpege, at den måde, hvorpå vi doku
menterer, altid h a r væ ret begræ nset af
tekniske muligheder. Dette gælder
både de videnskabelige klassifika
tionssystem er og den mere tekniske
måde, vi arkiverer på. Vore arkivska
be, krydshenvisninger og klassifika
tionssystem er afspejler således vores
dokum entationspligt og -evne, sådan
som den var på det tidspunkt, et givet
dokum entationssystem blev grund
lagt.
M and og m and imellem kan vi godt
blive enige om, at nogle af de m est an
vendte dokumentations- og klassifika
tionssystem er burde pensioneres, men
vi m å samtidig erkende, a t det ren t fy
sisk ikke er muligt. Vores dokum enta
tionssystem er vejer sim pelthen for me
get - i tonsvis af papir! Det er således
et faktum , at de m est anvendte store
klassifikationssystem er stam m er fra
tiden omkring 2. verdenskrig; f.eks.
blev den danske Saglig registrant for
kulturhistoriske museer udgivet af
Svend Jespersen i 1940 i en intern pub
likation.4 Dette klassifikationssystem
h ar kun gennem gået ganske få senere
revisioner, og sam tidskulturhistorike
re finder det svæ rt at klassificere n u ti
dens genstande efter systemet, som jo
er funderet på en sam fundsstruktur,
der bliver nutiden mere og mere fjern.
Ikke alene sam tidskulturhistorikere
h ar vanskeligheder i forbindelse med
ældre klassifikationssystemer, også a r
kæologer h ar problemer med at ind
passe ny viden i dem.
Det er en kendt sag, at systemer,
manuelle ru tin er osv. kan have en for
bløffende overlevelsesevne og dermed
en arkaiserende virkning; eksempelvis
skulle besiddelsen af et skriftsprog
medføre, a t sproget udvikles langsom
mere, end det ellers ville være tilfæl
det. Om dette er uheldigt eller ej, kan
m an altid diskutere, men n år det gæl
der forskningen, er det ikke accepta
belt, at »systemer« skal være styrende
for udviklingen.
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Hvis vore dokum entationssystem er
bliver en hindring i det videnskabelige
arbejde - og nogle forskere mener, at
dette allerede er tilfældet - opnår vi
ikke nogen egentlig indholdsmæssig
og forskningsmæssig gevinst ved at
omlægge dokumentationsformen fra
de nuværende manuelle system er og
ru tin er til elektroniske medier. Men
det er klart, at elektronisk lagret in
formation er væsentlig lettere a t søge i
og - hvad der er nok så interessant i
denne sam m enhæng - a t omlægge;
ren t fysisk vejer den jo ikke noget! Der
er derfor al mulig grund til at tro, at IT
vil give bedre muligheder, ikke for at
skabe »det endelige, eviggyldige sy
stem«, men for forandring og fornyelse
inden for forskning og dokum enta
tionsmetodik. Omlægning til elektro
nisk lagret dokumentation bør derfor
ikke foregå som en direkte afspejling
af de hidtil anvendte manuelle meto
der, men efter nye analyser af det »uni

vers«, som ønskes omlagt til IT-metoder, for kun på den måde kan m an
opnå den fulde udnyttelse af de store
muligheder, som IT kan give.

Udviklingen af et nyt
GENRE G- system
Som tidligere næ vnt var den oprindeli
ge GENREG-base netop baseret på
den rådende, manuelle dokum enta
tion, og sådan må en retrospektiv da
taoverførsel nødvendigvis også være.
Vi opdagede im idlertid ret hurtigt, at
vi overførte ikke kun de gode sider af
en traditionsrig museal dokum enta
tion, men også alle skavankerne. Spe
cielt drejer det sig om den implicitte
viden, som m an i stru k tu reret form
kun delvis kan håndtere ved kryds
henvisninger, men ellers må beskrive i
samm enhængende tekster, som ikke
er stru k tu reret til maskinelle søgnin-
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ger. F.eks. kan vi ikke på stru k tu reret
vis dokumentere, hvordan, hvornår og
måske hvorfor en sølvgaffel kan blive
om dannet til et arm bånd (Fig. 8), uden
at nedskrive denne historie i en sam 
menhængende tekst, som også fortæl
ler, at denne genstand startede med at
være en gaffel, der blev til et arm bånd
- ikke omvendt. Dette sidste er så
selvfølgeligt, at vi måske glemmer at
nedskrive det. Det er im idlertid en im 
plicit viden, som måske er gået tab t
om 500 år.
Efterhånden som det retrospektive
GENREG-projekt skred frem, udfordredes vi i stigende grad til at stru k tu 
rere implicit viden, og de nyere versio
ner af GENREG fjernede sig derfor fra
det oprindelige oplæg. I tiden omkring
1990 stod vi således med et »samord
net system«, der bestod af en række
GENREG-versioner, som ganske vist
var indbyrdes kompatible, men allige
vel meget forskellige. Tiden var efter
hånden moden til igen at samordne
gennem en ny analyse5.
Den nye analyse tog sit udgangs
punkt i »det museale univers«, ikke i
de manuelle rutiner, som adm inistre
rer dette univers. Med dette udgangs
punkt var vi i øvrigt helt på linie med
de nye strøm ninger inden for datalogi
en, hvor m an i stigende grad påpege
de, a t system er ikke burde være elek
troniske efterligninger af eksisterende
manuelle system er - isæ r ikke når et
system skal håndtere viden snarere
end m anipulere data (IT contra edb).6
Den største udfordring ved udarbejdel
sen af et nyt GENREG-system blev
derfor a t strukturere viden - ikke kun
data - i systemet.

Analysen til det nye
GENREG-system
U dgangspunktet for den nye analyse
var a t se virkeligheden fra genstande
nes synsvinkel - genstande bliver
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fremstillet, brugt, fundet/indsamlet,
accessioneret og endelig adm inistreret
som m useum sgenstande. En genstand
har altså et livsforløb, som kan være
langt og indviklet, samtidig med at
den under sit livsforløb kan befinde sig
i relationer til andre genstande, som
for eksempel alle de genstande, der på
et givet tidspunkt befinder sig sam ti
dig i en dagligstue, eller n år en gen
stand bruges til at fremstille en anden
genstand.
Men også de ældgamle spøgsmål
»hvem, hvad, hvor, hvornår og hvorfor«
kom til at sæ tte deres præg på analy
sen - det sidste spørgsmål »hvorfor«
kan vi vist ikke håndtere fyldestgøren
de i det nye system, men det vil så
være en udfordring at forsøge at k u n 
ne gøre dette gennem en fremtidig ud
vikling, som vi regner med vil bevæge
sig i retning af et ægte vidensbaseret
system.
Den nye analyses organiserende
princip er forbløffende enkelt:
E t objekt eller en samling a f objekter
deltager i
én eller flere hændelser
Analysen anvender ordet »objekt« i
stedet for genstand, fordi dette ord
dæ kker mere bredt; et objekt kan være
en konkret genstand som en flintøkse,
men det kan også være en ab strak t fo
reteelse eller en handling som f.eks. en
dans. At skelne mellem abstrakte og
konkrete objekter h ar vist sig at være
af meget stor betydning for mulighe
den for a t relatere objekter til hinan
den. E t og samme objekt kan være
både ab strak t og konkret, om det er
det ene eller det andet, afhænger af
synsvinklen. F.eks. kan en dagligstue
opfattes som et konkret objekt, n år det
optræ der som et rum i en bygning, et
rum, som kan måles og beskrives. Hvis
samme dagligstue derimod opfattes
som en ramme, hvori andre objekter,
borde, stole, nipsgenstande osv. befin-
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der sig, kan m an opfatte dagligstuen
som et abstrakt objekt, som m an ikke
vil interessere sig for a t beskrive, men
hvis betydningsindhold er vigtigt for
at kunne forstå den sammenhæng,
hvori de konkrete objekter indgår.
Konkrete, og til dels abstrakte, objek
ter karakteriseres ved at have:
• Identitet’. De eksisterer og er »sig
selv«. F.eks. vil hver gaffel i et sæ t af
tolv identiske gafler have sin egen
identitet.
• Form’. De kan måles og vejes, de er
lavet af m aterialer og kan beskrives
m.h.t. farve, dekoration osv.
• Rolle’. De h ar en funktion, betyding
og/eller symbolsk værdi. De kan
have speciel tilknytning til alders-,
køns- og sociale grupper.
Ligesom objekter kan karakteriseres
ved ganske få, universelle dimensio
ner, h a r også hændelser nogle få, uni
verselle karakteristika:
• Hændelsestype'. H ændelsestyper er
f.eks. fremstilling, brug, placering
osv. Enhver overordnet hæ ndelses
type kan yderligere specificeres eksempelvis kan en accession foregå
ved bl.a. køb eller gave. En fundhændelse kan foregå bl.a. ved ind
samling, udgravning eller detektorfund.
• T id ’. En hændelse foregår på et be
stem t tidspunkt - eventuelt inden
for en længere tidsperiode.
• Sted'. En hændelse foregår på et be
stem t sted - eventuelt inden for et
større geografisk område.
• Aktør og aktørrolle’. Aktører - perso
ner eller institutioner - optræder i
forbindelse med hæ ndelser - det er
oftest en aktør, som ivæ rksæ tter en
hændelse. En aktør kan optræde
med flere roller i en hændelse f.eks. kan en m useum sinspektør
være både ansvarlig for en accession

og donator i samme accessionshæn
delse. Samme aktør kan også fore
komme i flere hændelser, f.eks. kan
en bruger af en genstand også være
giver af samme genstand.
En enkelt hændelse adskiller sig fra
de øvrige. I GENREG-terminologi kal
des den en »grupperingshændelse«. En
grupperingshændelse tjener til at
strukturere en samling af objekter i en
hierarkisk stru k tu r af abstrakte og
konkrete objekter. Denne stru k tu r kan
meget vel være afhængig af de hæ nd
elser, som foregår i »det virkelige liv«,
f.eks. kan man strukturere »et hjem«
gennem præcisering af hjemmets en
kelte rum og af de objekter, som findes
i de enkelte rum.
En grupperingshændelse giver også
mulighed for a t afspejle en videnska
belig behandling. Eksempelvis kan
man strukturere og relatere objekter,
som ikke deler nogen fælles hændelse i
deres livsforløb, men som alligevel op
fattes som indgående i en sam m en
hæng. F.eks. kan m an gennem flere år
foretage udgravninger på samme loka
litet. Efterhånden som udgravningen
skrider frem, vil genstandene år for år
blive accessioneret og dokum enteret i
forskellige accessions- og udgravnings
hændelser. Man vil måske på lokalite
ten opdage først en gravplads, som h ar
væ ret i brug i adskilte perioder over
flere århundreder, og derefter næ rlig
gende bopladser, som formodentlig h ar
anvendt gravpladsen. Der er derfor in
gen mulighed for, at alle objekterne
kan dele hæ ndelser i »det virkelige
liv«, men alligevel vil det være vigtigt
for arkæologen a t se de enkelte anlæg
og genstande i sam m enhæng (Fig. 9).
E t objekts livsforløb (se Fig. 10) kan
være langt og indviklet, og mens objek
te t gennemlever forskellige hæ ndelser
og måske ændres - det bliver i hvert
fald ofte slidt og repareret, selv om det
måske ikke bliver ganske transform e
ret som i eksemplet med gaflen og arm291
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båndet - vil det oftest være sammen
med andre objekter i de enkelte hæ nd
elser. Man kan f.eks. forestille sig, at to
altertavler er blevet frem stillet på det
samme væ rksted og dermed deltager i
en fælles fremstillingshændelse; sene
re placeres tavlerne i forskellige kirker
og deler ingen brugshændelser. Måske
vil de en dag blive bragt samm en igen i
en sæ rudstilling og derved igen dele en
hændelse - ikke kun indbyrdes, men
også sammen med de andre objekter,
som indgår i denne udstilling - en
særudstillingshændelse, kunne m an
kalde det.
Som det fremgår, kan objekter delta
ge i et ubegræ nset antal forskellige re
lationer til andre objekter, og man kan
gennem præcisering af hæ ndelsesty
pen dokumentere, i hvilke hæ ndelser
disse forskellige objektrelationer ind
går. Man kan oven i købet relatere ob
jekter, som indgår i samme hændelse,
der opfattes forskelligt alt efter hvil
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ken synsvinkel, m an anlægger. F.eks.
vil en støbning kunne opfattes som en
brugshændelse for støbeformen og en
frem stillingshændelse for den nystøbte genstand.
Som figur 10 viser, er et objekts di
mensioner - identitet, form og rolle relevante i hver enkelt hændelse, fra
objektet bliver skabt til i dag og ud i
fremtiden, men det er naturligvis ikke
hensigtsm æssigt, og desuden dårlig
databasepraksis, at gentage samme
data igen og igen. Derfor fastlægger
man regler for, hvordan disse dimen
sioner skal registreres.
Det vil f.eks. være logisk at knytte et
objekts identitet og form til accessions
hændelsen, fordi m an på dette tids
punkt altid vil beskrive objektet og til
dele det et genstandsnum m er. Dets
rolle kan man f.eks. knytte til den sid
ste brugshændelse. Det vil så kun væ 
re undtagelsen, at m an yderligere do
kum enterer objektets dimensioner.
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Eig. 10: Skematisk over
sigt over nogle a f de
hændelser, som en gen
stand kan indgå i. Som
det ses, er det altid rele
vant at registrere hænd
elsestype, tid, sted og ak
tører for hændelser og
identitet, form og rolle
for objekter.
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N år m an h a r oplysninger om anderle
des objekt dimensioner i andre hæ ndel
ser, er det im idlertid muligt at doku
m entere det på en stru k tu reret måde.
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En gaffel, der bliver lavet om til et
arm bånd, kan således klassificeres
som bordtøj i frem stillingshændelsen
og i de første brugshændelser, og deref293
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ter kan den blive klassificeret som et
smykke i sin sidste brugshændelse.
Den logiske placering af objektdi
m ensioner er a f stor vigtighed, således
a t m an kan vurdere identitet, form og
rolle i sammenhæng. Det er f.eks. vig
tigt a t kunne præcisere, om en flintøk
se er et gammelt, opbrugt og bortka
stet redskab, eller om der er tale om et
ubrugt redskab fra et depot eller offer
fund. Hvis m an f.eks. vil bruge mål på
flintøkser i statistiske beregninger, vil
de data, m an h a r til rådighed i syste
met, ikke kunne anvendes direkte,
hvis m an ikke samtidig h a r mulighed
for a t vurdere disse måls betydning.

Datamodellen og design af det
nye GENREG-system
Det »museale univers«, som blev
stru k tu reret gennem analysen, er

HÆNDELSE
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altså langtfra et enkelt univers. Allige
vel var konklusionen enkel, og det vi
ser sig da også, a t analysens resu ltat
kan om sættes i en overraskende sim
pel datamodel, som igen giver mulig
hed for a t designe et forholdsvis enkelt
og brugervenligt system.
I den m est basale form består d ata
modellen af kun fire tabeller (Fig. 11).
I tabellerne H ændelse og Aktør lag
res oplysninger om hændelsesdim en
sionerne: hændelsestype, tid, sted og
én eller flere aktører med bestem te
roller i den givne hændelse. I tabellen
Objektinformation lagres oplysnin
ger om objektdimensionerne: Identi
tet, form og rolle i en given hændelse.
Tabellen H ændelse/O bjekt holder
styr på grupperingshændelser, dvs.
oplysninger om hvilke objekter, der
indgår i en given hændelse, og på hvil
ken måde, disse objekter er relateret
til hinanden.

HÆNDELSE/OBJEKT
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I virkeligheden bliver datamodellen
mere kompleks, n år man analyserer
de enkelte dimensioner. Der er jo m an
ge m åder at angive f.eks. tidsdimensio
nen på - tid kan angives som datoer,
år, tidsintervaller, kultur- og kunsthi
storiske perioder osv. På samme måde
findes der også mange forskellige klas

sifikationssystemer, baseret på objek
ters funktion og/eller form.
Det nye GENREG-system byder på
en vigtig nyskabelse i accessionsproce
duren. Det er nu muligt at fotografere
alle genstande med digitalkam eraer
og at få adgang til disse billeder på
skærm en lige så h urtigt som de indta-
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stede tekstdata. De digitale billeder er
a f samme kvalitet som farvedias og
fylder mellem 12 og 15 megabyte hver.
At sende så megen information ru n d t i
et netvæ rk tager tid, og derfor kompri
meres billederne til 50 kilobyte til dag
lig brug over det interne netværk. De
oprindelige optagelser komprimeres
uden kvalitetstab til 5 megabyte og
flyttes til lagring på CD-ROM, efter
hånden som billedserverens harddisk
fyldes op.
Alle skærm billeder er skåret over
samme læ st (Fig. 12), hvilket gør ap
plikationen mere enkel og forståelig;
applikationen er udført i databasem anagem entsystem et Access, der benyt
ter Windowsteknologi, som efterhånd
en er kendt fra utallige program m er
lige fra tekstbehandlingsanlæ g og ad
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m inistrative system er til computer
spil. Det er derfor ikke nødvendigt a t
give egentlig instruktion i anvendel
sen a f computeren og skærmbilledets
enkeltelementer.
H vert skærmbillede består a f fire ty 
per af skærm vinduer (Fig. 12):
• Typel: E t hændelses-skærmvindue,
hvor d ata vedrørende hændelsesty
pe, -tid, -sted og -aktører indtastes. I
vinduet findes to »knapper« hvoraf
den ene, »Hændelse« ved tryk med
»musepilen« giver mulighed for at
bringe et nyt hændelsesvindue frem
på skærmen, så man til hver en tid
kan have to hæ ndelser fremme på
skærm en samtidig. Den anden knap,
»Objektoplysninger«, bringer et
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skærmvindue (type 3) frem, hvor op
lysninger om objektets dimensioner,
identitet, form og rolle i den hæ ndel
se, hvorfra m an h a r »kaldt« objektop
lysningsvinduet, kan indtastes.
• Type 2: Objektlisten, som viser et
enkelt objekt eller flere objekter i
den hierarkiske relation, som er ble
vet erklæ ret gennem en »gruppe
ringshændelse«.
• Type 3: E t skærmvindue, hvori ob
jektets dimensioner - identitet, form
og rolle i en given hændelse - kan
indtastes. Dette skærm vindue kal
des altid af et type 1-skærm vindue.
• Type 4: billeder a f de genstande,som
optræ der på objektlisten.
Hændelser, obiekter og billeder er rela

teret til hinanden. N år eksempelvis fo
kus er re tte t på en accessionshændel
se, vil de objekter på objektlisten, som
er erklæ ret accessioneret samtidig,
være afm ærket, ligesom der vil være
en ekstra ramme om de samhørende
accessionsfotografier. Hvis m an skifter
fokus til en anden hændelse, vil af
m ærkningen af objekter på objektli
sten måske ændres, ligesom ram m er
ne om fotografierne vil ændres. Det
bør i den forbindelse nævnes, a t m an
h ar mulighed for a t tilknytte fotografi
er af genstande i andre hæ ndelser end
accessionshændelsen. F.eks. kan m an
indsæ tte fotografier af genstande u n 
der udgravning, under brug og under
fremstilling. Med tiden vil m an yderli
gere kunne tilknytte film og lyd.
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R etter m an fokus til et fotografi ved
a t bruge »musen« til at trykke på et
billede, vil den eller de genstande, som
ses på fotografiet, blive afm æ rket på
objektlisten. Fotografierne kan forstør
res, igen ved a t bruge m usen (Fig. 13).
Yderligere tryk på billedet kan give en
forstørrelse, som fylder næ sten hele
skærmen; m an kan yderligere vælge
udsnit a f billedet og se forstørrelser af
detaljer. På et tidspunkt vil de enkelte
»bits« dog sæ tte græ nsen for yderlige
re forstørrelse, da der jo er tale om
stæ rk t komprimerede billeder (Fig.
14).

Elektroniske billeder
I det nye GENREG-system indgår
elektroniske fotooptagelser a f gen
stande som en integreret del a f acces
sionsproceduren, og som næ vnt h a r vi
allerede omkring 200.000 elektroniske
genstandsbilleder. Tilgængeligheden
a f et så stort billedm ateriale indehol
der et potentiale for forskning og for
midling, som næppe er helt erkendt
endnu.
Der er foretaget undersøgelser, som
viser, a t den menneskelige hjerne kan
opfatte information - hvilken informa
tion h a r m an m an dog ikke helt styr
på - fra billeder, som vises med en h a 
stighed a f 25 billeder i sekundet. Dette
er dog kun muligt, hvis billederne er
nogenlunde ensartede og, frem for alt,
hvis baggrunden for motiverne er den
samme. Dette er netop tilfældet med
GENREG-billederne, der, som beskre
vet under fotograferingen a f den Etno
grafiske Samling, alle blev optaget
med lyseblå papirbaggrund og en no
genlunde fast lys- og kameraopstilling.
I GENREG-systemet er det muligt
via computeren a t udvælge en speciel
genstandstype og derefter vise bille
derne med en hastighed, som m an selv
kan fastsæ tte. Ved en hastighed af 25
billeder i sekundet kan m an faktisk
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nå a t se alle Etnografisk Samlings
100.000 genstande mere end én gang i
døgnet —teknisk set i hvert fald, men
næppe nogen behagelig oplevelse.
Selv om vi ganske vist ikke er helt
klar over, hvilken information hjernen
opfatter, n å r m an viser billeder ved høj
hastighed, så er vi dog godt k lar over,
at informationsmængden i f.eks. et bil
lede af en genstand kan være meget
stor og blive opfattet langt hurtigere
end den information, man kan få gen
nem skriftlige oplysninger om samme
genstand. Hvis derfor to forskere blev
anbragt, den ene med en sam ling foto
grafier a f et givet kildem ateriale og
den anden med en tekstlig beskrivelse
af det samme m ateriale, så kan m an
nok blive enige om, hvem der først vil
le kunne overskue det samlede stof det ville im idlertid være interessant,
om de to forskere udledte samme in
formation og nåede frem til ensartede
konklusioner!
Nogle m ennesker h ar en grafisk h u 
kommelse, andre opfatter m est ved at
tilegne sig stoffet gennem læsning, og
andre igen er gode til a t modtage
m undtlig information. Multimedier,
dvs. medier, som kan kombinere lyd,
tekst, billeder og bevægelse, giver m u
lighed for, a t brugeren selv kan vælge
den tilegnelses- eller forskningsmeto
de, som passer bedst til ham og til kil
dem aterialet. Disse nye muligheder vil
uvægerlig ændre de hidtil anvendte
forsknings- og formidlingsmetoder,
men også, som det frem går af GENREG-projektet, vores dokum entations
metoder.

GENREG i
forskningssammenhæng
Muligheden for på en stru k tu reret
måde a t kunne dokumentere i dybden
er ikke kun enhver m useum sm ands
drøm - muligheden kan meget vel ud
vikle sig til et mareridt! Det er derfor
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nødvendigt med en overgangsfase til
indarbejdelse af de nye muligheder
bl.a. gennem fastlæggelse af registre
ringsrutiner, selv om sådanne be
græ nsninger i dokum entationsm ulig
hederne måske h urtigt vil blive for
snævre i ta k t med, a t m an bliver mere
fortrolig med elektroniske dokum enta
tionsmetoder.
Vi regner faktisk med, at udviklin
gen vil gå i retning af, at der vil blive
stillet større og større krav til GEN
REG-systemet, og krav fra fagfolks
side er da også forudsætningen for, at
GENREG-systemet kan udvikle sig i
ta k t med nye videnskabelige resulta
ter. De potentielle anvendelses- og ud
viklingsmuligheder af systemet, hvad
angår både den strukturerede tekst og
billedsiden, bliver derfor allerede nu
udforsket.
E t eksempel herpå er et forsknings
projekt, som gennem studier af skibs
afbildninger på genstande fra bronze
alderen forsøger at klarlægge skibets
betydning og rolle i datidens religiøse
forestillinger.7 På det tidspunkt, hvor
studiem aterialet blev indkredset, var
den retrospektive registrering af Oldsagssamlingen ikke tilendebragt, så
den hjælp, GENREG kunne tilbyde
forskeren, var tilsyneladende ikke
stor. Alle genstandsnum re var regi
streret i basen med fundsted og place
ring i m agasiner eller udstilling. Der
imod var klassifikationen af genstan
dene ikke påbegyndt, så m an kunne
ikke vide, om et genstandsnum m er
dækkede f.eks. en ragekniv eller en
samling potteskår! Store dele af oldsagssamlingen var im idlertid blevet
fotograferet, bl.a. alle m etalgenstande
fra bronzealderen, omfattende om
kring 10.000 genstande. Eftersom kil
dem aterialet, skibsafbildninger, isæ r
findes på rageknive og i enkelte tilfæl
de på andre m etalgenstande, kunne
forskeren altså gennemse billedm ate
rialet.
Det kan virke overvældende at skul

le gennemse 10.000 fotografier for at
finde de omkring 300-400 genstande,
som var forsynet med skibsafbildnin
ger! Im idlertid blev denne indkreds
ning af kildem aterialet overstået på
meget kort tid - specielt hvis man
samm enligner med den tid, m an ellers
m åtte have anvendt på a t gennemgå
publikationer, protokoller og genstan
dene i m agasinerne.
Ved gennemsyn af billederne blev
der faktisk undervejs opdaget nogle få
skibsmotiver, som ikke tidligere havde
væ ret kendt, og m an kunne i nogle få
tilfælde påpege fejltolkninger i de teg
ninger, m an havde til rådighed i den
publicerede del af kildem aterialet - al
ene ved a t sammenligne med fotografi
erne. Men naturligvis vil et studium af
selve genstandene også blive inddra
get i projektet.
Til hjælp for forskeren blev der ud
arbejdet en applikation (Fig. 15), hvor
han kunne studere sit elektronisk til
gængelige kildem ateriale og tilføje op
lysninger om de enkelte skibsmotiver,
antal af skibe, skibstyper, skibslast
m.m. Også katalogtekster kunne for
muleres i samme arbejdsgang som be
skrivelse og klassifikation af de enkel
te genstande og motiver. N år forsk
ningsprojektet er gennemført, vil de
resultater, som fremkommer, kunne
lagres i den store GENREG-base og på
den måde være medvirkende til u d ar
bejdelsen af en ny klassifikation for
denne type genstande og motiver.
E t andet eksempel på videnskabelig
udnyttelse af IT går i retning af udvik
ling af vidensbaserede systemer. Popu
læ rt forklaret er et vidensbaseret sy
stem et system, som kan besvare
spørgsmål. F.eks. kan m an lagre viden
om sygdomme, deres symptomer og be
handling. N år en læge herefter indta
ster observationer vedrørende en pa
tients symptomer, vil m askinen give et
eller flere bud på hvilken sygdom, pa
tienten lider af, og angive en behand
ling.
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Vidensbaserede system er er allere
de under udvikling inden for arkæolo
gien. En gruppe forskere h ar f.eks.
prøvet at få svar på hvilke forhold, der
kunne sikre optimale livsbetingelser i
palæolitiske sam fund.8 Man udarbej
dede elektroniske modeller, hvor man
gav computeren en mængde informa
tioner om geografi, klima, flora og fau
na i et område i det palæolitiske Euro
pa, og dernæ st oplysninger om dati
dens teknologi og modeller på mulige
sociale mønstre. De forskellige data
kunne ændres, f.eks. kunne man af
prøve en model, hvor de sociale møn
stre byggede på demokrati, og en an
den model, hvor en enerådende høv
ding tog alle beslutninger på gruppens
vegne. H erefter kunne man sæ tte mo
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dellen »i bevægelse« og simulere ud
viklingen over et tidsrum . En af for
skerne bag projektet sagde: Vi plejer at
sætte et par modeller i bevægelse om af
tenen, før vi går hjem - og så er det me
get spændende næste morgen at se,
hvem der har overlevet!

GENREG, andre databaser
og fremtiden
Samkøring af nationale og internatio
nale museale baser er af stor interesse
både inden for forskning og formidling
og - på et meget praktisk plan - for at
kunne tilrettelægge indsam lingsstra
tegier.
Samkøring af databaser kræ ver et
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vist plan af kom patibilitet mellem ba
serne, hvorfor m an på internationalt
plan, f.eks. i ICOM’s arbejdsgruppe CIDOC, h a r diskuteret mulighederne for
standardisering af museal dokumen
tation.9 Disse diskussioner h ar frem
bragt mange gode resultater, men også
stor m odstand og vanskeligheder ved
at fastlægge krav til et alm ent accep
tabelt niveau.
K ritikken drejer sig specielt om ud
arbejdelsen af klassifikationssyste
mer, men også om dokum entationssy
stemer. Den dybereliggende årsag til
uenigheden er, a t den internationale
m useum sverden h a r meget forskellig
artet tilknytning til forskningen, hvor
for nogle opfatter museal dokum enta
tion som et adm inistrativt anliggende,
mens andre i langt højere grad lægger
vægt på sam m enhængen mellem m u
seal dokum entation og forskning. I de
lande, hvor det sidste er tilfældet, og
det gælder bl.a. Danm ark, er man
mere interesseret i at udvikle en alle
rede meget høj dokum entationsstan
dard end at underkaste sig generelle
og formodentlig mindre krævende
standarder for m useal dokumentation.
Standardisering i m odsætning til in
dividuel udvikling berører også et an
det punkt, nemlig centrale kontra de
centrale systemer. En central database
kunne f.eks. være en database, hvor
oplysninger om alle sam linger fra en
stor region er sam let og fysisk lagret
på den samme maskine. E t sådant sy
stem giver store muligheder for at
overskue kildem ateriale og f.eks. at til
rettelægge indsamlingspolitik, men
h ar flere ulemper set fra dataleve
randørernes og brugernes synspunk
ter. Bl.a. kan man føle, at m an h ar mi
stet m agten over sine egne data, og at
man er underkastet standarder, som
ikke kan tilfredsstille de enkeltes
forsknings- eller dokumentationskrav.
En sådan utilfredshed vil ofte medføre,
at m an individuelt indfører egne syste
mer og i væ rste fald må gennemføre en

dobbeltregistrering. Derved får man
problemer med opdatering - for hvil
ket system indeholder de nyeste data,
er begge system er opdateret, og hvil
ket system kan m an bedst stole på?
At få overblik over data er im idler
tid ikke ensbetydende med, a t data
skal afleveres og være fysisk lagret på
samme maskine. Man kan f.eks. opere
re med helt eller delvis virtuelle cen
trale system er ved at samkøre databa
ser. Ved et virtuelt system forstår m an
et system, som ikke indeholder data og
derfor heller ikke eksisterer som en fy
sisk database, men som kan kreere et
centralt overblik ved at kommunikere
med de maskiner, som indeholder de
data, m an er interesseret i. Yderligere
behøver samkøring af databaser, f.eks.
museale databaser, ikke at betyde, at
disse baser skal være fuldstændig ens
struktureret, indeholde samme data
og anvende samme klassifikationssy
stemer, men det kræver, at m an udvik
ler systemer, som kan oversætte og tol
ke forskelligt strukturerede baser og
klassifikationssystem er i forhold til
hinanden.
I de senere år er centrale arkivers
rolle vedrørende opbevaring af specielt
den information, som er »født« elektro
nisk, blevet diskuteret på internatio
nalt plan. M eningerne er stæ rk t delte,
men tendensen går i retning af, a t den
ne type information bedst opbevares
dér, hvor den produceres, og at centra
le arkiver derfor i fremtiden vil blive
virtuelle og fungere som vejvisere til
de steder, hvor den ønskede informa
tion findes; yderligere vil de fungere
som garanter for informationens sik
kerhed og integritet.10
Denne problematik er også aktuel i
dansk museumsverden, hvor der ikke
findes et centralt register over de kul
turhistoriske m useers samlinger. Mu
seerne er im idlertid i stor u dstræ k
ning begyndt at anvende IT i doku
m entation og registrering, og man
kunne derfor allerede i dag overveje at
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konstruere en delvis virtuel, central
database over de samlinger, som er do
kum enteret elektronisk.
Frem gangsm åden kunne være at én
central maskine, som kunne tolke de
enkelte databaser og lagre data i en
fælles struktur, hver n at loggede sig på
de enkelte m useers m askiner og opda
terede den centrale base med de sene
ste æ ndringer og tilføjelser. E t sådant
system ville m an kalde halvt virtuelt,
fordi de oprindelige data er lagret på
de enkelte m useers egne maskiner,
men også lagres hver n at på ny i en
central base. E t fuldstændig virtuelt
system ville betyde, at hver enkelt
bruger fra sin egen maskine kreerede
en central base ved at logge sig på alle
de maskiner, m an er interesseret i.
Dette ville unægtelig kræve en større
kapacitet for datatransm ission, end vi
h ar i dag, men der er ingen tvivl om, at
det er den model, m an vil anvende om
ganske få år og allerede så sm åt kan
praktisere over internettet.
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Højryggede agre i fynske skove
Per Grau Møller
Fortid og N utid december 1995, s. 303-323.

Skønt hjulploven og pløjning i højryggede agre gik af brug i begyndelsen af
1800-tallet, er der endnu bevaret mere eller mindre intakte spor af højryg
gede agre mange steder i det danske landskab. En igangværende registre
ring og bearbejdelse af alle sådanne spor på Fyn giver Per Grau Møller an
ledning til at demonstrere disse fysiske levns betydning som kilder til for
ståelse af dyrkningsteknikken i ældre tid. Han peger på nogle af de spørgs
mål, projektets resultater rejser, og understreger den videnskabelige inter
esse i at bevare levnene af de højryggede agre, som navnlig er truet af de
moderne skovdriftsteknikker.
Per Grau Møller, f. 1955, lic.phil., lektor ved Kartografisk Dokumentations
center, Institut for Historie, Odense Universitet.

En liden Ryg maae Ageren have, som
almindelig i Sjelland; men ikke nær
saa høj, som paa de fleste Stæder i
Fyen, thi i et tørt Aar voxer kun lidet på
Ryggen, og i et vaadt Aar intet paa S i
derne a f saadan en alt for højrygget
Ager.1

Baggrund
I perioden ca. 1000-1850 var de dyrke
de m arker i størstedelen af Nordeuro
pa pløjet op i højryggede agre. De hang
nøje samm en med muldfjælsploven,
ofte forsynet med et hjulfor stel, der gav
den navnet hjulplov. MuldQælen var en
nødvendig forudsætning for, at man
kunne vende jorden op mod m idten og
dermed danne de højryggede agre.2 I
m idten af 1800-tallet blev de højrygge
de agre pløjet ud, for at m an kunne
pløje på de flade marker, som vi kender
i dag. Der kan anføres mangfoldige å r
sager hertil: Der blev fra slutningen af
1700-tallet satset kraftigt på afvan
ding af m arkerne i form af grøftegrav
ning, dræ nledninger osv., som dermed
overflødiggjorde de højryggede agres
overfladedrænende funktion; endvide

re ophævedes i slutningen af 1700-tallet dyrkningsfællesskabet; det medfør
te en nyfor deling af alle jorder; og man
indførte svingploven, der var lettere at
vende med, bedre kunne tværpløje og
ikke som den store, tunge hjulplov
helst pløjede lange baner. En kombina
tion af disse forhold gjorde, a t m an op
hørte med at pløje op i højryggede agre,
som derved forsvandt ud af det aktive
landbrug.
Men det betyder ikke, a t alle spor ef
te r de højryggede agre er blevet slet
tet. Der kan stadig være levn af dem i
kulturlandskabet. De kan give sig til
kende på følgende måder:
- I skovene, hvor agrene kan ligge ofte i deres fulde udstræ kning - med
den tredie dimension, højden, in
takt. Ældre skovtilplantninger vil
som regel ikke i væsentlig grad have
forstyrret agrene, selv om rodnettet
fra store træ er kan have forstyrret
lagene i dem. Derimod kan nyere
tids skovdyrkning med pløjning el
ler harvning til selvforyngelse eller
før tilplantning sam t udslæbning af
træ er i høj grad virke forstyrrende
ind på skovbunden, ligesom agrene
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m idlertidigt kan blive m indre synli
ge, f.eks. i en ung nåletræ stilplant
ning.
- På bevarede, åbne overdrevsarealer,
hvor der ikke er sket opdyrkning ef
te r udskiftningen, men hvor arealer
ne fortsat afgræsses med kreaturer.
På landsplan findes større arealer i
Mols Bjerge og på Nørholm Hede i
Vestjylland. Der kendes inden for
det fynske område kun to sådanne
lokaliteter med højryggede agre,
begge af begræ nset omfang: Svanninge Bakker og Lyø (nær ved Tril
len).
- I konturerne af de diger, eventuelt
med levende hegn, som ved udskift
ningen blev lagt på tvæ rs af de høj
ryggede agre. Jorden til diget blev
k astet op i lige stor højde i forhold til
den eksisterende jordoverflade, og
da så m arkerne siden blev fladet ud,
står konturerne af de højryggede
agre tilbage i digerne. Dette er til
fældet flere steder isæ r på Nordfyn.
- I overfladen af de flade m arker kan
agrene stadig give sig til kende. Det
er isæ r tilfældet i en tør sommer,
hvor kornet vil gro bedre i striberne
efter de tidligere rener: De er ved op
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givelsen/udpløjningen blevet påført
muldjord fra ryggene, som derfor vil
stå endnu ringere. Selv efter 150200 års intensiv dyrkning kan disse
forhold have gennem slagskraft på
dagens kornmarker.
- Ved arkæologiske udgravninger,
hvor muldoverfladen bliver rømmet
af i et jæ vnt lag for at nå ned til u n 
dergrunden. Her vil anlægssporene
tegne sig efter de bebyggelsesspor,
som m an er på jagt efter. På tilsva
rende måde som ovenfor vil renerne
stå muldfyldte tilbage i forhold til
undergrunden, som agrene h ar væ
ret pløjet ned i. Ofte vil derfor de for
historiske spor, der jo er ældre end
agrene, være pløjet bort gennem
middelalderbondens pløjning.
Af disse muligheder er det kun de to
første, der h ar efterladt agrene nogen
lunde intakte, dvs. med højden beva
ret. Da der tilsyneladende kan gemme
sig mange højryggede ager sy stem er i
skovene, h ar jeg ivæ rksat et større re
gistreringsprojekt med henblik på at
finde spor efter agrene i fynske skove.
Arbejdet er sket i samarbejde med
Fyns Amt, Afdelingen for Naturfor-
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valtning og Vandmiljø, som h a r støttet
projektet med økonomiske midler, lige
som også det hum anistiske fakultet
ved Odense U niversitet h ar ydet øko
nomisk støtte. Selve feltarbejdet er
blevet udført med hjælp af en række
historiestuderende.3
Formålet har væ ret at registrere
eventuelle levn efter agre, idet disse
agre kan bidrage til vor viden om
dyrkningssystem er og -måder i perio
den 1000-1850 gennem en kombineret
udnyttelse af skriftlige kilder, k u ltu r
landskabet og arkæologiske udgrav
ninger. Gennem de skriftlige kilder
har m an mulighed for a t få eksakte op
lysninger om tid, sted og formål, men
set gennem forfatterens subjektive
briller. Frem gangsm åden oplyses der
sjældent om, når det drejer sig om dag
ligdags gøremål som f.eks. pløjning.
M aterielle levn i kulturlandskabet gi
ver oplysninger om sted og det synlige
resu ltat af en aktivitet, men er ikke
»datostemplet«. Frem gangsm åden kan
her aflæses af det synlige resultat.
Derimod kan arkæologiske udgravnin
ger af et m aterielt levn give mulighed
for at se, hvordan levnet er bygget op,
hvis det består af flere lag, og hvis
m an er heldig, kan der også findes da
terende m ateriale.
E t m aterielt levn som en højrygget
ager vil i høj grad kunne udvide vores
kendskab til dyrkningssystemer. Den
giver en enestående mulighed for at
bedømme i kulturlandskabet, hvorle
des agrene er placeret i terræ n et i for
hold til højder og lavninger, vådområ
der osv., og hvorvidt terrænforholdene
betyder en særlig udformning af agre
ne. De bevarede levn efter højryggede
agre vil dog næppe være typiske, da de
findes på marginaljorder, som er opgi
vet til dyrkning og derfor bevaret. På
den anden side vil sådanne agre netop
give mulighed for at besvare disse
spørgsmål, da dyrkningsm åden her
h a r væ ret ude i ekstrem e situationer,
hvad angår terræ n og jordbund. Kom

bineret med arkæologiske udgravnin
ger vil de således kunne bidrage til at
besvare langt flere spørgsmål end
f.eks. 1688-matriklens markbøger med
deres længde og breddemål. Spørgs
m ålet er så, om oplysningerne i m ark
bøgerne kan genfindes i de m aterielle
levn i kulturlandskabet. Det burde de,
n år agrene er opgivet relativt kort tid
efter opmålingen, og der ikke er sket
anden bearbejdning afjorden dér. Men
om dette forventelige resu ltat også
svarer til virkeligheden, er et af de
problemer, som ikke tidligere er blevet
belyst, og som skal prøves i denne a rti
kel. H er skal i første række gives en
præ sentation af de registreringsresul
tater, som er nået hidtil, og en prøve
på, hvad m an kan udnytte de højryg
gede agre til som levn.

Metode
U dgangspunktet for at finde højrygge
de agre i fynske skove h ar væ ret k a r
tografisk. Dette er blevet kombineret
med feltstudier, og kombinationen af
disse to metoder h ar vist sig heldig, i
hvert fald h ar det givet en ræ kke re
sultater, som skal vises nedenfor.
Det kartografiske elem ent h a r be
stået i at sammenligne de nuværende
skoves udseende med det tilsvarende
areal på to tidligere tidspunkter. For
det første er de nuværende skove ble
vet udpeget på grundlag af de moder
ne, topografiske 4-cm kort; dog er helt
små k ra t og småskove ikke medtaget.
D ernæ st er der foretaget en sam m en
ligning med de ældste m atrikelkort
(også kaldet Original I kort) fra om
kring 1800.4 Hvor det herved er kon
stateret, a t det nuværende skovområ
de bestod af dyrket m ark eller i det
mindste åbne græsningsarealer, er der
grund til at arbejde videre med sko
ven. Det behøver ikke at gælde hele
området, der i dag er skov, for at gøre
om rådet interessant. Der kan sagtens
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være tale om små m arker inde i sko
ven. Men der skal en forudsætning
mere til, for at om rådet er værd at gøre
feltstudier i: Det må ikke have væ ret
dyrket m ark i slutningen af 1800-tallet, da man med de daværende, mere
moderne pløjemetoder vil have pløjet
de højryggede agre ud. Det kan kon
trolleres ved at sammenligne med m å
lebordsblade, der for Fyn findes fra
omkring 1890. E r der skov i området
på dette tidspunkt, er det værd at tage
ud og gøre feltstudier i om rådet.5
Denne fokusering på nuværende
skovarealer, der var under dyrkning
omkring år 1800, betyder, a t der ikke
tages hensyn til dyrkede arealer, der
var opgivet tidligere, og som derfor lå
skovdækkede omkring år 1800. Den
eneste måde konsekvent a t tage højde
herfor er ved a t gennemgå alle eksiste
rende skovområder i felten. Da det fo
rekommer at være for stor en opgave,
h ar jeg valgt at undersøge muligheden
for at finde sådanne tidligt opgivne
m arker ved en form for stikprøveun
dersøgelse. N år vi h ar gået i skovene
for at komme frem til de områder, hvor
kortanalysen viste, at der skulle være
potentielle muligheder for a t finde høj
ryggede agre, h a r vi selvfølgelig også
haft øjnene åbne for, om der skulle vise
sig agre, hvor der »ikke skulle være
det«. Som det senere skal vises, har det
i flere tilfælde givet resultater.
Feltarbejdet h ar bestået i at under
søge de udvalgte skovområder i vinter
halvåret, hvor vegetationen i skovbun
den er minimal, og hvor bladene på
løvtræerne ikke hindrer et kig gennem
den underste etage i skoven for at iagt
tage linier i skovbunden, der kan være
højryggede agre. Hvor der er fundet
højryggede agre, er de blevet registre
ret på et skema, hvor der er påført mål
for bredde (der er gået på tvæ rs af dem
på et givet sted, enten i en af enderne
eller i midten, også afhængigt af, hvor
det var muligt at komme igennem ve
getationen), længden er blevet m ålt på
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tilsvarende vis, som regel i midten,
hvor agrene havde deres største ud
strækning, og højden (forskellen mel
lem ryg og ren) er blevet m ålt et m ar
kant sted. Længde- og breddemål er
foretaget ved afskridtning (efter at
have konstateret, om skridtlængden
afviger fra 1 meter), mens højden er
m ålt ved at sigte fra ryg til ryg med en
tommestok placeret i renen. På regi
streringsskem aet er også påført iagt
tagelser vedrørende terræ nets udseen
de og andet, der kan have betydning
for vurdering af agrenes placering og
brug i terræ net. Til sidst er agrene ble
vet skitseret på medbragte, detaljere
de kort, gerne skovkort, som vi som of
test med stor beredvillighed h ar fået
stillet til rådighed af skovejerne. På
skovkort er der den bedste mulighed
for a t relatere til synlige genstande og
m arkeringer i skoven.
Det er vurderet, at dette vil være
den m est rationelle opmålingsform, da
det giver en ret præcis vurdering og
placering af systemets udstræ kning og
karakter: Ønsker man en mere præcis
opmåling, kan m an dels støde på p rak 
tiske problemer med at sigte igennem
skoven p.g.a. træ erne, dels vil det gan
ske enkelt tage tid. Det kan som illu
stration nævnes, at det tog to m and
hver fem arbejdsdage at opmåle et
ganske vist stort system på 35 agre
med landmålingsudstyr, mens det med
den valgte registreringsform h ar taget
ca. en time!

Resultater
K vantitativt
Der skal her først gives en kvantitativ
redegørelse for resultaterne. I alt 237
topografisk samm enhængende skov
områder er blevet udvalgt til under
søgelse. De er beliggende på Nord- og
Vestfyn sam t Syd- og Sydvestfyn. Der
m angler a t blive gennemgået et bælte
mellem Assens og Odense sam t skove
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på M idt- og Østfyn og på Langeland.
Det svarer rundt regnet til, at lidt over
halvdelen af de fynske skove er blevet
undersøgt.
Af de undersøgte skove er de 80
(34%) blevet siet fra ved den kartogra
fiske analyse: E nten var hele området
skov eller eng omkring år 1800, eller
også var om rådet dyrket m ark om
kring 1890 og altså først tilplantet se
nere. Den sidste grund er langt den
hyppigste afvisningsgrund, da der i de
fleste gamle skovområder er foretaget
en eller anden form for regulering af
skovgrænserne i forbindelse med
1805-fredskovsforordningen. Men der
kan forekomme skove, der dengang

var åbne engområder, som i dag stadig
er fugtige, men nu med »naturskov«
pa.
Der er ved feltrekognoscering u n 
dersøgt 157 skovområder, og her er der
fundet højryggede agre i 82 skove eller
52% af de potentielt mulige, mens der i
75 skove ikke er fundet sådanne spor
af agre. Det er sandsynligt, at de reste
rende skove på Fyn rum m er et tilsva
rende antal højryggede agersystemer.
De 82 skovområder med fund af høj
ryggede agre fordeler sig statistisk
som vist i tabel 1 og kartografisk som
vist på kortet s. 309.
Der er således indtil nu registreret i
alt 372 system er i de fynske skove.6 E t
o

Tabel 1. Skove med antal højryggede agersystemer
Antal agersystem er
pr. skovområde

A ntal
skovområder

Antal systemer
i gruppen

1

37

37

2

16

32

3

5

15

4

3

12

5

2

10

6

3

18

7

2

14

8

1

8

9

2

18

10

2

20

11 (Langesø)

1

11

13 (Tellerup Bjerge)

1

13

16 (Faurskov Bjerge og Storskoven)

2

32

18 (Dalene Skov)

1

18

21 (Håre Bjerge og Svanninge Bakker)

2

42

24 (Fiskerup Skov)

1

24

48 (Ørslev Bjerge)

1

48

I alt

82

372
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system betegner i denne sam m en
hæng et sæ t af topografisk sam m en
hængende agre. De kan være identiske
med de dyrkningsenheder, åse, som af
spejler sig i 1688-matriklen, men be
høver ikke at være det, da de kan være
blevet delvis udslettet i terræ net; der
for er her valgt den mere neutrale be
tegnelse »system« som udtryk for det
topografisk iagttagne frem for en hi
storisk åsbetegnelse.
Af det samlede antal befinder de 188
systemer (eller 50%) sig i skove, der
rum m er mere end ti agersystemer. I
den anden ende af skalaen ligger knap
10% af agrene i skove, der kun rum 
mer dette ene system. Denne m arkant
forskellige fordeling af agrene h ar sin
baggrund i to forskellige udviklinger i
udnyttelsen af kulturlandskabet. I det
første tilfælde er der tale om store dyr
kede arealer, der er blevet opgivet som
agerjord og overgået til skov. Måske
h ar m ellem stadiet væ ret store over
drevsarealer, der siden er blevet plan
tet til. Tilplantningen kan være sket i
forbindelse med fredskovsloven af

1805 eller senere i 1800-tallet. Fælles
for disse arealer er, at de ligger i kupe
ret terræ n med ringe jordbund, der
med fordel kunne lade sig m arginali
sere. Ofte vil der være tale om, a t ager
systemerne er bevaret i deres helhed,
altså lig med åse.
Den anden store gruppe af bevarede
agersystemer, med kun ét system pr.
skov, h a r sin oprindelse i reguleringer
i forbindelse med fredskovsloven af
1805. For at klassificere jord som fred
skov, dvs. sammenhængende, afgræn
sede skovområder, der kun skulle b ru 
ges til skovdrift af overskov i form af
højstammede træer, blev der tru k k et
klare græ nser med udgangspunkt i
store, betydende skovarealer, som der
skulle sæ ttes stengæ rder eller andre
former for græ nsem arkeringer om
kring. Derved kunne fredskoven i for
bindelse med en græ nseudretning
komme til at rumm e tidligere ager
arealer, ofte dog kun dele af en ås, der
nu kom inden for skovgrænsen. Om
vendt kom træ - og buskbevoksede
arealer også til at ligge som øer på

Tabel 2. Antal agre pr. system
Antal agre
pr. system
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A ntal agre
pr. system

Antal agre
pr. system

Antal agre
pr. system

2

14

13

13

3

46

14

6

4

48

15

6

5

35

16-20

18

6

38

21-25

7

7

33

26-30

3

8

25

31-35

6

9

19

36-40

2

10

24

41-45

1

11

17

46-50

1

12

14

I alt

376
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agerm arken uden nogen form for be
skyttelse. Ofte vil agersystem erne i
denne kategori kun bestå af dele af
åse.
Med hensyn til agrenes antal gæl
der, a t der i undersøgelsen er kræ vet
tre agre i et system for at kalde det et
agersystem. To agre kan også gælde,
hvis andre omstændigheder bekræfter,
a t der er tale om højryggede agre,
f.eks. at agrene ses at fortsæ tte i en
nærliggende skelvold eller agrenes
placering i terræ net stem m er med de

res indtegning på original I kortet fra
omkring 1800.
Fordelingen efter størrelse viser, at
de bevarede agre var relativt små. Så
ledes havde 38% af de registrerede
agersystem er mellem 2 og 5 agre, 37%
lå på 6-10 agre, 20% på 11-20 agre,
mens 5% havde 21 agre og derover. Det
største antal agre pr. system er på 50
agre (system XVI i Dalene Skov); men
hvis m an regner med, at de fire syste
mer i Falden Skov ved Falsled er sam 
menhængende (de er kun adskilt af
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nyere skovveje omgivet af stengæ r
der), h a r vi her rester af et agersystem
på 74 agre; de h a r antagelig væ ret
længere, mens bredden må være in
takt.
Som næ vnt behøver denne fordeling
med overvægt til de små agersystem er
ikke at være et reelt udtryk for stru k 
turen i dyrkningsfællesskabets m ar
ker. Dels er det i mange tilfælde kun
fragm enter af de oprindelige dyrk
ningssystemer, vi finder i skovene, dels
er skovene plantet på dårlig agerjord i
kuperet terræ n, hvilket lægger op til
mindre, spredte agersystemer. Til genTabel 3. Gennemsnitlig bredde på ag
rene pr. system
M eter
Antal
4,20- 5,00

1

5,01- 6,00

3

6,01- 7,00

1

7,01- 8,00

5

8,01- 9,00

8

9,01-10,00

14

10,01-11,00

25

11,01-12,00

51

12,01-13,00

62

13,01-14,00

44

14,01-15,00

35

15,01-16,00

46

16,01-17,00

30

17,01-18,00

20

18,01-19,00

11

19,01-20,00

12

20,01-21,00

6

21,01-22,00

1

22,01-22,80

1

I alt
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376

gæld får vi herm ed præ senteret, hvor
dan m an med højryggede agre kan
dyrke jorden i vanskeligt terræ n.
Den totale udstræ kning af agrene i
bredden vil naturligt nok være meget
afhængig af antallet af agre. De stør
ste systemer, der er registreret på den
ne led, er på 600-700 m eter - og hvis
de om talte system er i Falden Skov reg
nes som ét sam let system, kommer vi
op på en imponerende bredde på over
900 meter.
Mere sigende er den gennemsnitlige
bredde på de enkelte agre, som her er
m ålt pr. system, dvs. at der inden for
de enkelte system er kan være betyde
lig variation på agrene. For alle ager
system er under ét viser der sig et gen
nem snit på 13,7 m eter med en tiln æ r
melsesvis normalfordeling omkring
gennem snittet. Som det frem går af ta 
bel 3, er der dog stor spredning på sy
stem ernes gennemsnitsmål, fra 4,2 m
som den mindste bredde til den største
bredde på 22,8 m.
Længden h ar som næ vnt ofte væ ret
det vanskeligste at få styr på som følge
af bevoksningen. Desuden kan læng
den svinge meget inden for det enkelte
system; der er således i et ekstrem t til
fælde konstateret, a t længden i den
ene del var 275 m, mens den i den an 
den, vestlige ende var 900 m. I tabel 4
er der regnet med den største længde
inden for systemet.
Tabellen viser, at tre fjerdedele af
agrene er relativt korte med en længde
på 200 m eter eller derunder, heraf
30% på 100 m eter eller mindre. De
lange agre på over 300 m. udgør kun
knap 9% af agersystemerne. Men som
næ vnt kan det meget vel tænkes, at
netop agrenes længde ikke er fuld
stændig bevaret.
Højden på agersystem erne er m ålt
ét m ark an t sted i hvert system. For
mentlig afspejler den nuværende høj
de nogenlunde den oprindelige, da det
må formodes, a t bevoksningen h ar
holdt på det oprindelige, oppløjede
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Tabel 4. Fordelingen a f længden på
agersystemerne
Længde
i m eter

A ntal
agersystem er i %

0-100

30

101-200

43

201-300

18

301-400

6

401-500

2

over 500

1

I alt

100

muldlag. Derudover siger højden også
noget om, hvor tydelige agrene er at
iagttage i terræ net, og dermed om de
res umiddelbare pædagogiske værdi.
Tabellen viser, at 61% af agrene hav
de en højdeforskel mellem ryg og ren
på under de 40 cm, der lige præcis er
gennemsnitshøjden for agrene. Agrene
med under 20 cm forskel er meget
svære a t erkende for et u træ n et øje.
Kun knap 10% var over 60 cm., hvilket
gør dem meget lette at se. Fire agersy
stem er var m ålt til at være 1 m eter
høje eller derover - det højeste m ålt til
1,05 m eter i H åre Bjerge. Men hvad
Tabel 5. Fordelingen a f højden på de
enkelte agersystemer
Højde i
Antal
agersystem er i %
centim eter
0-20

12

21-30

26

31-40

23

41-50

18

51-60

13

61-70

4

over 70

4

I alt

100

angår det visuelt-pædagogiske ind
tryk, så vil agrenes synlighed også af
hænge af bredden: Jo højere og jo bre
dere agrene er, des mere synlige vil de
være.
Langt de fleste agersystemer, der er
registreret i denne undersøgelse, må
antages a t være dyrket fra bebyggel
sesenheder, der h a r eksisteret også ef
ter, at m arkerne er blevet lagt øde. Det
gælder bl.a. de store, sam m enhængen
de om råder på Vestfyn, hvor skovbun
den er dækket med i alt 108 agersyste
mer (Ørslev, Tellerup, Håre, Lunge og
Faurskov Bjerge). Alene deres navne
viser tilhørsforholdet til eksisterende
landsbyer. Tilsvarende forhold gør sig
antagelig gældende for langt hoved
parten af de øvrige agersystemer.
I nogle tilfælde er der dog indikatio
ner på tidligere bebyggelse. Det gæl
der først og frem m est Ebberup Skov
under K ærsgård i Brenderup sogn på
Nordvestfyn, hvor skoven tilsynela
dende bæ rer en forsvunden bebyggel
ses navn. I Langesø-skovene er der
konstateret tom ter efter bebyggelse
ved hjælp af udskiftningskortenes an 
givelse af bebyggelse; det vil sige, at
der her er tale om ret sene bebyggel
ser. I Fiskerup Skov under Brahetrolleborg skovdistrikt er der også indika
tioner på flere bebyggelser, både den i
1800-tallets begyndelse nedlagte gård,
Fiskerup, og formodede tidligere be
byggelsesspor. I det hele taget virkede
dette område ret uopdyrket uden for
de højryggede agre med deres talrige
spredte sten, hvilket kan sige noget
om opdyrkningsgrad for den enligt be
liggende gård. Endelig er der konstate
ret et sæ rskilt fænomen i skoven
M ændenes Løkke (Stenstrup sogn,
Stågerup ejerlav, men i dag ejet af
Skjoldemose). H er er der fundet seks
agersystem er liggende vest og nord for
det imponerende voldsted, der må be
tragtes som forgængeren for Skjolde
mose. Men agrene kan ikke umiddel
b art antages a t have sam m enhæng
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med voldstedet, da de er angivet på
Original I kortet fra 1805 og derfor må
antages a t være dyrket fra Stågerup,
som om rådet ejendommeligt nok hørte
under, selv om selve landsbyen ligger i
Ollerup sogn.
Kvalitativt
D a t e r in g

U dgangspunktet for registreringen af
agrene var som nævnt, at de pågæl
dende om råder havde væ ret dyrket
omkring år 1800. Det vil sige, a t u n 
dersøgelsen lægger op til, at de fundne
agre er af ret sen dato, i hvert fald
hvad angår den sidste pløjefase. Men i
nogle tilfælde er der også fundet agre,
som var opgivet omkring år 1800 (be
stem t på baggrund af en skovsignatur
på kortet). Disse agre, hvis slutpløjning ligger tidligere, må altså være af
en ældre dato, og spørgsm ålet er, om
de er af en anden type. Det skal derfor
undersøges, om der kan findes interne
dateringskriterier for agrene ved at
sammenligne med de øvrige gennem
snitsmålinger, der er foretaget.
Der er frem sat den teori, a t de me
get smalle agre er af betydelig ælde
(tidlig middelalder).7 Der er således
fundet meget smalle agre, som er date
rede, på følgende lokaliteter:
- Lindholm Høje, 0,75-1,25 m brede,
dateret til 900-tallet.
- Grydehøj ved Lejre, smalle som
Lindholm Høje, dateret af en overlej
rende grav fra yngre jernalder (Ha
rald Andersen i Skalk 1958, 4, s. 1518).
- Moland, under Oterholt, Bø i Tele
mark, Norge - her er fundet 20 agre
med en bredde på 3-5 meter, 60 me
ter lange og 40 cm høje. De er belig
gende på et fladt stykke sandjord,
ved registreringen i 1950 dækket af
tæ t fyrreskov og dateret af tre grav
høje, der ved udgravning kunne da
teres til ældre jernalder/folkevan
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dringstid (beskrevet i Anders H a
gen: Studier i jernalderens gårds
sam fund, Oslo 1953, s. 247-251).
- K ungsm arken ved Lund, Skåne,
Sverige, 250 m eter lange og 3-6 me
ter brede højryggede agre, dateret til
tidlig middelalder.
Jeg stiller mig tvivlende over for, om
de system er af smalle oppløjninger,
som kan dateres til jernalder (Gryde
høj og Moland), h a r væ ret agre. I hvert
fald det norske fund viser ingen større
terræ ntilpasning, hverken i ud
stræ kning eller i forhold til jordbund
eller hældning. Måske skal det snare
re ses i sam m enhæng med gravhøjene,
der ligger over det oppløjede lag? Ind
til videre må de betragtes som isolere
de fænomener. De to andre lokaliteter
fra vikingetid/tidlig middelalder h ar
snarere k arak ter af agre, men det er
vanskeligt at generalisere ud fra to ek
sempler. Jeg er im idlertid af den over
bevisning, at de smalle agre først og
fremmest h ar topografiske årsager:
For a t kunne placere et vist antal agre
i et bestem t område, m åtte de gøres
meget smalle. E t godt eksempel herpå
findes i Brahetrolleborg Storskov, hvor
der under det tidligere Nybygdgårde
ejerlav ligger to isolerede agersyste
mer tæ t på hinanden: Det ene er gen
nem snitlig på 5,4 m, det andet på 12,8
m - det vil være urim eligt a t antage
andet end, at de er dyrket samtidig!
Der er indtil nu registreret 29 ager
systemer, som ligger i områder, der også
var skov omkring 1800. Det er forskel
ligt, om der i samme skov findes andre
agersystemer, der henlå med agersig
n a tu r på dette tidspunkt. Hvor det er
tilfældet, må disse påtegnede agre have
væ ret dyrket på dette tidspunkt, da
man vanskelig kan forestille sig, at
korttegneren h a r tegnet et sæ t agre,
der ikke var i brug, men henlå som per
m anent overdrevsgræsning, mens an 
dre agre, der henlå forladte i skov, ikke
er blevet tegnet med på kortet.
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Som næ vnt er smalle agre blevet an
set for at være et indicium på højere
alder. Hvis man m åler gennem snits
bredden på agrene i de 29 agersyste
mer, viser den sig at være 12,9 meter.
Det er lidt under gennem snitsbredden
på alle 376 agersystem er (13,7 meter),
men ikke m arkant lavere. Sprednin
gen på de 29 agersystem er er fra 9,0 til
16,9 meter, dvs. inden for samme felt
som over 80% af alle agersystemer. Og
der er blandt de 29 ingen af de særligt
smalle agre. Konklusionen på denne
analyse er derfor enten, a t hypotesen
om de smalle, ældre agre ikke kan be
kræftes, hvorfor andre analysem eto
der skal bruges for a t bevise alderen
på agrene, eller a t agrene ikke er så
meget ældre, at det giver sig udslag i
en lavere gennem snitsbredde - forud
sat, at hypotesen kan bekræftes. Sig
n aturen på kortene siger in tet om ag
renes anlæggelses- eller opgivelses
tidspunkt, men en skovsignatur kunne
være et tegn på, a t opgivelsen var sket
et par hundrede år eller mere før kor
tets udarbejdelse. I en situation, hvor
der findes flere agersystem er i samme
skov, der adskiller sig ved indtegning,
hhv. manglende indtegning på kortet
omkring 1800, er det dog ikke sand
synligt, at der var gået flere hundrede
år, siden de ældste agre var blevet op
givet, isæ r ikke hvis de ligger tæ t på
hinanden.
Jordbundsforhold

De målinger, der er bearbejdet ovenfor,
refererer alle til den samlede mængde
af registrerede højryggede agre. E t
kvalitativt skel kan komme ind ved at
anskue agrene i forhold til jordbun
den. Som grundlag for vurderingen er
anvendt DGU’s jordbundskort som
overlæg til 4 cm kort. En dominerende
jo rd art er i disse kort bestem t i 1 me
ters dybde. Den moderne jordklassifi
cering, udarbejdet af A realdatakonto
ret, nu Afdeling for A realdata og Kort
lægning under Landbrugscentret i

Statens Planteavlsforsøg, dæ kker kun
landbrugsjorden og dermed ikke sko
vene, og går i de fleste prøver ikke dy
bere ned end 20 cm. Så vidt muligt er
de enkelte agre blevet klassificeret ef
ter deres jordbund og ikke blot den do
m inerende jo rd art i skoven som hel
hed. Der er foretaget en grov skelnen
mellem jordbund af moræneler og
sand, som oftest smeltevandssand,
men også ferskvandssand henregnes
herunder; i enkelte tilfælde er grus
den dominerende jordart, som også
regnes med til den sidstnæ vnte k ate
gori. Det viser sig, at højryggede agre
på sandjord er i overtal med 57% af
samtlige systemer. Dette er lidt i mod
strid med den almindelige fordeling af
jordarterne på Fyn, idet (sandblandet)
lerjord udgør 54% af den klassificerede
landbrugsjord over for 35% til (ler
blandet) sandjord, hvis m an følger
jordklassificeringen i 20 cm dybde.8
Det bekræ fter til gengæld, at det i
overvejende grad er de dårligste jor
der, som er blevet opgivet og plantet til
med skov. At der her er tale om lidt
større samm enhængende systemer,
der er blevet opgivet, understreges af,
at antallet af agre på sandjord udgør
ca. 64% af samtlige registrerede høj
ryggede agre.
Interessant bliver det, hvis vi sæ tter
jordbunden i forhold til agrenes bred
de og højde. På forhånd kunne det for
ventes, at agrene på lerjord vil være
højest, dels fordi sandjord lettere ville
kunne erodere ned fra ryggene med
regnvandet, dels fordi m an h ar det
største dræningsbehov på lerjord, da
regnen lettere kan træ nge ned gennem
sand, mens den vil have behov for at
blive ledt ned mod en ren på lerjord.
Alt andet lige må det antages, at
større højde giver bedre dræning. Til
gengæld tillader dette ræ sonnem ent
ikke nogen entydig forventning om ag
renes bredde, da det kan tæ nkes at
give en bedre dræ ning med flere, sm al
lere agre. På den anden side vil der
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rent teknisk være en tendens til, at
brede agre bliver højere end smalle
agre.
Men målingerne viser et noget an
det billede. Den gennemsnitlige bred
de af agre på lerjord er 13 meter, mens
agre på sandjord gennemsnitlig er
14,4 m eter bredde. Der er her brugt
215 systemer på sandjord og 163 sy
stem er på lerjord som grundlag, og for
skellen m å siges at være m arkant.
Lige så m arkant et resu ltat fås ved
at se på højden. H er er den gennem
snitlige højde på lerjord 36 cm, mens
den på sandjord er 43 cm.9 Dette resul
ta t siger for det første, at det er en for
kert hypotese, a t jorderoderingen på
de fossile agre h a r væ ret størst på
sandjord. Ellers m åtte man antage, at
agrene her oprindelig havde væ ret
endnu højere. Den sandsynlige an ta 
gelse i denne forbindelse er, at erode
ringen ikke har væ ret af videre om
fang, hverken på sand- eller lerjord, da
det græstæppe, der hurtigt kommer,
når en dyrket m ark ligger brak, vil
være i stand til a t bevare strukturen
af de højryggede agre. Det samme gæl
der i en skov, også i en bøgeskov med
ret åben underskov, hvor der vil være
nedfaldne blade og/eller vegetation,
der vil være i stand til at bevare rygge
ne. En undtagelse er vindfælder, hvor
roden rykker den omgivende jord op,
men det vil til gengæld kun være
punktvis, således at størstedelen af et
agersystem vil være bevaret.
En sammenholdning af højde og
bredde giver således ikke nogen m ar
k an t positiv korrelation mellem de to
variabler. Hvorledes den større højde
på sandede jorder skal forklares, er et
godt udgangspunkt for videre bearbej
delse, da det tilsyneladende er i mod
strid med hypotesen om dræ ning som
den altdominerende forklaringsfaktor.
En stigende bredde skulle ren t logisk
ledsages af stigende højde, men hver
ken på sand- eller lerjord tyder agersy
stem erne i denne retning. Det skal dog
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indrømmes, at den målingsmetode, der
er anvendt til at måle højden og gen
nem snitsbredden - den m est m arkan
te højde i system et og den gennem snit
lige bredde på basis af alle agres bred
de - ikke er den m est velegnede til at
fastslå en sam m enhæng mellem disse
to størrelser; hertil behøves en måling
af højde og agerbredde på hver enkelt
ager.

Højryggede agre sammenlignet
over tid - en detailanalyse
I november-december 1992 blev ager
system XIX i H åre Bjerge opm ålt.10
Det skete, fordi en tidligere rekon
struktion af agersystem erne i Håre
Bjerge ud fra m atriklens opmålinger i
1682 havde sandsynliggjort, a t der på
dette sted antagelig var tale om to
agersystemer, mens der i dag kun k u n 
ne iagttages ét ved registreringen i
terræ net. Det var årsagen til, a t netop
dette system blev udvalgt til en n æ r
mere undersøgelse for a t kunne forkla
re eventuelle forskelle mellem de to si
tuationer.
1 1682 er registreret to agersystem er
kaldet hhv. Böye Nap og Tang Moesse
Agre (se kortskitsen). Böye Nap løber
norden på Bierre och Sønden paa
Brenne Mølle Aae, [er] m aalt fra
Westen. Agerskiftet er klassificeret til
m iddelm aadig boghvedejord, a ff sand
och grus med ringe m uld och mange
sten. Der opregnes først 11 agre med
længder omkring 380-420 m eter11 og
bredder på 8-12 meter, med en enkelt
undtagelse, en ager på 23 m eter i den
ene ende og 7,6 m eter i den anden.
Derefter fulgte 3 h u tte r syd herfor;
h u tte r var en betegnelse for brede og
korte agre: 21,5-28 m eter brede og 5570 m eter i længden. Agerskiftet afslut
tes med seks agre paa dend rette
længd, som kun er omkring 200 meter,
mens bredden ligger på 10-12 meter,
undtagen de østligste, hvor bredden er
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oppe på 22-23 meter. Men alt i alt 17
agre på normal længde.
Tang Moesse Aggere løber sønden
paa Engen, Østen og Norden paa Bierge, m aalt fra West och Nord. Boniterin
gen er som ovenfor, blot nu kun med
sten. Der er først registreret fire agre
på 280-325 m eters længde og 10-15
m eters bredde. D ernæ st kommer to
åvendinger nord herfor - det er de
stykker forager, hvorpå m an h a r vendt
ploven, og som m an altså også h a r fun
det dyrknings væ r dige. De er her 9-10

m eter brede og 57 m eter lange, og de
må rimeligvis løbe modsat vej, altså
øst-vest. D ernæ st følger 11 agre, der er
m ålt med ret varierende bredder på 627 m eter og i aftagende længder fra
225 m eter til 64 meter. D ernæ st følger
to åvendinger på 7,5-11 m eters bredde
og hhv. 220 og 40 m eter i længden.
Agerskiftet slutter med fire agre, der
løber nord paa Schelrennen [til Faur
skov] og er m aalt fra west (ligesom de
øvrige). Bredden varierer fra 12 til 24
m eter og længderne fra 47 til 165 me315
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ter. Det sidste elem ent er tre agre, der
løber øst-vest for skelrenden på 70-90
m eters længde og 11-29 m eters bred
de.
I disse to agersystemer, som efter be
skrivelsen hovedsagelig m å løbe nord
syd mellem »Bjergene« i nord og åen i
syd, og som må ligge ved siden af hin
anden med Böye Nap mod vest, er der i
alt 36 regulære agre, der løber i hoved
retningen nord-syd. Det samlede areal
for de dyrkede agre (inch h u tte r og
åvendinger) er 130.158 m2 eller 13 ha.
Det længste mål i længden er på 425
m eter i den østlige del a f Böye Nap,
mens den samlede bredde ikke direkte
kan udledes. Opgørelsen i markbogen
viser, a t der er m ålt to bredder og en
længde pr. ager. Det må formodes, at de
to bredder er m ålt i hver sin ende, men
hvordan er de opført? Altid med f.eks.
den nordlige først, eller er man, som
det vil være logisk i forbindelse med op
målingen, begyndt a t måle en ager med
den nordlige bredde, dernæ st længden
og sidst den sydlige bredde; herefter er
m an begyndt på den sydlige bredde på
den næ ste ager, n å r m an nu var på det
sted, og h a r m ålt længden og den nord
lige bredde og så fremdeles skiftevis
med bredderne? Det var ligegyldigt for
resultatet, der var en opmåling af area
let, og det kan ikke vides i hver enkelt
tilfælde, om m an h a r skrevet tallene i
den rækkefølge, hvori de er blevet op
målt, eller om m an h a r ‘vendt’ tallene
om i den færdige renskrift. Vi kan ikke
være sikre på, om m an h a r fulgt en fast
praksis, eller om de to principper er
blevet brugt i flæng.12 Hvis vi antager,
a t det første princip er blevet fulgt,
altså a t den ene endes agre er blevet
anført som første bredde, giver det
bredder på ialt 495 m eter i den ene
ende og 486 m eter i den anden. E r det
andet princip blevet fulgt, bliver resul
ta te t bredder på 521 og 461 meter.
I forbindelse med udskiftningen
blev der foretaget en opmåling og boni
tering a f jorden forud for nyfordelin
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gen. Det skete samtidig med, at der
blev tegnet et kort over ejerlavet, der
skulle bruges som kartografisk grund
lag for fordelingen. Opmålingen og bo
niteringen er dog kun sket agerskifte
vis13 og dermed ikke næ r så detaljeret
som i 1682 og således, som agrene kan
ses og registreres i dag. H er h a r vi god
hjælp a fk o rtet, der er overleveret som
Original I-kort (ældste m atrikelkort
med grundlag i udskiftningskortet fra
1782, tegnet af B run og i 1811 vurde
ret og godkendt til m atrikelkort). De
gamle m arknavne og m arkinddelinger
er her skrevet på. Og i dette sydøstre
hjørne a f Håre bys ejerlav viser der sig
tre m arker af sammenlignelig værdi.
Der er læ ngst mod vest Sillerupdals
Agre på knap 50.000 m2, Bøg Nappen
på 93.000 m2 og Tandmose ager på
106.000 m2, eller i alt 25 ha. Det skal
tilføjes, a t også engjorden blev opmålt
inden for agerskifterne. Men det frem 
går ikke klart, om der er tale om en de
cideret opmåling af de enkelte agre,
der h a r resulteret i dette tal, eller om
der er tale om en måling på kortet. I
hvert fald giver det et helt andet resul
ta t end i 1682. Der var da ikke tale om
nogen Sillerupdals Agre, og nede i det
te hjørne af landsbyej erlavet giver de
to om talte agre et areal på knap halv
delen af det i tre agerskifter i 1782
dyrkede areal.
G år vi derefter til kulturlandskabet
i dag, kan det konstateres, a t der tilsy
neladende kun er ét sam m enhængen
de system med ca. 35 agre løbende i
nord-syd i hele om rådet mellem Bjer
gene og åen mod syd, hvor der er stejle
skrænter, som gør, a t agrene ikke h ar
kunnet løbe helt herned - således som
også 1782-kortet viser (se opmålin
gen). Opmålingen giver en mulighed
for a t overskue agersystem et, som
m an ikke ville have ved en almindelig
besigtigelse. En sådan giver umiddel
b art det indtryk, a t system et er meget
regelmæssigt med parallelle ræ kker af
lige brede agre. Det sidste afslører sig
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dog h u rtigt a t være et bedrag, n år m an
skridter agrene af på tværs, således
som det er sket ved alle besigtigelser.
Ved opmålingen i terræ n et er anvendt
en geodistomat, der kan aflæse et re
flektorspejls aktuelle placering i et xykoordinat sam t nivellere højden. De
aflæste placeringsværdier er siden ble

vet overført til et dataprogram , der h ar
kunnet tegne punkternes placering ud
i et xy-koordinat. Det visuelle indtryk
h a r væ ret det afgørende ved indmålingen, som m an kan kalde funktionsbe
stem t, i stedet for en decideret terræ n 
opmåling, som ville tage meget længe
re tid både til selve opmålingen og til
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tolkningen bagefter af, hvad der er
agre. Der er indm ålt punkter fra hhv.
ryg og ren på agrene og så vidt muligt
er disse punkter placeret i hver ende
af agrene sam t nogle punkter i mid
ten. Men afgørende for disse målinger
h ar også været, at det var muligt at
sigte gennem den skov, som i dag fin
des på de sydlige to tredjedele af area
let (den nordvestlige del var plantet til
med små graner, som ikke hindrede
udsynet, men som desværre havde for
årsaget maskinelle plantehuller ned i
agrene). Det vil også sige, at det ikke
er m uligt at foretage en præcis højde
nivellering af terræ net ud fra de fore
tagne målinger, kun forskellen på ryg
og ren på de udvalgte steder.
Opmålingen viser, at der nogle ste
der ind imellem de lange agre (efter
agrene nr. 4, 11, 12 og 24, alle i den
sydlige ende), stræ kker sig ligesom
nogle kiler af kortere agre. Der er tale
om, at der ved enderne skyder sig en
ekstra ager ind, ligesom terræ net her
åbner sig og giver mulighed for yderli
gere en ager. Den løber så ud af sig
selv lidt længere inde i system et mel
lem to øvrige agre, hvor så a t sige to
rygge bliver til én. Det er måske i for
bindelse med agrene omkring nr. 11 og
12, at de to agersystem er Tandmose
Agre og Bøg Nappen stødte sammen,
næ sten umærkeligt, men alligevel
med en vis forstyrrelse i agerrækkeføl
gen. I et enkelt tilfælde kan det også
konstateres, at en ager ligesom bliver
klem t af de øvrige, også på grund af
terræ n et (nr. 20). I et andet tilfælde
kan det konstateres, at en ager (nr. 13)
ved at gå op over en høj i terræ net
(måske en gravhøj) går meget tæ t på
sin ren, der ligger nærm ere toppen af
højen. Derved bliver ageren løftet op
fra højens side, og bonden undgår
måske, at der glider god muldjord ned
fra ageren. Bem ærkelsesværdigt er
også, at agrene mod nord går op ad en
skråning, der er så stejl, at den stiger
med mere end 10 m eter over 8 meter!
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Mod syd viser agrene også en klar te r
ræntilpasning, idet de går lidt ned ad
den stejle skråning og derefter stop
per. Det ses tydeligt, n år der sam m en
lignes med de indtegnede højdekurver.
I alle tilfælde tyder disse eksempler
på, at agrene i høj grad viser en tilpas
ning til terræ net, som det ikke er m u
ligt a t erkende ud fra en skriftlig kilde
som 1682-markbøgerne. Nøjere analy
ser af levn efter agrene vil kunne vise
dette.
R esultatet af målingen i 1992 er, at
den maksimale længde er 470 m eter
på en ager i midten. Den samlede
bredde er i den nordlige ende ca. 472
m eter og i den sydlige 526 meter, og
det samlede areal er på ca. 13,7 ha.
Dermed er der um iddelbart god over
ensstemmelse med 1682-situationen,
hvis m an følger den sidstnævnte af de
to hypoteser om, hvordan breddem åle
ne er anført. Men det skal også straks
indskydes, at der sandsynligvis er sket
forandringer i landskabet, som kan
have udslettet nogle af agrene. Mod
øst blev ved udskiftningen udstykket
en m indre husm andslod (i dag Skelbækhus), hvis jord sandsynligvis er
blevet dyrket efter, at de højryggede
agre gik af brug. De agre, der i 1682
blev beskrevet som stødende til skel
renden, kan have ligget her; dermed
forsvinder ca. fire agre ud af sam m en
ligningen. Desuden er der mod vest
blevet gravet grus nord for vejen og
sandsynligvis tørv syd for vejen, så der
nu er blevet en sø. Det kan også have
fjernet nogle af de højryggede agre, så
ledes dem, der på 1782-kortet er anført
som Sillerupdals Agre. På den anden
side er 1782-opmålingen vanskelig at
inddrage i sammenligningen, da tilsy
neladende hele arealet med både dyrk
bar og udyrket jord sam t engbund er
blevet opmålt. Men det udelukker
ikke, at der kan være sket en øget op
dyrkning mellem 1682 og 1782, hvor
Sillerupdals Agre er blevet til - der
kan være tale om, at nogle af Tandmo-
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se Agre er blevet underlagt det nye
skifte, eller at engbund er blevet af
vandet og pløjet (det sidste tyder tørvegravningen og den i dag eksisteren
de sø på).
Men det er ganske underligt, a t sy
stem et i dag frem træ der næ rm est som
en helhed, hvor der ifølge 1782-opmålingen og skitseringen på kort bur
de være tre forskellige agerskifter, og
hvor arealet i dag um iddelbart passer
bedst med 1682-målene. Der er to m u
lige forklaringer herpå: E nten er 1782opmålingen meget skitseagtig, således
at den kun viser den omtrentlige pla
cering og et totalareal, uden a t det
nødvendigvis følger de højryggede
agre, eller også er den udvikling, der
sandsynligvis er sket mellem 1682 og
1782, siden blevet udvisket - den sid
ste mulighed lyder ikke sandsynlig, da
dyrkningen antagelig er opgivet umid
delbart efter udskiftningen,14 hvorfor
motivet til a t omlægge agrene forsvin
der.
Yderligere et moment skal inddra
ges i sammenligningen. Breddemålene
på de enkelte agre i 1682 og 1992
(målt i agerenderne efter udtegningen) så efter det ene opmålingsprincip
ud til a t stemme godt overens, når det
gjaldt det samlede mål. Til gengæld
ser bredderne ikke på nogen måde ud
til at kunne kombineres til et sam 
menligneligt resultat, når det gælder
rytm en i de enkelte agres bredder,
uanset hvilket opmålingsprincip man
lægger til grund, og også selv om man
regner med, at nogle agre i begge en
der i dag m åtte mangle i forhold til
1682. Det skulle dog forventes, a t en
vis system atik med f.eks. to smalle ef
terfulgt af tre brede vil være bibeholdt,
selv om der er sket mindre justeringer
som følge af pløjning.15
Alle disse forhold kunne antyde, at
der var sket en omlægning af agrene
mellem målingen i 1682 og opgivelses
tidspunktet. Yderligere undersøgelser
må afsløre, om det er tilfældet, f.eks.

arkæologiske snit gennem agrene,
hvor de ifølge 1682-opmålingen skulle
være delt i to systemer.

Beskyttelsesaspekter og frem
tidige forskningsmuligheder
I forhold til den beskyttelsessituation,
som jeg beskrev i 1990,16 er der i n a
turbeskyttelsesloven af 3. ja n u a r 1992
sket en tilsyneladende forbedring, da
der nu er mulighed for at beskytte
agre som kulturhistoriske levn gen
nem fortidsmindefredning, dvs. forbud
mod ændring i fortidsm indets tilstand.
For agrenes vedkommende gælder det
dog ikke autom atisk, men kun n år eje
ren h a r modtaget meddelelse herom
fra miljømyndighederne. Det gælder
såvel oldtidsagre som højryggede agre.
Men i praksis er denne beskyttelse
ikke meget værd, da den beskyttelse,
m an ifølge lovgivningen kan udøve
over for den slags fortidsminder, rent
juridisk er af den type, der gælder
punkter i landskabet. Og en ager må jo
siges at være alt andet end ét punkt,
den er en række punkter og snarest en
flade. Derfor er lovgivningen kun i teo
rien blevet udvidet, men ikke i prak
sis. Højryggede agre ligger derfor fort
sat uden beskyttelse - i skovene såvel
som i det åbne land.
I erkendelse af denne situation er
m an i stedet søgt andre veje. Det sker
gennem skovloven, der med sin m ål
sætning om en flersidig skovdrift også
lægger op til at varetage kulturhistori
ske interesser. Som en forsøgsaftale17
er der for perioden 1. ja n u ar 1994 til 1.
juli 1997 indgået en aftale mellem
Skov- og N aturstyrelsen og ejerne af
de store skovområder på Vestfyn, hvor
højryggede agre ligger tæ ttere koncen
treret end noget andet sted i landet.
Ejerne er Wefri A/S og F. U hrenholdt
Holding A/S, men i praksis udføres af
talen af Wefri A/S, der h ar driften af
skovene i hele området. Aftalen inde319
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bæ rer en skånsom jordbehandling, der
udmøntes i dels a t udslæbe fældede
træ er på langs a f agrene, dels a t til
plante med spade frem for med m aski
ne og forud herfor undgå m askinel be
arbejdning af jorden. Endvidere til
stræ bes områderne tilplantet med løv
træer, i dette tilfælde egetræer, som er
velegnet til jordbunden, og som h ar en
meget lang driftstid i forhold til de nu
værende nåletræer. H ertil søges den
generelle løvskovsstøtte. Som kompen
sation for den skånsomme skovdrift
ydes et beløb pr. ha. og et tilskud pr.
enhed udslæbt træ .
Jeg vurderer det som et væsentligt
frem skridt i beskyttelsen af historiske
levn i kulturlandskabet, a t denne afta
le er kommet i stand. Højryggede agre
var den altdominerende agerform i pe
rioden ca. 1000-1850, og de eksisteren
de levn må derfor vurderes som et me
get betydningsfuldt elem ent i det
agrare kulturlandskabs historie fra
denne periode, hvoraf de m est betyd
ningsfulde levn er værd a t bevare. H er
er der peget på et større område, der
indeholder en meget koncentreret
samling af højryggede agre, som næ p
pe findes andetsteds i landet.
Forud for arbejdet med a t få den
nævnte aftale i stand skete en sonde
ring af, hvorvidt de pågældende agre
på Wedellsborg Banker kunne siges at
være a f national interesse. Tilstanden
på i hvert fald halvdelen a f Fyn var
kendt i forvejen, og der blev gjort fore
spørgsel til alle kulturhistoriske m u
seer, hvoraf lidt over halvdelen svare
de. De fleste havde registreret enkelte
spredte systemer, m est omfattende
var registreringerne inden for Århus
amt, hvor Jesper Laursen havde fore
taget en registrering af alle fortids
m inder i skovene, herunder også høj
ryggede agre.18 Hovedindtrykket er, at
der findes mange spredte enkeltsyste
m er i skovene, men in tet større kom
pleks af sam m enhængende syste
mer.19 Det nærm este, m an kommer, er
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Grib Skov i Nordsjælland, hvor der
findes en ræ kke højryggede agre, der
ligger i sam m enhæng med nedlagte
bebyggelser.20 Til forskel fra de vest
fynske agre ligger de overvejende på
lerbund, og tæ theden er ikke så stor,
ligesom om rådet ikke er så kuperet.
Agrene i Grib Skov må også vurderes
som værende af national betydning.
Som sidste led i undersøgelsen blev
enkelte skove udvalgt til besigtigelse
for a t se, om manglende indberetning
fra museerne også var ensbetydende
med fravæ r a f bevarede, højryggede
agre. H er blev undersøgt Rold Skov og
Dronninglund Storskov, begge i Nord
jyllands amt. I ingen af skovene blev
der fundet højryggede agre (sonderin
gen var dog ikke så grundig, a t det
kan konstateres, a t de helt mangler,
men kun, at de ikke findes i et større
omfang). Sandsynligheden taler dog
for, a t skovområderne aldrig h a r væ
ret dyrket i historisk tid.
Hvis den omtalte aftale praktiseres
efter hensigten, er det m it håb, a t den
dels kan blive forlænget, dels også kan
danne model for andre områder med
lignende, væsentlige kulturhistoriske
levn, n å r det gælder højryggede agre,
f.eks. i statsskoven Grib Skov.
N år det er væ sentligt a t bevare høj
ryggede agre for nutiden og fremtiden,
skyldes det dels hensynet til a t kunne
visualisere et fortidigt elem ent i kul
turlandskabet - det skal gøres de ste
der, hvor det er m est m arkant, og hvor
det kan være tilgængeligt for publikum
- dels spørgsm ålet om a t bevare levn,
som kan danne grundlag for forsk
ningsmæssige undersøgelser. Denne
artikel forsøger a t vise, a t levnene kan
bringe en ekstra dimension ind i studi
et a f historiske dyrkningssystemer.
Der er stadig mange uafklarede
spørgsmål tilbage at løse. For det
første gælder det spørgsm ålet om ag
renes alder. Det h a r hidtil ikke vist sig
muligt ved traditionelle arkæologiske
metoder (herunder brug a f naturvi-
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denskabelige metoder) at datere agre
ne. Det h a r i sam m enhæng med a r
kæologiske udgravninger i to tilfælde
vist sig muligt a t datere de tidligst
kendte agre, nemlig Lindholm Høje
(slutningen af vikingetid) og Filsø
(overlejret af bygning fra 1100-tallet).
Men agrene i sig selv lader sig tilsyne
ladende ikke datere. Der skal ikke
gøres realistiske forhåbninger om at
kunne datere dem ad denne vej, men
samtidig skal muligheden ikke ude
lukkes for ved arkæologiske udgrav
ninger a t kunne nå til et dateringsre
sultat. I hvert fald kan arkæologiske
udgravninger være med til a t besvare
andre spørgsmål, f.eks. angive, om der
er sket omlægninger i agrene. Ligeså
må frilagte jordlag fra agrene kunne
give muligheder for naturvidenskabe
lige undersøgelser med hensyn til jord
bundsanalyser, pollenanalyser og makrofossilanalyser.

En datering af nogle udlagte agre
skal også forsøges gennem analyser af
landskiftet ved at inddrage situatio
nen i 1688-matriklens markbøger. Kan
der på grundlag af det observerede
landskifte i et bestem t område udledes
noget om datering, n år man sam m en
ligner med landskiftet i det øvrige
ejerlav og udviklingen i antallet af
gårde? F.eks. må de sandede randm o
ræ nestræ kninger på Wedellsborg Ban
ker have væ ret opdyrket på et tids
punkt, hvor det var rentabelt a t opdyr
ke marginaljorder. Men hvornår?
Det er også et uafklaret spørgsmål,
hvorfor m an egentlig i perioden 10001850 h a r pløjet op i højryggede agre.
Hidtil h a r hovedteorien væ ret overfla
dedræn. Men analyserne ovenfor h ar
vist, at det ikke nødvendigvis behøver
at have væ ret hele forklaringen. Ana
lyser af agrene i forhold til terræ n et
kan give nye inform ationer om dette
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spørgsmål. H ertil vil netop Wedells
borg Banker være velegnet med de
mange agre og det meget kuperede
terræ n. Og hvor stor en rolle spiller
det besiddelsesretslige aspekt for bøn
derne? E r det, a t hver bonde i landsby
en bruger en lang, højrygget ager, af
græ nset af renen til naboen, en tilpas
ning af de socialretlige forhold til de
landbrugstekniske, eller er de sociale
forhold afgørende for opkomsten af de
højryggede agre?
Det kan også være et interessant
undersøgelsesobjekt, hvorfor der i nog
le om råder som f.eks. på Vestfyn skete
en re t udstrakt, om end ikke intensiv
opdyrkning, mens det ikke skete i an
dre områder. Hvad er med andre ord
årsagen til, a t vi kan finde store om rå
der, hvor opdyrkningen senere er opgi
vet og om rådet plantet til med skov,
hvorfor de højryggede agre er bevaret?
Det handler om udnyttelsesstrategi i
landbrugssam fundet omkring 10001850, og heri stå r spørgsm ålet om de
højryggede agre centralt placeret.
Der er således nok af forskningsm u
ligheder, hvori levn af højryggede agre
kan spille en væsentlig rolle. Derfor er
bevaringen af væsentlige dele af disse
levn vigtig - ikke blot af miljømæssi
ge, landskabelige og kulturhistoriske
grunde.

4.

5.

6.
7.

8.

9.
10.

11.

12.

Noter:
1. Esaias Fleischer: Agerdyrknings-Katekis
mus til Underretning for Landmanden i
Dannemark, København 1780, s. 65 - dette

er hele hans svar i § 16 på spørgsmålet: Er
det godt at gjøre højryggede Agre?
2. Se min forskningsoversigt over højryggede
agre i artiklen Højryggede agre - forskning
og bevaring, Bol og By 1990, s. 90-118.
3. I perioden oktober 1989 - april 1990 har
Claus Chr. Koch og Linda Rasmussen været
behjælpelige. I perioden november-decem
ber 1990 Annette Borum, Kåre Johannesen,
Birgitte Monrad Møller og Rikke Haugård
Petersen, i perioden november-december
1992 Betina Buhi, Mogens Kragsig Jensen
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og Grethe Banggård Steffensen; i perioden
november 1993 - marts 1994 Betina Buhi,
Karen Katrine Elberg, Mogens Kragsig
Jensen, Thomas Toftegård Knudsen, Birgit
te Monrad Møller, Rikke Haugård Petersen,
Charlotte Drejer Skov og Grethe Banggård
Steffensen.
For en vurdering af disse korts indhold og
ophavssituation, se min artikel Udskift
ningskort og matrikelkort - indhold og be
varing, Fynske Årbøger 1992, s. 100-113.
Metoden er dog ikke skudsikker, da det kan
være et problem at vurdere, om en åben sig
natur på målebordsbladet nu også betyder,
at marken er pløjet, eller om den blot hen
ligger som græsningsoverdrev. Der er fun
det ét eksempel på, at der alligevel findes
store, flotte, sammenhængende højryggede
agersystemer i et sådant område (ved Fals
led, Svanninge sogn på Sydvestfyn).
Når der senere i artiklen regnes med 376
systemer, skyldes det en mindre underopde
ling under den statistiske bearbejdelse.
Jvf. bl.a. Jens Bechs notat »Projekt agerda
tering«. En foreløbig projektbeskrivelse, in
deholdt som bilag 6 i Kulturhistorisk Regi
strering - et pilotprojekt, Skov- og Natursty
relsen 1993 (kopieret).
H. Breuning Madsen, Axel Henry Nørr og
Kr. Aagaard Holst: Den danske Jordklassifi
cering, Atlas over Danmark serie I, bd. 3,
København 1992, s. 25.
Højden er på alle systemer målt som den
mest markante højde i systemet.
Det skete med fagkyndig bistand af Claus
Madsen, Fyns Oldtid, Hollufgård, som mu
seet venligst havde stillet til rådighed til
formålet.
Målene er omsat fra markbogens alen til
vore dages meter i den database, som ager
systemerne er kørt ind i for at danne grund
lag for at overskue agrene i 1682.
I C. Rise Hansen og Axel Steensbergs un
dersøgelse af tre sjællandske landsbyer
fremgår, at der i de fleste tilfælde var skre
vet på, i hvilken ende breddemålet var taget
- ellers kunne det ikke siges med bestemt
hed. C. Rise Hansen og Axel Steensberg:
Jordfordeling og udskiftning. Undersøgelser
i tre sjællandske landsbyer, 1951, s. 145-46,

181 og 213.
13. Beregningsprotokollen befinder sig i Wedellsborg godsarkiv (på Adlerhus godskon
toret under Wedellsborg) i sagerne ved
rørende udskiftningen i Håre, som velvilligt
er blevet stillet til min rådighed.
14. Jvf. min artikel Marginaljorder i 17-19.
århundreder, i Marginaljorder i fortid, nutid
og fremtid, udg. Claus Bjørn, Per Grau Møl
ler og Erland Porsmose, 1992, især s. 129132.
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15. I Grith Lerches disputats Ploughing Imple
ments and Tillage Practices in Denmark
from the Viking Period to about 1800 - Expe
rimentally Substantiated, Herning 1994, be

lyser hun ikke stabiliteten af de historiske,
højryggede agre, men gennem sine pløj efor
søg viser hun, at renen kan flytte sig op til
en meter, mens ryggen er nogenlunde kon
stant. Imidlertid er der i forsøgene pløjet ud
fra den forudsætning, at ryggen er kon
stant. Spørgsmålet er, om bønderne ikke
søgte at holde renerne konstante, da det jo
var her, de stødte sammen med naboen.
16. Grau Møller: Højryggede agre (se note 2),
især s. 114. Viggo Nielsen har efterfølgende
givet en god statusbeskrivelse af fredningsaspektet omkring både oldtidsagre og høj
ryggede agre; Viggo Nielsen: Øde marker.
Om bevaringen af et kildemateriale, Plov og
Pen. Festskrift til Svend Gissel 4. januar
1991, red. Harald Ilsøe og Bent Jørgensen,

17. Aftalen er indgået i henhold til skovlovens §
21, der rummer mulighed for, at miljømini
steren, dvs. Skov- og Naturstyrelsen, kan
indgå aftale med en ejer om at overtage drif
ten af særlige bevoksninger eller yde ejeren
økonomisk kompensation for at pleje area
ler, der er af særlig miljømæssig værdi. Her
er de højryggede agre vurderet som væren
de af særlig miljømæssig værdi.
18. Resultaterne er senere udkommet i bog
form: Jesper Laursen: Historien i Skoven,
1994.
19. Det er endnu ikke muligt at afgøre, om det
indledningsvis citerede udsagn om de højere
agre på Fyn svarede til virkeligheden, og om
dette er årsag til en bedre, mere synlig beva
ringstilstand.
20. Erik A. Jarrum: Forsvundne gårde og lands
byer i Gribskov, Gilleleje Museum 28, 1989,
s. 29-46.

1991, s. 129-136.
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Debat

Ingen revolution - men en regnefejl
Jens Karlshøj Hansen
Fortid og N utid december 1995, s. 324-333.

Et af de heftigst omdiskuterede elementer i Thorkild Kjærgaards disputats
Den danske revolution 1500-1800 har været Kjærgaards antagelse om

kløveravlens udbredelse i årtierne omkring landboreformerne i det sene 18.
århundrede. Jens Karlshøj Hansen anskuer i dette indlæg problemet fra
frøavlerens synsvinkel og påpeger kløverfrøavlens vanskelighed. Kjær
gaards antagelser om kløveravlens udbredelse forudsætter en frøproduk
tion og/eller -import af et omfang, der på baggrund af det 20. århundredes
erfaringer må forekomme ganske usandsynligt - selv hvis man ser bort fra,
at et af Kjærgaards tal er behæftet med en alvorlig regnefejl.
Jens Karlshøj Hansen, Everdrup, f. 1929, HH eksamen 1948, uddannet i
frøbranchen i ind- og udland. Direktør i Herfølge Frøhandel 1957-1985, di
rektør for Landbo- og Husmandsforeningernes Frøsalg, formand for Dansk
Frøhandlerforening 1977-1983, medlem af rådgivende udvalg for frø i EU
1975-1977.

Den 7. m arts 1995 talte Thorkild
K jærgaard på et åbent møde på Lade
lund Landbrugsskole om sin doktoraf
handling fra 1991, Den danske revolu
tion 1500-1800, En økohistorisk tolk
ning. Thorkild K jærgaard havde et
meget negativt syn på sam fundet i al
mindelighed og landbruget i særdeles
hed. H an hævdede, landbruget havde
toppet i 1970, det var således gået til
bage i 25 år - og i løbet af de kommen
de ti år frem til år 2005 ville landbru
get køre fast på grund af overgødsk
ning og kemikalieforbrug. En kom
m entar fra den stedlige planteavlskon
sulent, Vagn Smed, gående ud på, at
forbruget af kunstgødning og pestici
der i dag var langt mere miljøvenligt
end i 1970, da uønskede midler var
gået ud af brug, og der var en forbedret
udbringning af husdyrgødning, blev af
K jærgaard besvaret med et: Passer
ikke.
Efter en kom m entar fra næ rvæ ren
de forfatter opfordrede K jærgaard mig
til at konkretisere mine synspunkter i
en artikel, da han i så fald bedre ville
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kunne besvare et par tekniske spørgs
mål, som jeg havde rejst vedrørende
kløverfrøavl. Denne opfordring tager
jeg op, men da jeg ikke er historiker, er
jeg ude af stand til a t vurdere det stof,
der ligger uden for m it fagområde. Ho
vedtem aet - kløver - kender jeg til
gengæld rimelig godt såvel praktisk
som teoretisk, og det er min vurdering,
at K jærgaards afhandling placerer
kløver som et hovedtema.

Kløverfrø, fagligt og statistisk
En afgrøde af kløverfrø skal sås, bestø
ves og høstes. Frøet skal tæ rskes og
hamses, det vil sige, at frøet skal fri
gøres fra sin bælg. Det skal renses og
opbevares til udsåning. Kløverfrøavl er
en meget risikofyldt avl, som kræ ver
kapital. K jærgaard beskæftiger sig
meget lidt med disse processer. M ate
rialet taler efter min opfattelse ikke
for sig selv, men det er meget spæ n
dende, at Thorkild K jærgaard h ar fun
det så meget stof frem og gjort så me-
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get ud af græsm arkerne, som tilfældet
er i hans afhandling.
Frøbranchen er ikke forvænt med
omtale, og frøavlens historie h a r bran 
chen gjort for lidt ud af, hvorfor m an
som fagmand nyder de mange spæ n
dende oplysninger, K jærgaard h a r fun
det frem, og man nikker genkendende
til m angt og meget. Det er et fornemt
opsøgningsarbejde, der her er udført,
men n å r taknem meligheden herover
h a r lagt sig, forbløffes m an over Kjærgaards fejlkonklusioner. En så belæst
doktorand burde kende virkeligheden.
Virkeligheden er den, a t kløveravl
er noget af det vanskeligste, der findes
inden for planteavlen. Rødkløverfrøav
len er den »lette« kløverfrøavl, mens
hvidkløverfrøavlen er mere krævende.
Først med ny og senere forbedret tek
nik i 1950’erne blev D anm ark et bety
deligt hvidkløvereksportland, men til
trods for den forbedrede teknik er
kløverfrøavlen aldrig blevet en sikker
avl. Vi havde således to katastrofeår i
1980’erne. Jeg tror ikke på, danske
bønder for to hundrede år siden kunne
det, vi ikke altid m agter nu.
Historikeren, tidligere afdelingschef
i landboforeningerne S.P. Jensen gav
mig for en halv snes å r siden nogle tal
fra Stevns herred, en a f D anm arks
bedste frøegne, hvor min farfar starte 
de en frøforretning i 1894. Det var en
egn med adskillige roeforædlere i sid
ste århundrede, og K ristian Rasm us
sen, Olsgård, forædlede verdens m est
solgte hundegræssort. I Stevns herred
var der ifølge disse oplysninger under
30 ha i alt med frøavl i 1896, i 1907 var
der 4 ha med kløverfrø; det blev til 27
ha i 1912. På landsbasis var der 667
ha kløverfrøavl i 1912 og 1.708 ha i
1920. I 1961 var der 19.997 ha med
kløverfrø og i 1991 2.017 h a .1 Dette
nævnes for a t sæ tte det 18. århundre
des kløverfrøhøst i perspektiv.
K jærgaard mener, a t der på Fyn har
væ ret ca. 72.000 ha med en bestand af
kløver i græ sm arken.2 E t så stort

kløverareal må formodes a t have kræ 
vet ca. 400 tons frø årlig til nyudlæg el
ler til omlægning. Det kunne måske
høstes på 2.500 ha. Til sammenligning
havde Fyn i 1939 blot 720 ha rød
kløverfrøavl og 215 ha hvidkløverfrøavl, i 1955 lå tallene på henholdsvis
1.260 ha rødkløverfrøavl og 404 ha
hvidkløverfrøavl. G ennem snitsudbyt
terne var i tiåret 1933-42 hos DLF på
landsbasis 216 kg pr. ha i tidlig rødklø
ver og 359 kg pr. ha i sildig rødkløver,
medens hvidkløver lå på 220-230 kg
pr. ha. A realet i det øvrige land gæ tter
K jærgaard ikke på, men det fremgår
af afhandlingen, a t interessen for klø
verm arker var meget stor på Sjælland
og Lolland-Falster. Senere tider h ar
vist, a t frøavlen a f kløver lå bedre for
sidstnæ vnte områder end for Fyn.3
Som bilag til K jærgaards afhand
ling er der udarbejdet fire kort over
udbredelsen af domesticeret kløver i
D anm ark i 1775, 1785, 1795 og 1805.
Som kildebelæg for kortene er der i et
bilag, side 269-336, angivet de anvend
te kilder, der i årene 1749-1805 om
handler konkrete forekomster af klø
ver. Bilaget rum m er i alt 1.165 oplys
ninger eller henvisninger til kløveravl.
Dette m ateriale kan bearbejdes på
mange måder, men i nogle forhold b u r
de det være fyldigere, idet det ofte kun
angives, a t der blev sået 16 pd kløver,
eller a t der blev høstet 6 læs hø eller 5
lpd kløverfrø, men doktoranden h a r
selvfølgelig ikke kunnet videregive fle
re oplysninger, end der h a r været.

Hvad vi ved om handel
med kløverfrø i
det attende århundrede
Det h a r interesse a t analysere brugs
størrelse, profession, sælgere og købe
re i K jærgaards m ateriale. Det er be
tegnende, a t de større gårde prim æ rt
var interesseret i a t producere kløver
frø til eget forbrug, selv om de også
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medvirkede til forbruget i bondebru
get.
Kløveravl kræ ver bier til bestøv
ning, og større arealer vil netop af
mangel på bier give ringe udbytte. Ud
stationering af bier hører en langt se
nere tid til, og så sent som i 1930’erne
var kløverfrøarealer over 5 ha ualm in
delige. Herfølge Frøhandel, der var en
betydelig kløverproducent, havde i
1930’erne kun 11 kløverfrøarealer
over 5 ha.4 Ifølge Statistisk D eparte
m ent havde gårde over 100 ha i alt
1.694 ha med kløverfrøavl i 1939, men
5.600 ha med hundegræsfrøavl, der el
lers havde 20% mindre sam let areal.
Antal avlere opgives ikke. 200-300
arealer med kløverfrøavl er sandsyn
ligt. Det forekom ofte, at m an delte
kløverudlægget i et areal med rød
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kløver og et areal med hvidkløver for
at fordele risikoen.
I Kjærgaards m ateriale h ar jeg
valgt at regne 384 godser, hovedgårde
og navngivne gårde for samme gruppe,
men jeg h ar nu og da flyttet en navngi
ven gård til en anden kategori på
grund af lokalkendskab. De store går
de h a r alle væ ret forbrugere og meget
ofte købere, da de h a r ikke kunnet for
syne sig selv. Der er i alt 627 købere el
ler modtagere, og det er kun en lille
p art af frøbrugerne.
Af sælgere må der årligt m indst
have væ ret et par tusinde. Dem finder
m an selvfølgelig ikke alle. I m aterialet
h ar jeg fundet 200-300 stykker, og hvis
man gæ tter på 75 kg pr. avler, hvilket
er uhørt højt, kan vi nå op på en pro
duktion på 150 t med 2.000 producen-
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ter, hvilket jeg vil finde helt utroligt
flot, men det forslår som næ vnt slet
ikke til forbruget.
Forpligtelserne til brug a f kløver,
der ofte var angivet i forpagtningskon
tra k te r eller fæstebreve, skal også m å
les i tusinder. Forpligtelsen, der kunne
lyde på udsåning af 16 pd kløverfrø pr.
td. Id. i havreudlæg til efterfølgende
kløverhø og græ sm ark, h a r væ ret me
get besværlig for mange a t efterleve,
det m å virkelig have væ ret en udfor
dring for mange bønder og forpagtere.
Der er mange kategorier af land
mænd, en god del h a r ingen titel, men
de kan være gårdmænd, bønder, bymænd, hoveribønder, fæstebønder eller
selvejere - de er alle bønder - og m an
ge af dem kan have flere titler. Min
tipoldefar hed Niels Pedersen og boede
i Gevnø, han var bymand, arvefæste
bonde, hoveribonde, gårdm and, bonde
og sognefoged. Hvor skal jeg placere
ham? Sammen med sine bysfæller er
han næ vnt i bogens bilag under Stevns
herred i 1800. De beskrivelser, der fin
des om ham, lader os ane, a t han har
haft øjet vakt for kløveravl. H ans søn
nesøn blev stifter af frøbranchens
flagskib DLF, han hed Poul Nielsen
Karlshøj. Jeg ser ikke den store forskel
i disse title r på landmændene, men
bæ rerne a f titlerne var rygraden i
kløveravlen i slutningen af det 18.
århundrede, og deres efterkommere
blev rygraden i kløveravlen i det 20.
århundrede.
Som næ vnt er der mange ufuld
stændige oplysninger i Kjærgaards
m ateriale, men der kan dog findes nog
le gennem snitstal, som giver en for
nemmelse af, hvad forbruget kan have
været, og hvad der blev produceret.
278 af oplysningerne om udsåning
angiver et konkret tal. Den samlede
mængde a f disse oplysninger, fordelt
på 36 år, er 42.683 kg eller 1.185 kg pr.
år og 15 kg pr. forbruger. Dette siger
naturligvis intet om det samlede for
brug. Eget forbrug er vel ofte ikke regi

streret, og det uanset om det er eget
forbrug a f ren t frø eller uham set frø.
En a f K jærgaards poster er meget in 
teressant, nemlig Bregentveds køb af
1.461 lispund rødkløverfrø i 1796, sva
rende til 11.688 kg.5 G år m an oplysnin
gerne fra Københavns U niversitets
prishistoriske m ateriale efter, købte
grev Moltke til Bregentved dette år
1.461 lpd rødkløverfrø å 24 sk. for 365
Rdl. og 40 sk. Der er åbenbart sket en
lille regnefejl, for det samlede beløb
burde være på 365 Rdl. og 24 sk, og der
kan ikke være tale om lispund, det må i
stedet dreje sig om pund. En kontrol
regning havde fundet fejlen. I stedet for
de 11.688 kg er der således tale om 730
kg, og det passer fint med oplysningen
om, a t 46 fæstere under Bregentved fik
774V2 kg foræret. Vi kan nu rette den
kendte mængde i de 36 år til 31.842V2
kg eller 884 V 2 kg pr. å r og godt 11 kg pr.
forbruger. Forhåbentlig er der ikke fle
re store fejl i m aterialet, men det er
klart, a t de tre gårdbeboere i Hesselbjerg i samme note skal rettes ned fra
120 lispund til 120 pund eller fra 960 kg
til 60 kg. K jærgaard h a r fat i et meget
lille hjørne af forbruget, det drejer sig
om promiller; ud fra så lidt drages der
vidtrækkende konklusioner.
Med hensyn til høproduktion er op
lysningerne færre, og afgræsningspro
duktionen var umålelig. Vi h a r 30 op
lysninger om høhøst. 281 td. land h a r
givet 1.617 læs hø, det giver et gen
nem snit på 5% læs hø pr. td. land. E t
læs hø sæ ttes som oftest til 40 lispund
= 320 kg, det giver så ca. 1.840 kg hø
pr. td. land. Tre kg til en foderenhed vil
jeg anse for højt regnet. Kvikgræs og
mosebunke tæ ller ikke særlig meget i
foderenheder, selv om man talte om
m isvækst, n år kvik svigtede. 1.840 kg
giver ca. 610 foderenheder pr. td. land,
hvilket passer fint med kornudbytter
ne dengang. K jærgaards tal viser såle
des det, m an m åtte forvente, en pæn
udvikling, men ingen revolution. Det
må i den forbindelse nævnes, a t en ko
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ifølge oplysninger fra historikeren Von
der Goltz dengang kun vejede ca. 250
kg levende vægt, hvorfor der skulle
bruges færre foderenheder pr. ko til
vedligeholdelse.6
Om frøudbytterne er der i perioden
kun fem brugbare oplysninger. På ca.
21 td. land er der avlet 757 kg frø, det
giver ca. 36 kg pr. td. land. Det er et
lavt udbytte, selv om en m and skulle
arbejde i ni dage for at tæ rske det ud.
E t spørgsmål, der kræ ver næ rm ere
undersøgelse, er kløverfrøimporten.
Det ses af Kjærgaards m ateriale, at der
h ar fundet import sted, men det tyder
ikke på, at der er tale om store mæng
der. Vi ved, at importen senere blev
større, og fra 1870 h a r man rimelig god
viden. En sam let beskrivelse af frøav
lens og frøhandelens historie mangler.
K jærgaard skriver i sin note side 84
og 85 bl.a.: Stod beretningen om kløve
ren på Kolding-egnen alene, måtte den
afvises som den rene fantasi, en skrøne,
som let forklares med datidens beno
velse over den fantastiske kulturplante.
Men beretningen stod ikke alene....Der
synes altså at være så mange a f hinan
den uafhængige udsagn om 1700-tallets fabelagtige kløvermarker, at der er
grund til at tro, at de første 50-60 gene
rationer a f kulturkløver var som en
guldalder.
K jærgaard slutter sin note som føl
ger: Det gamle landbrugs mest stor
slåede indsats, den grønne revolution,
blev således vendt mod det system, som
gennemførte bedriften, og brugt som
bevis på dettes ineffektivitet sam m en
lignet med det nyudskiftede selvejer
landbrug. A d denne vej har kulturklø
verens krise først i 1800-tallet forplan
tet sig ind i dansk historieskrivning,
hvor den træller for liberale, gård
mandsorienterede historikere, for hvem
landboreformerne er det moderne D an
marks fødselsstund, og for hvem det
derfor er et hovedpunkt at bevise, at der
netop fra dette øjeblik gik en ny, initia
tivets og frem skridtets ånd hen over det
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fra godsejerherredømme, fæstevæsen og
økonomiske reguleringer befriede fæ d
reland.
I 1792 skrev Everdruppræ sten We
del i sin senere citerede afhandling:
Klever-Avlen drives med god Hæld og
Fremgang i Fyen, Fehmern, såvelsom i
Sæ lland og Jylland, hvor Fællesska
bets love ej har indskrænket dens Dyr
kelse, og når man fra disse danske
Egne vil anskaffe sig Kleverfrøet til
Såning, synes det bedre at lykkes end
det udenlandske.1
De lærde er åbenbart ikke enige.
Præ sten var m idt i det. E r den grønne
revolution mon en politisk afhandling?

Mangel på kløverfrø
Der er intet, der bedre kan belyse,
hvilke vanskelige og umulige opgaver
landbruget stod over for i slutningen
af det 18. århundrede, end arbejdet på
at gøre D anm ark selvforsynende med
kløver i første halvdel af det 20. årh u n 
drede. Det lykkedes først under den
Anden Verdenskrig til trods for, at
landbruget havde væ ret ude i en me
get vanskelig situation under Første
Verdenskrig, hvor forsyningskilderne
blev stoppet. Landbrugerne blev gan
ske simpelt opfordret til at lade deres
græ sm arker stå til frø. Efter denne
læ restreg steg arealerne med kløver til
frøavl til ca. 2.000 ha, men faldt igen,
og der skulle gå endnu et kvart årh u n 
drede før vi blev selvforsynende. Thor
kild K jærgaard mente på Ladelund, at
landbruget godt kunne undvære frø
handlen. Som tidligere formand for
D ansk Frøhandlerforening vil jeg have
lov til ikke at tro derpå, og jeg ved, der
har væ ret brug for frørenserierne.

Problemer med avlen
Der er et utal af forhold, der påvirker
kløverfrøavl, allervigtigst er nok rene
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marker. E t godt såbed er et andet pro
blem, da m an skal have en helt jævn
bestand. Man såede ifølge Everdruppræ sten L.M. Wedel, næ vnt under
Bårse herred i 1790 i Kjærgaards bi
lag, ren t frø med tre fingre - avner
med hele hånden. Det er nemlig en
svær opgave at fordele 16 pund kløverfrø på en td. land, derfor den »tynde«
udsåning med tre fingre.
Samme Wedel konstaterede i 1792,
at rødkløveren er toårig, dvs. den pro
ducerer i to år efter udlægsåret. Det
virker derfor besynderligt på en fag
mand gang på gang a t se beskrivelser,
hvor m an hævder, at kløveren var fler
årig (femårig). K jærgaard understre
ger således dette forhold flere gange,
men det h a r sin naturlige forklaring.
Forholdet er det, a t langt det meste
frø, der blev sået, var uham set frø,
altså frø i bælgen. Forholdet nævnes af
adskillige skribenter, således af den
tidligere Stavrebypræ st Faber,8 og se
nere af professor W estermann, der var
født i 1852 og blev læ rer på Landbohøj
skolen i 1888. De næ vner begge, at
fremgangsmåden med at så uham set
frø er den almindelige. De samme op
lysninger h a r jeg fra mine forfædre.
Hvad er så forskellen på ren t frø og
uham set frø? Jo, en sæk ren t frø vejer
120 kg, medens en frøballe uham set
kløver vejer 17-20 kg og indeholder cir
ka 2-5 kg frø.
I frøbranchen lavede m an sig nogle
tommelfingerregler for at kunne kon
trollere sit rensesvind. Min gamle chef
i Frøavlscentret Hunsballe, Bonde-Pedersen, læ rte mig, at der altid var et
fast kg svind i en sæk råvare af alm in
delig rapgræs. Denne regel passede
fint på kløveravner, hvor tommelfin
gerreglen var: Altid 15 kg svind i en
sæk råvare, herefter var der 10 kg frø i
en frøballe på 25 kg og 15 kg affald. I
uham set frø var kun enkelte modne frø
faldet ud, hvorfor en frøballe på 17-18
kg var meget almindelig, den indeholdt
efter denne regel 2-3 kg frø og 15 kg af

fald. Wedel nævner, at der var I V 2 til 2
kg frø i en med avner pakket hel tønde,
altså nogenlunde samme forhold.
Der h a r væ ret meget forskel på
uham set kløverfrø i dette århundrede.
Avnerne blev færre og færre for senere
helt at forsvinde, da næ sten alt frø
blev udham set i m ejetærskeren. I
1950’erne blev der om året fra landets
frørenserier frakørt ca. 10.000 tons
klø ver avner tæ rsk et ud af råvaren.
Tærskeværkerne og de første meje
tæ rskere hamsede som næ vnt ikke
kløveren ud. Det uham sede kløver gav
også nogle problemer i de gode gamle
dage. Det var vanskeligere at opbevare
avner end det rene frø, hvorfor der ofte
må have væ ret et problem med utøj, li
gesom avnerne skulle opbevares tørt.
Blot for at tilså en td. land skulle der
opbevares ca. 100 kg avner, og n år det
kom i jorden, spirede det over nogle år,
fordi der var mange hårde frø i de ube
rørte bælge. Dette er forklaringen på,
at kløveren var flerårig. Der kom gan
ske simpelt nogle planter op hvert år.
Varen spirede over nogle år.
Vedrørende bestøvningsforhold, så
kræves der bier, men m indst lige så
vigtigt er solskin. I kulde dannes ikke
nektar. Der findes år, hvor lavt udbytte
skyldes kolde forsomre. Godt høstvejr
er vigtigt for både rød- og hvidkløver,
men hvidkløveren er m est udsat. Til
gengæld høstes rødkløveren senere på
året. Der kan nævnes en ræ kke år med
ringe bestøvningsforhold, 1783 er
næ vnt i disputatsen. I dette århundre
de kan nævnes 1927, 1954, 1981 og
1987, sidstnæ vnte år var landsgen
nem snittet 43 kg pr. ha i hvidkløverfrø
og 78 kg pr. ha. i rødkløverfrø. Gen
nem snitsudbytter i 1930’erne er tidli
gere nævnt.

En rejse i fortiden
Selv om ingen kan gøre det, så opfordre
de K jærgaard mig i sit svar på Ladel329
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und til a t køre en tu r på Fyn for 200 år
siden - et godt trick i en diskussion. Det
prøver jeg så nu. En englænder, Sir Ed
ward Salisbury, der var leder af Kew
G arden i London, h ar hjulpet mig på vej
ved i sin bog: Weeds & Aliens, at henvise
til William Pitt, der i sin rapport Gene
ral View o f the Agriculture o f the County
of Leicestershire beskriver det engelske
landskab for 200 år siden med en bota
nikers blik. P itt fandt nogenlunde de
samme u k ru d tsarter på m arkerne som
nu, og da det er velkendte arter, vil det
være gældende såvel her som der. Først
næ vnt af P itt er kvik, så følger kruset
skræppe. Den kan lide rødkløvers
vækstrytme. I 1940’erne og 1950’erne
tilbød en del danske frøfirmaer rød
kløver fri for skræppe til danske land
mænd. De første år var der ca. 30 til
budsgivere. Efter fire år var tallet fal
det til tre. Der var kun tre firmaer, der
kunne tilbyde en så speciel vare. Det er
helt sikkert, at skræppe indtog sin
plads i de tidlige kløvermarker. Den
kan ligge 50 år i jorden.
M arkerne dengang var ikke så veldrænede som nutidens. En del af de
ukrudtsarter, der nævnes af Pitt, kan
godt tåle fugtighed. De to tidsler ager
tidsel og horsetidsel h a r nok væ ret
mere udbredt på Fyn end i Jylland de kan godt lide en stæ rk jord. Hønsetarm og vedbendærenpris var i deres
es i datidens åbne marker. Hvidmelet
gåsefod producerer 3.000 frø pr. plan
te. Pileurterne fersken og vejpileurt
kan lide vand. H yrdetaske og agerpengeurt havde ligeledes plads. Stolt H en
rik, agersennep og kiddike var utvivl
somt flere end nu. Bidende ranunkel
ser m an også i dagens brakm arker, og
endelig h a r vi mosebunken, der afløste
star og var et tegn på bedre kultur.
U krudtsfloraen var dengang som nu et
spændende kapitel. De arter, der er
næ vnt her, har alle væ ret hårdere ved
kløveren end ved kornet. I min tid er
der sket umådelig meget inden for
ukrudtsbekæm pelsen.
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Der er forskel på de 50 år, jeg h u 
sker, men forskellen i de 150 år, der lå
forud, var utvivlsomt større, derfor er
jeg ikke så duperet over en tu r Fyn
run d t for to hundrede år siden, som
K jærgaard er. I de tynde m arker ser
jeg så meget skidt.
Som om der ikke var problemer nok
i det allerede beskrevne, så hober pro
blemerne sig op, n år vi n år frem til
høsten af m arkerne. Der kræves en
lang, god, tør periode, for kløveren skal
være helt tør og godt vejret, hvis den
skal køres i hus.
Det er ikke min opfattelse, a t afslåningen i sig selv var uden proble
mer, men med en god le og på stenfri
arealer gik det nok forholdsvis let i
rødkløver, hvidkløveren h a r utvivl
somt givet større problemer. Vedrøren
de tæ rskning og rensning skriver Gentoftepræ sten Høegh, der tidligere hav
de væ ret præ st i Hillerslev, og som er
næ vnt i disputatsen under begge loka
liteter, adskillige sider i 1794.9 Høegh
nævner nogle optimistiske tal, hvis
man tæ rsk er i m arken, men det er et
særdeles farefuldt foretagende at reg
ne med konstant godt vejr i adskillige
dage. Desuden forudsatte det, at m an
var i besiddelse af et Seil a f nogle alens
Brede. U nder gunstige forhold kunne
m an så udtæ rske det dobbelte af det
normale, som var 8 pd. pr. dag, men
som oftest ville m an sæ tte avlen ind og
tæ rske den om vinteren. Det foregik
med plejl, og rensningen ved kastning
eller med sold. Frøhovederne kunne
ret let slås af, men at få frøene ud af
bælgen og være klar over, hvor der sta 
dig var frø i bælgen, det h a r så sande
lig væ ret en opgave. Netop derfor blev
kløver ikke en stor handelsvare, før
ham serne dukkede op årtier senere.
D anm ark ligger tæ t på den nordlig
ste grænse for rødkløveravl. Tæ rsk
ning med håndkraft h ar utvivlsomt
væ ret lettere såvel syd som øst for os dels p.g.a. højere tem peratur om som
m eren og mere konstant vejr, dels
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p.g.a. lavere tem peratur om vinteren,
begge dele gør udtæ rskningen lettere.
Rødkløverfrø var da også en im portva
re, da frøhandelen opstod - og vi læ ser
da også som næ vnt i K jærgaards noter
om import sydfra.
Også førnævnte Everdruppræ st
L.M. Wedel beskriver kløverfrøhøsten i
Sam linger om Agerdyrkning og L and
væsen. H an skriver: Men da M uus ere
særdeles begierlige efter dette Frøe, er
det vel vanskeligt at afholde disse
Gæster derfra, dog ikke ganske um u
ligt, naar man vil give sig tid at strøe
noget fiin t tørt Sand imellem hvert lag
Kleverhøe, som falder dem i Ørerne,
naar de deri vil giennembrække for at
søge efter og udgnave Frøet. N år Fro
sten efter Juul ledsages med klar og
reen Luft, er der den beqvemmeste Tid
at foretage Kleverfrøets Tærskning, for
di det da bedst slipper Husene, hvori
det sidder temmelig fast, som Taage el
ler fugtigt Veir ville endnu giøre meget
vanskeligere, men har man ikke Lejlig
hed, kan Tærskningen ret vel udsættes

til Foraaret, naar Vaarvinden trækker
skrap, og Dagene ere længere. Kun me
gen Flid og igientaget Tærskning udfordres der til at faae det reent og til
børligt renset fra Avnerne, som tilsidst
skeer ved sædvanlig K astning og Be
handling med finere og grovere Soide.
En tredje tidligere præ st var P.D.
Faber, der afløste faderen som præ st i
Stavreby, men blev tvunget væk af me
nigheden, hvorefter han arbejdede på
større gårde på Lolland-Falster for se
nere at købe Rørdal ved Aalborg. Faber
skrev en del bøger, bl.a. oversatte han
Haandbog for mindre Godseiere og
samtlige Jordbrugere. Den blev redige
ret og forsynet med tillæg efter danske
forhold og udkom i 1835. Den var for
synet med en forerindring, der må si
ges at sæ tte skel. Den lød som følger:
Uagtet jeg ved nærværende Bogs over
sættelse har gjort mig Umage for, at le
vere den i et Sprog, der for L andm an
den er forstaaeligt, har jeg dog tillige
havt Hensigt til andre Læsere, og be
holdt Ord og Udtryk, hvorom de før331
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nævnte Læsere maaske ikke have tyde
ligt Begreb. Men, ifølge den ikke ugrun
dede Mening, at, hvis sand Alm ueop
lysning skal udbredes, maa Alm uens
Begreber, saa at sige opløfte sig til vo
res, og denne Forening efterhaanden
udvirkes, i det Lærere og andre udvikkle og fatteliggjøre de Ord og Udtryk,
der ikke begribes.
Om tæ rskning skrev han bla. A t
tørre Hovederne (Frøhusene) i Bagerovn eller Tørreovn, paa det at de des
lettere skal slippe Avnen, er et m isligt
Foretagende, thi hvor forsigtig man
kan være, kan det ikke undgaaes, at jo
megen Spirekraft maa svækkes eller
ødelægges. I stærk Kulde eller varmt
Solskin kunde en M and aftærske og
rense 5-6 pd rødt og 6-8 p d hvidt
Kløverfrø daglig, forudsat at der var
meget Frø i.
Disse tre beskrivelser af denne van
skelige proces må være nok, der findes
adskillige andre, men dette sam m en
holdt med råd om ikke at hamse
kløver, n år varen skulle bruges på
ejendommen, fører til den konklusion,
at det, der gik i handelen, nødvendig
vis m åtte være renset frø. Hvor rent
det var, er en helt anden historie. Det,
der blev avlet og brugt på samme ejen
dom, var som oftest uham set, måske
endda spildfrø. Hvor meget der var
kløver, og hvor meget der var græs og
ukrudt, er vanskeligt at besvare.
Ovenstående passer fint med det,
mine forældre og bedsteforældre kun
ne fortælle. Vi ved blandt andet, at
kløver indgik i sædskiftet på gården
Karlshøj i 1840’erne. Der blev udlagt
kløverlignende udsæd mange andre
steder, men at kalde det en revolution,
der startede for to hundrede år siden,
kan m an ikke. Landbrugsafgrøder
kommer og går, tag for eksempel ærter,
kløverens nære slægtning. Den h ar
væ ret ude for kolossale udsving gen
nem disse to hundrede år. K jærgaard
h ar fået fat i planternes* flagskib, men
det var ikke noget krigsskib.
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Endelig synes beregningerne af
værdien af N (kvælstof) fra kløverm ar
kerne på Fyn at være noget luftige.
K jærgaard kommer til 15.000 ton
planteoptageligt N om året. Bortset
fra forskellen mellem planteoptageligt
og produceret N, er der adskellige for
udsætninger, der skulle holde. Der
skulle vedligeholdes ca. 72.000 ha med
kløveravl, det forudsæ tter 400 t klø
verudsæd årlig. Disse arealer skulle,
som næ vnt af Kjærgaard, producere
som i dag. Disse forudsætninger må
betvivles, derimod må m an formode,
den enkelte m ark producerede mindre
og mindre i løbet af de år, den lå. Hvi
leåret må have reduceret forfrugtsværdien noget.
K jærgaard næ vner P. Nielsen, Ørslev’s interesse for rødkløver. Højskole
forstander P. Andresen skrev i 1917
om P. Nielsen: Ved videnskabeligt A r
bejde forstod han, at man gennem For
søg og ved ihærdigt, nøjagtigt Studium
måtte se at nå ind til en Sags Kerne for
at få fu ld klarhed over de Spørgsmål,
man ønskede besvarede. Derimod hav
de han ikke særlig store Tanker om,
hvad selv en dygtig Fagmand mulig
kunne gætte sig til. Selv var han på
dette Område yderst forsigtig og mente
med Rette, at m an må være varsom
med at opgive noget, som ikke er til
strækkeligt bevist og afklaret, da Tilli
den til den videnskabelige Undersøgel
se undergraves, når Folk hvert Øjeblik
skal skifte Mening om samme naturvi
denskabelige Spørgsmål.™

Noter:
1.De 19.997 ha bestod bl.a. af 9.933 ha hvid
kløver og 7.914 ha rødkløver. Rødkløver an
vendtes dengang som nu udelukkende på
det danske marked. Forbruget er gået støt
tilbage fra begyndelsen af 1960’erne og er i
dag kun ca. 5% af forbruget dengang - talle
ne er ca. 1.600 tons og ca. 80 tons. I samme
periode er det indenlandske hvidkløverfrøsalg gået tilbage til ca. 40% af forbruget for

Ingen revolution - men en regnefejl

35 år siden, fra ca. 1.000 tons til ca. 400
tons, men hvidkløver har i perioder været
en væsentlig eksportartikel. Der er kun to
væsentlige eksportlande af h vidkløverfrø,
New Zealand og Danmark.
2. I note 242 (s.248) sætter Kjærgaard det dyr
kede areal på Fyn til 321.033 ha. På side 81
skriver han, at en kløverdækning i størrel
sesordenen 20-25% er sandsynlig. 22 1 / 2 % gi
ver ca. 72.000 ha.
3. Efter Anden Verdenskrig, da kløverfrøavlen
i Danmark toppede, blev ca. 50-60% af såvel
rød- som hvidkløverfrøarealerne høstet på
Sjælland. Fyn, Jylland og Lolland-Falster
høstede stort set lige store arealer med rød
kløverfrø. Hvidkløverfrøavlens procentvise
fordeling var for disse tre landsdele 6-7% på
Fyn, 20-25% i Jylland og 8-10% på LollandFalster.
4. Fra 1922 til 1940 havde Herfølge Frøhandel
1.140 arealer i avl med rødkløver og hvid

5.
6.
7.
8.

kløver. Arealfordelingen var følgende: 871
arealer under 1 ha, 195 arealer mellem 1 og
2 ha, 63 arealer mellem 2 og 5 ha og 11 are
aler over 5 ha. Af de elleve arealer over 5 ha
var de ti hvidkløverfrøarealer. Arealerne
med hvidkløverfrø var gennemgående
større end rødkløverarealerne. Fordelingen
har næppe været anderledes i andre firma
er.
Kjærgaard, Den danske revolution, side 310.
Von der Goltz: Geschichte der deutschen
Landwirtschaft 2, s. 202.
L.M. Wedel: Samlinger om Agerdyrkning og
Landvæsen, 2. hefte, 1792.
P.D. Faber: Haandhog for mindre Godseiere
og samtlige Jordbrugere a f I.G. Elsner,

Oversat og med Forandringer og Tillæg for
synet, 1835.
9. H.I.C. Høegh: Anviisning til et velindrettet
Jordbrug, 1794, 3. opl. 1811.
10. P. Andresen i serien Folkets Førere, 1917.
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Debat

Nogle tanker i anledning af et jubilæum Besættelse og lokalsamfund
Vivi Jensen
Fortid og Nutid december 1995, s. 334-338.

Med baggrund i sin egen families erindring om besættelsestiden i Ebeltoft
kritiserer Vivi Jensen Ebeltoft Museums bog i anledning af besættelsesju
bilæet for at gentage den version af begivenhederne, der blev formet i
månederne efter befrielsen, og for at ignorere den menneskelige og daglig
dags virkelighed under besættelsen. Problemet er ikke særegent for den
omtalte publikation.
Vivi Jensen, f. 1945, cand.mag. i middelalderarkæologi og forhistorisk ar
kæologi, Aarhus Universitet 1978. Museumspædagog ved Museet på Koldinghus 1979, fra 1991 museumsinspektør sst.

Det kan ikke være forbigået nogens
opmærksomhed, a t m an i år h a r fejret
50-året for den tyske besæ ttelses op
hør. Laserlys og kunstudstillinger,
festforestilling i Det kongelige Teater,
nyopstilling af Frihedsm useet, sæ rud
stillinger på store og små m useer og
arkiver landet over. Og publikationer,
stakkevis af publikationer i form af a r
tikelserier i aviser og enkeltartikler i
diverse årbøger og tidsskrifter. Intet
skrift så lille og prim itivt - men der
med ikke sagt ubetydeligt! - uden
erindringer og reflektioner over besæ t
telsen og dens afvikling. Jens Gamm elgaard har igen, og igen på udm æ r
ket vis, haft fat i de østprøjsiske flygt
ninge, denne gang Oksbøllejren (Driv
tømmer, udkommet i Varde Museums
glimrende serie af særpublikationer),
og, m est bevægende af dem, jeg h ar
haft fat i, en lettisk flygtning, der i Fra
Ribe A m t 1995 selv h ar berettet om,
hvordan han som barn oplevede k ri
gen og flygtningelivet i D anm ark.1
Læs den artikel! Den sæ tter vort dan
ske nid og nag i årets anledning i det
rette, menneskelige perspektiv!
Som museumsmenneske, der også
var turen igennem for ti år siden efter
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en opfordring fra daværende statsm i
nister Poul Schlüter, der ikke lod sig
sidde overhørig, gjorde m an sin pligt
med et slet skjult suk: »Må det være
sidste gang i meget lang tid!« - Pro
blemløst er det jo ikke. Der er stadig
ting, der ikke kan siges, ting, der skal
siges, hvad enten m an h ar lyst eller ej;
men, som det med al ønskelig tydelig
hed fremgik bl.a. af debatten om den
famøse lysstråle, så kan de af os, der
ikke i det m indste var teenagere i
første halvdel af fyrrerne, overhovedet
ikke tillade os at have nogen mening
om noget som helst af det, der skete i
besættelsesårene.
Ikke m indst lokalt kan m an ofte føle
sig nødsaget til at fortælle den på ste
det i tiden efter 5. maj autoriserede
udgave af historien, og denne bundet
hed er i lidt for høj grad kommet til af
præge den bog, som Ebeltoft Museum
h ar udgivet, og som jeg her skal sige
noget om.2 Og n år jeg taler om det, der
ikke kan siges, så m ener jeg ikke, at
man skulle have sat navne på de loka
le værnem agere og frikorpsmænd.
Dem kender de indfødte så udm æ rket
i forvejen, og for tilflytterne kan det
være ligemeget - de efterkommere, der
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stadig bor i byen, skulle nødig undgæl
de for fædrenes synder. Det er på et
mere overordnet plan, jeg mener, at
forfatterne af denne bog kommer for
let om ved det. Måske skyldes det
hastvæ rk. Det kom vist bag på os alle,
at jubilæ et ville udløse et sådant væld
af arrangem enter, a t m useer og arki
ver m åtte med, uanset hvad de ellers
havde trav lt med.
Indledningsvis skal jeg oplyse, at jeg
er født i Ebeltoft i 1945 af forældre, der
oplevede hele forløbet dér. Jeg er yngst
af tre søstre, af hvilke den ene var 13
år i 1945, og som derfor h ar egne ople
velser både af besæ ttelsesårene og af
befrielsen. Det kan ikke undgås, at
min holdning til bogens indhold vil
være præ get heraf. Vi hørte jo meget
om det, af forældre, og senere i skolen,
og det var langtfra altid, at disse to
subjektive kildesæt var sam stem m en
de. Den tidligere frihedskæmperlærer,
som også er om talt i bogen, hadede alt,
hvad der var tysk, og forsømte ingen
lejlighed til at lufte dette had, og i en
venindes hjem, hvor faderen også hav
de båret armbind, var indstillingen
den samme. Hjemme, hvor far havde
afstået fra at søge arbejde på Tirstrup
Flyveplads, hvor hans kam m erater
ved en forholdsvis afslappet indsats
kunne tjene langt mere, end han selv
m åtte »pukle« sig til på m altfabrikken
eller ralvæ rket, fordi mor truede med
a t rejse hjem til sine forældre med bør
nene, var indstillingen langt mere
nuanceret. Her kunne m an se forskel
på V ærnem agten og SS, og på rigtige
sabotører og »de sidste dages hellige«;
men m an var nu også naboer til væ r
nem agten - og i første parket, da de
mere end midaldrende soldater fejrede
kapitulationen med dansebal natten
mellem 4. og 5. maj på »Hotel Skan
sen«, hvor de boede. »Ingen var gladere
end dem den nat«, sagde mor.
Og n år sandheden nu skal frem, så
blev samme hotel ribbet for alt af væ r
di, da soldaterne var draget bort. Nog

le familier reddede sig en radio, andre
andet. Min far havde held til at organi
sere en blå, italiensk racercykel, som
han ikke turde lufte i Ebeltoft, så en
lys m ajnat fik han sin fprste og eneste
tu r på den. Den gik til Århus, hvor det
blå vidunder blev omsat i penge på et
værtshus.
Men tilbage til besæ ttelsestidens
hverdag. Den berømte solidaritet i be
folkningen havde mine forældre også
et forhold til, så vi handlede kun i
»Brugsen« og hos slagter Jørgensen i
Overgade - langt at gå for en lille pige
med indkøbsseddel, n år nu Slagteri
udsalget kun lå halvvejs; men Jø r
gensens kød var ikke forebeholdt »de
fine fruer«. H an solgte også, med ufor
andret venlighed, til de koner, der
m åtte tage på klods og ikke altid k un
ne betale ugeregningen til tiden. For
klaringen på, at bogen helt savner den
slags små træ k, kan være, at arkivets
mangeårige, dygtige, nu afdøde leder
fortrinsvis h ar indsam let m ateriale
blandt dem »med armbind« og i de
kredse af borgere, hvor han selv hørte
hjemme. Det skal ikke bebrejdes ham,
for han havde i mange år fuldtidsbe
skæftigelse ved siden af sin hobby, a r
kivet, så det h ar nok væ ret begrænset,
hvor meget overskud der blev til at
indsamle blandt befolkningsgrupper,
som ikke selv følte værdien af at ned
skrive sine erindringer for eftertiden. I
en bog som denne er det dog en iøjne
faldende mangel, og hvis jeg h a r ret,
kan jeg kun opfordre hans efterfølger
til at tage em net op, for der kan næppe
være mange tilbage, der var voksne
under besættelsen!
Men det var jo bogen, det skulle
handle om! I sin opbygning følger den
m useets bog om Ebeltoft som havneby,
udsendt i 1994,3 dvs. én historie og
m indst to illustrationer pr. opslag,
hvilket er en god idé, hvis m an også
skriver for den del af lokalbefolknin
gen, der norm alt ikke læ ser bøger.
Man kan tage et par opslag ad gangen,
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lægge den fra sig og begynde igen - og
se på de mange billeder, kende og gen
kende. I alt er der 37 afsnit, begynden
de med Görings besøg i Ebeltoft Vig i
1938 (hermed forklaringen på, at det
manglede i bogen om Ebeltoft som
havneby - det skulle indgå i en anden
sammenhæng). E t enkelt afsnit hand
ler om selve besættelsen, der vist hel
ler ikke var særlig dram atisk, u ndta
gen måske for min mor, der, trillende
Birthe i barnevognen, var ved at blive
ram t af to tunge ståltrosser, der hang
ned fra en lavtgående tysk flyvemaski
ne, da hun kørte over den åbne plads
foran »Hotel Skansen«. Der skete dog
ikke noget, ud over at det blev mors fo
retrukne historie om 9. april.
De følgende 11 afsnit handler om
den tyske etablering i byen og om dag
ligdagen. Så følger afsnittet »Politiet i
en vanskelig tid«. Heri fortælles meget
generelt om politiet i Danm ark, og
herefter kommer m an meget let om
ved det. Citat: Politiets rolle under be
sættelsen har ofte været genstand for
en vis kritik. Overfladisk betragtet
kunne det måske nok til tider se ud,
som om politiet rendte tyskernes æ rin
de. Men set ud fra den herskende politi
ske opfattelse i landet, så gjaldt det om
for enhver pris at bibeholde politi,
domstole og fængselsvæsen på danske
hænder. Selvfølgelig var der også brådne kar i form a f nazister inden for poli
tiet, men ikke flere end i befolkningen
som helhed. Det hændte også, at enkel
te politifolk blev beskyldt for at udvise
for stor nidkærhed i tjenesten, men det
er jo nu engang den risiko, politifolk let
løber, når lov og orden skal respekteres
under vanskelige forhold. E t sandt
lærestykke udi diplomatiets, for ikke
at sige bortforklaringens kunst! Jeg
skal ikke kunne sige, om det gælder
for politiet i Ebeltoft, men afsnittet føl
ger um iddelbart efter en opregning af
landets samlede politistyrke, og efter
tiden - såvel ofrene for politiets nid
kæ rhed som deres talsm ænd, sam t ho
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vedparten af de historikere, der h ar
forsket i em net - må siges utvetydigt
at have påvist, at politiets rolle under
besæ ttelsen ikke kan klares med et af
snit som det citerede - heller ikke - og
måske slet ikke - i en populær frem 
stilling som Ebeltoft-bogen. Man k u n 
ne let og elegant være kommet uden
om problemet - for det h a r m an åben
b art betragtet det som - ved at holde
sig til det lokale politi og deres rolle.
Så havde m an undgået den hvidvaskning, som sagen ud fra den viden, vi
har i dag, slet ikke kan bære, de utvivl
somt mange ærlige og antinazistiske
betjentes indsats ufortalt.
At folks harm e over politiets in te r
nering derimod er korrekt skildret, be
kræftes af det, jeg selv h ar hørt fra
mine to til dels modstridende, subjek
tive kilder. Min mor var i Grenå den
dag - for resten på besøg med en svi
gerinde hos dennes kæreste, hele fami
liens elskede onkel Jørgen, der var
sætteskipper, tysker og antinazist lige så sn art han havde forladt havn,
røg billedet af H itler ned i en skuffe for
først a t blive hæ ngt på plads, n år han
lagde til kaj igen. En letkøbt og af
mægtig protest, men dybfølt! Da rygtet
om politiet nåede Grenå havn, skyndte
mor og svigerinden, der stadig boede i
Ebeltoft, sig den lange vej fra havnen
til stationen, og aldrig havde de væ ret
så bange i deres liv, sagde mor altid.
Så følger 11 afsnit om m odstandsbe
vægelsen, hvilket måske er lidt rige
ligt, n år det drejer sig om Ebeltoft og
Mols, men det skyldes vel, at m an i høj
grad h a r indsam let erindringer fra de
involverede, og i deres liv h a r det n a 
turligvis fyldt meget, ingen tvivl om el
ler kritik af det. For læseren synes be
givenhederne måske dog lidt få og små
til at bære så mange sider. E t par af
snit kunne f.eks. have afgivet plads til
noget om a t være barn under besæ ttel
sen - min søster kan en in teressant hi
storie om en spejderfører, der udspurg
te pigerne om deres forældres mening
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om krigens gang og om H itler og sa
botage, og som senere viste sig at være
d atter af en kvinde, hvis mor levede
sammen med en højt placeret SSmand i Århus. - Eller en endelig be- el
ler afkræftelse af beretningen om, at
nogle unge modstandsfolk en aften,
mens de var i biografen, blev advaret
af selveste byens tyske kom m andant
om, a t Gestapo var på vej fra Århus.
Det havde væ ret ra rt at høre, om den
ne historie virkelig var sand, eller om
den bare var en del af tidens mange og
uaflivelige rygter.
Derefter følger afsnittet »Politiet i
kz-lejrenes helvede«, og ingen tvivl om,
at det var et helvede, også for politiet;
men begrebet kan gradueres. Nogle fik
Røde-Kors-pakker fra begyndelsen,
andre ikke. Og da de hvide busser be
gyndte at hente danske og norske fan
ger, var der danske politibetjente, der
tog resterne af deres røde-kors-pakker
og ekstra støvlepar med sig hjem, selv
om der på den anden side af pigtråden
stod udhungrede fanger uden fodtøj i
forårskulden. Og det h ar jeg ikke kun
fra Carl Madsen. Det har jeg i forbin
delse med vort indsam lingsarbejde til
museets to særudstillinger om besæ t
telsen fået bekræ ftet af troværdige
folk, der vel at m ærke dæ kker både
venstre- og højrefløjen i politik, og som
selv sad i Neuengamme samm en med
politiet - men naturligvis ikke i sam 
me barak. Politiet hævdede, og havde,
sæ rstatus. Jeg skal ikke bestride poli
tibetjentenes tab og lidelser under og
efter besættelsen, men det er for ensi
digt at fokusere alene på politiet i af
snittet om de hvide busser! - de politi
ske kz-fanger nævnes kun i forbigåen
de i form af ordet »alle«. Citat: Det lyk
kedes (Folke Bernadotte) at få alle nor
diske kz-fanger bragt hjem før befriel
sen og Tysklands endelige sam m en
brud. Ud fra sam m enhængen kunne
man, hvis man ikke har læ st andre
bøger om besæ ttelsen - og det kunne
jo tæ nkes i en undervisningssam m en

hæng - forledes til at tro, at de danske
fanger var identiske med politiet.
A fsnittet »Det sidste store slag«
bringer en velkommen opklaring af én
af barndommens myter: De hundrede
vis af unge drenge, der efter det engel
ske flyangreb på den tyske konvoj fra
Norge om eftermiddagen den 4. maj
drev i land på K attegatkysten. 200300 mænd mistede livet, og »et lille
100 drev i land på Djurslands kyst« nogen må da have ta lt dem? E r det én
af de hemmeligheder, der gemmer sig i
arkiverne? Om de blev begravet på
stedet, hvor de blev fundet, fremgår
ikke, men min far hævdede, at han var
med til det. Ligplyndringerne er
nævnt, men jeg savnede historien om
de sølvræve, der også drev ind, og som
én af byens dam er kort efter promene
rede - i meget kort tid, for det var fol
kestem ningen trods alt ikke til. I for
bindelse med dette angreb savner jeg
også historien om, at mange troede, at
nu kom krigen til Ebeltoft. Min mor
forberedte sig på at flygte, og andre
gjorde sikkert det samme. H un bar
mig, familiens personlige papirer, ra 
tioneringsmærker, bleer og sutteflaske
i en tøjkurv ned til fru Christensen i
kælderen, men da far kom fra arbejde,
var bombardem enterne ophørt og
»Strandpalæet« uskadt. Så pakkede
hun ud igen, og om aftenen kom så fri
hedsbudskabet. H un kunne aldrig si
den se en flygtning på fjernsynet uden
at mindes, hvor tæ t vi selv var på at
skulle ud på landevejen.
De sidste afsnit handler om befriel
sen og om afviklingen efter krigen.
Her savner jeg den beretning, der for
mig står som indbegrebet af befriel
sen, fordi den gjorde det for min mor.
Der blev som så mange andre steder
holdt en takkegudstjeneste, og præ 
sten lagde ikke fingrene imellem, n år
det gjaldt tyskerne, hvad m an heller
ikke kunne forvente - det er et um en
neskeligt krav i en sådan situation at
skulle vende den anden kind til; men
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det var ikke det indtryk, der blev det
varige. Det var den tyske soldat, der
kom ind under første salme. H an hav
de en bog i hånden - salmebog, Det Ny
Testam ente, hvad ved jeg. Lige inden
for døren knælede han ned, og der lå
han indtil udgangsbønnen. Så gik han
stille sin vej, uantastet. Det tjener
ebeltoftborgerne til ære, og det havde
væ ret en smuk historie a t berette. Ar
kivet kender den åbenbart ikke; men i
en tid, hvor det er forsoning og ikke
forlængelse a f gammelt had, der skal
arbejdes for, ville det have væ ret
sm ukt a t pointere, a t det ikke var alle
tyskere, der elskede H itler og krigen.
Det burde der være råd til i 50-året.
Bogen bæ rer præg a f a t være den
første om besæ ttelsestiden i Ebeltoft,
og den ligner på mange m åder de
bøger, der udkom i de allerførste å r ef
ter 1945, bortset fra, at den h a r flygt
ningene og afviklingen med, og a t den
teknisk er af højere kvalitet og har fle
re illustrationer, end der var råd til
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dengang. I de byer, der h a r væ ret igen
nem flere runder, er der blevet plads
til nuancer, flere træ k fra dagliglivet,
flere overvejelser over begivenheder
ne, og m an h a r indsam let bredere, end
man tilsyneladende h a r gjort det i
Ebeltoft. Forhåbentlig er den bare et
forarbejde til bogen om besæ ttelsesti
den i Ebeltoft. Indtil da gør denne bog
trods mine indsigelser fyldest langt
hen ad vejen, og ikke m indst de lokale
vil finde den blanding af nyt og vel
kendt, som er en forudsætning for en
lokalhistorisk bogs salgbarhed.

Noter:
1. Arthur Birger: Den tabte barndom. En let
tisk flygtning i Vestjylland, Fra Ribe A m t
1995, s. 353-367.
2. Knud Chr. Jensen, Finn Rasch Pedersen, Ja 
kob Vedsted: Hilsen til Lucas, Helmer og
Abel. Glimt fra besættelsestiden på Mols og
Ebeltoftegnen, Ebeltoft Museum 1995, 84 s.
3. Anmeldt i Fortid og Nutid, 1994, s. 313-314.

Anmeldelser
På given foranledning. En antologi om
dansk forvaltningskultur. Redigeret a f
Karl-Peder Pedersen, Grethe Ilsøe og
Ditlev Tamm. Jurist- og Økonomfor
bundets Forlag 1995, 237 s.
Hvad er forvaltningskultur, og hvordan kan en
sådan størrelse præsenteres? Der er mange mu
lige indfaldsvinkler til emnet. Retskilder og kon
trol med ressourcer indgår som grundlag for for
valtning. Det samme gør udøvelse af fysisk magt
og ydelse af offentlig service i f.eks. trafik-, sko
le- og sundhedssektorerne. I den foreliggende
antologi bringer 12 forfattere deres bidrag til et
portræt af dansk civilforvaltning. Det færdige
billede er kommet til at stå med mange gode de
taljer, om end helhedsoplevelsen er blevet noget
flygtig og sløret, og fremstillingen kan rumme
apologetiske træk (Hjorth, Becker Jensen,
Tamm). Anmelderen synes, at f.eks. økonomisk
styring og regnskabsforvaltning har fået for lidt
plads. Men det samlede udbytte af bogen er be
stemt ikke ringe.
Emnet er spændende og den valgte tilgang
god. Fra de indledende afsnit om den civile for
valtnings ydre fremtrædelsesformer, dens byg
ninger og uniformering føres læseren i de følgen
de afsnit ind mod kærnen: Forvaltningens perso
nel, dens rutiner og nogle af dens centrale pro
dukter; og antologien slutter med Torben Beck
Jørgensens og Tim Knudsens forsøg på en ka
rakteristik af dansk forvaltningskultur.
Bogen udkommer i en skriftrække, der udgi
ves inden for projektet Stat, forvaltning og sam 
fund, og den udtrykker en sammenhæng, som
flere af dette projekts deltagere har øjnet mel
lem forvaltning og national identitet. Det er dog
tvivlsomt, om bidragyderne opererer med det
samme forvaltningsbegreb hele vejen gennem
bogen. Tim Knudsens forvaltningsperspektiv i
bogens sidste afsnit er langt videre end det, der
anlægges f.eks. i indledningen, hvor Hakon
Lund og Ditlev Tamm lægger ud med skildrin
ger henholdsvis af Kancellibygningen, »Den
røde Bygning« fra det 18. århundrede, og af byg
ningerne for retsvæsenet fra det 19. og 20.
århundrede.
I Danmark er retsvæsenet forblevet et sted
barn, når det gælder ydre rammer. Vi har ikke i
Danmark et sidestykke til den 'forstenede rets
kultur’, som andre landes monumentale retsbyg
ninger er udtryk for, skriver Tamm (s. 15). Med

dette afsæt giver Tamm læseren mange fine
iagttagelser om forholdet mellem udøvende og
dømmende magt her i landet.

Det er nok rigtigt set, at dansk forvaltning
traditionelt ikke gør meget i prangende, ydre
fremtræden. Ikke længere, i hvert fald; og
måske det ikke helt er i overensstemmelse med
dansk forvaltningskultur at imponere eller
skræmme. Det var der mere af under enevæl
den, hvor dog magtens monumentale manifesta
tion samledes omkring kongen og hoffet. Det var
ikke de lokale myndighedspersoner, der skulle
repræsentere. Den opgave varetoges af højere
magt. Beskedenheden, der præger forvaltnings
kulturen, hænger måske sammen med, at det
for fyrstens tjenere forekom mere sømmeligt at
vise tjenstydmyghed end monumentalitet.
Uniformeringen af civile embedsmænd er et
ydre udtryk for opslutning om en fælles sag. Den
gennemførtes - efter fransk forbillede - i begyn
delsen af det 19. århundrede, og afvikledes i
første halvdel af det 20., da radikale og socialde
mokrater i forening fik magten til at tage deres
opgør med ‘det etablerede samfund’. Thorkild
Kjærgaard, der til dette afsnit trækker på Frederiksborgmuseets portrætter som illustrations
materiale, karakteriserer civiluniformens ned
tur som forpostfægtning. Bagefter fulgte lokal
løn, åremålsansættelser, privatiseringer, bruger
betaling, udlicitering a f offentlige opgaver til la
vestbydende og management-kulturens ind
march i den offentlige administration. Om dette i
det lange løb vil gavne samfundets svage, hvis
partier førte an i felttoget mod civiluniformerne,
turde være tvivlsomt. Sådan lyder Kjærgaards

udgangstema, der i koncentreret form opridser
en personlig opfattelse af fænomenet forvalt
ningskultur,
Mogens Rüdiger har sat sig til opgave at skil
dre centraladministrationens embedsmænd, de
res arbejde og ansættelsesvilkår efter 1848. A d 
ministrationens elite, kalder han sit bidrag. Juri
ster og siden folk med anden akademisk uddan
nelse udgjorde og udgør denne elite. Rüdiger
kan trække på egne undersøgelser til en anden,
større fremstilling, der belyser begreber som
profession og stand i de tre hovedfaser, statsud
viklingen har gennemløbet: Den ministerielle
embedsmands skift i 1848 fra politisk magtha
ver til ‘tjener’ for den (til enhver tid siddende)
politiske beslutningstager, tjenestemandssyste
mets gennemførelse omkring 1919 og systemets
opbrud efter 1950 med overenskomstansættel
ser og nye faggrupper.
Dagligdagen på administrationens arbejds
pladser er et hidtil lidet dyrket område. Emnet
er centralt i denne sammenhæng og såmænd
også med henblik på den voksende andel af ver
dens befolkning, der i dag beskæftiges med kon-
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torarbejde. Henrik Fodes bidrag, Kontorets kul
turhistorie, må betegnes som en pionerindsats.
Det spænder vidt, dækker også forvaltning i pri
vat virksomhed og inddrager kontorteknologien
med anvendelse af brochurer og billedstof i en
appetitvækkende optakt til, hvad der kan blive
en ny disciplin i forskningen.
Med ombudsmandens kritik af bl.a. doku
menthåndteringen inden for Skatteministeriets
område gør Karen Hjorth et endnu dybere skridt
ned i den offentlige forvaltnings dagligdag. Jour
nalisering er den danske betegnelse for den
løbende registrering af ind- og udgået post; og
dette element er helt centralt i dansk forvalt
ningskultur. Gennem journalisering omformes
post og interne optegnelser til offentlig ejendom
som forvaltningsakter, og der skabes mulighed
for at følge opgavers afvikling og kontrollere
indsatsen. Aktindsigt og offentlighed i forvalt
ningen er en selvfølge i dag; men ejendommeligt
nok har det parlamentariske system, der nid
kært overvåger regnskabsføringen i det offentli
ge, afstået fra detaljeret at regulere forvaltnin
gens kommunikation med omverdenen og der
med den informationsstrøm, der bærer forvalt
ningens afgørelser. Dansk forvaltning registre
rer sin virksomhed ved selvudviklede systemer,
hvilende på traditioner, der for centraladmini
strationens vedkommende støtter sig på enevæl
dig lovgivning fra 1740 og 1800. Karen Hjorth
ser et velordnet journalsystem som et ledelses
instrument til styring, planlægning og prio
ritering på samme måde som regnskabssyste
merne. Men hun savner en erkendelse heraf hos
forvaltningens beslutningstagere. Er det et ka
rakteristisk træk, at sådan ønsker man det ikke i
forvaltningen? spørger hun. Hvem giver svaret?

Kancellistilen får sin kærlige bekomst - man
måtte jo vente det - i Leif Becker Jensens Under
henvisning til den a f Dem fremsendte skrivelse,

som også giver koncentreret oversigt over be
stræbelserne - fra 1820’erne og frem til Statens
Information - for at undgå bureaukratiets tåge
tale. Eksemplerne i dette bidrag og i Vibeke
Winges Tysk i dansk forvaltning om det tyske
sprog i dansk administration fra middelalderen
til det 19. århundrede levendegør på mærkelig
vis svundne situationer og svunden forvalt
ningskultur. Mærkeligt, så lidet de øvrige bi
dragydere lader forvaltningspersonernes egne
ord illustrere dansk forvaltningskultur.
Med Grethe Ilsøes Den enkelte og forvaltnin
gen får vi overskueligt og meget klart præsente
ret forvaltningens systematiske opsamling af
personoplysninger fra kirkebøger i det 17.
århundrede til registersamfundets noget sam
vittighedstyngende opbygning af de (i 1992) 362
offentlige registre - registrering som parameter
lyder undertitlen. Et andet af forvaltningens
produkter er tema for Birgit Løgstrups Fra supplik til ombudsmandsklage om borgernes forsøg
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på at råbe myndighederne op. Det er vist første
gang, nogen historiker trækker direkte linje
mellem enevældens supplikker og ombuds
mandsinstitutionen. En meget halsstarrigt gen
nemført klagesag fra det 18. århundrede side
stilles med samfundets aktuelle behov for klage
adgang. Dette behov har udmøntet opfattelsen
af Rigsdagens medlemmer som vælgernes tillidsmænd og siden opbygningen af ombuds
mandsinstitutionen. Et spørgsmål melder sig
ved læsningen: Er denne udbygning af klagead
gangen i stedet for, at borgerne henvises til at
søge deres ret ved domstolene, et særligt træk
ved dansk forvaltningskultur?
Torben Beck Jørgensen trækker linjer af det
billede, forvaltningen har afsat i - forholdsvis få
- skønlitterære værker gennem 100 år. Uvirke
lighed og uvirksomhed? kalder han bidraget.
Man skal lægge mærke til spørgsmålstegnet.
Det er Hans Egede Schack, Hans Scherfig, Finn
Søeborg og Ulrich Horst Petersen, der bliver
plads til i denne antologi, og her er koncentreret
megen satire. I det sidste afsnit: Den tålsomme
velfærdsstat, forsøger Tim Knudsen at opstille
en syntese om idealer og normer i dansk stats
kultur. Undertitler er Det konsensuelle demokra
ti, Demokrati på dansk (Kochs dialogmodel),
Skyggesider a f det integrative, monokratiske,
konsensuelle demokrati og Bureaukrati på
dansk. Den er et rigt katalog over iagttagelser,

indfaldsvinkler og teser om moderne forvaltning
og politisk kultur. Knudsen hæfter sig ved, at
dansk beslutningsstil ofte er karakteriseret som
forhandlingsstil (konsensuel), at praktiseringen
af magtens tredeling i Danmark er uklar (monokrati), og at lovbegreber og håndhævelse af reg
ler og ansvar er uklare, - kort sagt, at yderlighe
der søges undgået og mådehold tilstræbt.
Bogen er godt illustreret, herunder fine em
bedsmandsportrætter, hvor afbildede embedsmænd i civiluniform møder os med afventende,
neutral holdning og årvågent blik (f.eks. fig. 15
og 17). Sådanne portrætter kan de pågældende
og dansk forvaltningskultur være meget vel
tjente med. Et af portrætterne, Paul Fischers
olieskitse af justitsminister PA. Alberti i mini
steruniform (fig. 16), skiller sig ud. Man ser Al
berti skråt forfra. Blikket er rettet - ikke mod
beskueren, men mod et punkt uden for synsfel
tet. Holdningen er myndig, men har dog noget
lukket over sig, og detaljerne er slørede. Billedet
er en olieskitse fra 1906. Maleren fik ikke lejlig
hed til at levere det færdige portræt, før Alberti i
1908 trådte tilbage som minister og få måneder
senere meldte sig selv for bedrageri.
Albertis katastrofe er i denne sammenhæng
uden betydning; men portrættet fra 1906 har
træk fælles med den forvaltningskultur, antolo
gien søger at afdække. På sæt og vis er den syn
lig, myndig og stort set gennemskuelig. Men
dens omrids er uklart, og der er også dunkle om-
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råder. Sådan er det også med antologien. Den
har detaljer, som er kommet til at stå med stor
skarphed, men den har ikke helt fået dansk for
valtningskultur til at tage øjenkontakt med be
skueren.
Michael Hertz

Jens-Peter Hansen, Kobbermøllen ved
Krusaa, Udgivet af Foreningen til
Gamle Bygningers Bevaring, 1994. 96
s., kr. 128.
Kobbermøllen ved Krusaa fungerede fra 1600tallet til 1962 og var i en lang årrække den
førende kobberforarbejdende virksomhed i Dan
mark med et omfattende produktionsanlæg be
stående af mølledamme, arbejdsbygninger og
vandhjul. Om denne hidtil noget upåagtede
virksomhed foreligger nu et lille skrift, der er
blevet til på foranledning af Foreningen til Gam
le Bygningers Bevaring. Initiativet skal ses i
sammenhæng med den påbegyndte, men endnu
uafsluttede restaurering af anlægget, men JensPeter Hansen føjer også kobbermøllens udvik
ling ind i den generelle industrihistorie. Heri lig
ger en af bogens kvaliteter.
Fremstillingen er sober, om end stedvis noget
detaljebetonet, men bortset fra et par mindre
uklarheder gives en udmærket oversigt over
kobberværkets almindelige indplacering i perio
den og kobberforarbejdningens historie i Dan
mark. I en afsluttende del gives en oversigt over
anlægget og en redegørelse for den påbegyndte
restaurering. Opgaven og bogens formål i øvrigt
taget i betragtning kan omfattende kildestudier
af kobberforarbejdningens historie næppe med
rimelighed forventes, men det betyder, at kun
kendt og tidligere benyttet materiale ligger til
grund for fremstillingen. Forfatteren gør da også
opmærksom på, at der fortsat henligger ubenyt
tede arkivfonds. F.eks. vil kildestudier i dansk
maritim historie kunne belyse vigtige tekniske
sider af kobberets anvendelse gennem en del af
perioden, bl.a. til skibsforhudning.
Der rejser sig problematiske spørgsmål i for
bindelse med den påbegyndte istandsættelse af
anlægget. Kobbermøllens historie, med udvik
lingen til stor industriel bedrift fra 1600-tallet
og fremefter, over nedgang og forfald i dette
århundrede til genanvendelse som boliger i mo
derniseret form, er et godt udgangspunkt for en
diskussion af de problemer, der knytter sig til
bevaring og genanvendelse af de ofte omfatten
de industrianlæg, der ligesom kobbermøllen er
vigtige eksempler på ældre fabriksmiljøer. Bil
ledmaterialet er af god kvalitet, hvilket er af
gørende for forståelsen af anlæggets struktur og
diskussionen af de restaureringsmæssige pro

blemer. Jens-Peter Hansen problematiserer ud
mærket de beslutninger, som en restaurering af
denne type må indebære, men det kunne være
interessant at få inddraget udenomsarealerne i
disse overvejelser, især for et anlæg, som var så
afhængigt af vandkraft. For anmelderen ser det
ud, som om moderne parcelhusbyggeri har om
sluttet arbejderboligerne, og det er vel vigtigt at
overveje, hvilken forklaringsværdi arbejderboli
gerne besidder i dag, isoleret fra den oprindelige
årsag til deres eksistens: arbejdsbygningerne og
det tekniske kompleks.
Kobbermøllen var et af de få danske industri
komplekser med stort kraftanlæg i form af møl
ledamme og vandhjul, arbejdsbygninger og til
knyttede boliger, og alene derfor er fabrikssam
fundets historie interessant og vigtig. Forenin
gen til Gamle Bygningers Bevaring kunne med
fordel fortsætte med publikationer om andre be
varingsværdige industrikomplekser, som alene
på grund af deres størrelse og ofte mistede funk
tion udgør særlige og omkostningstunge pro
blemfelter set i bevaringsmæssig sammenhæng.
Henrik Harnow

Tusindtallets danske mønter fra Den
kongelige Mønt- og Medaillesamling Danish coins from the 11th century in
the Royal Collection o f Coins and Med
als. Red. af Jørgen Steen Jensen. N a
tionalmuseet, distribution: Munksgaard, 1995. 172 s.
Denne fornemme bog er udgivet i forbindelse
med udstillingen: »1000-tallets danske mønt:
Vor ældste massekommunikation« i Den kgl.
Mønt- og Medaillesamling på Nationalmuseet.
Efter en kortfattet indledning, hvor emnet og
den numismatiske videnskab præsenteres, og
navnlig de senere årtiers landvindinger i netop
det elvte århundredes numismatik omtales,
præsenteres i 57 opslag en række mønter og
møntproblemer, med tekst på venstresiderne og
nogle aldeles fremragende fotografiske gengivel
ser i farve på højresiderne; og disse gengivelser
er så store, at man virkelig kan se noget uden at
skulle have luppen frem hver gang. Fotografier
ne skyldes alle Niels Elswing, medens teksterne
er forfattet af seks forskellige, Anne Kromann og
Jørgen Steen Jensen, der udgør møntsamlin
gens faste videnskabelige stab, Keld GrinderHansen, også tilknyttet møntsamlingen, profes
sor Carl Johan Becker, Mark Blackburn fra Fitz
william Museum i Cambridge, og endelig arkæo
logen og mønthandleren Michael Fornitz.
Som historiker må man ofte forlade sig på
specialister, der gennem grundlæggende studier
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af kildematerialet gør det anvendeligt: numis
matikere, arkæologer, filologer, kunsthistorikere
og mange flere. Det er på mange måder som at
forlade sig på en oversættelse af en skriftlig kil
de; det kan man kun gøre, hvis man dog kan så
meget af sproget, at man kan kontrollere over
sættelsen. Uanset hvor dygtigt arbejde, numis
matikerne her forelægger, må man også for møn
ternes vedkommende kende metoderne og mate
rialet så godt, at man kan kigge dem i kortene
om fornødent. Og at det er nødvendigt, det de
monstreres straks i indledningen, hvor en af de
metoder, der i de senere år har vist sig mest
frugtbar, studiet af stempelforbindelser, præsen
teres. Metodens frugtbarhed beror på, at det er
muligt at spore enkeltmønter tilbage til det
samme stempel i Mønten i Lund, Roskilde etc.,
og da hvert enkelt forsidestempel kan være an
vendt sammen med flere forskellige bagside
stempler og vice versa, kan man herved vinde
indsigt i længere produktioner, som navnlig C.J.
Becker har vist med mønterne fra 1040’erne.
Men en stempelkædes, og dermed hele argu
mentets, holdbarhed beror naturligvis på, om
den enkelte, antagne stempelidentitet nu også
foreligger, og det kan af mange grunde være
svært at godtgøre. To mønter fra samme stempel
kan være slået på forskellige stadier i stemplets
levetid, og de kan selv være slidt i meget forskel
lig grad, så stempelidentitet er ikke altid et op
lagt enten-eller. Det er for så vidt meget pæda
gogisk, men næppe tilsigtet, når den planche,
som skal illustrere metoden, Fig. 1, som et ek
sempel på stempelidentitet viser to mønter, hvis
reverser i hvert fald ikke kan føres tilbage til
samme stempel.
Udstillingen, og bogen, gør meget ud af møn
ternes funktion som massekommunikations
middel. Det er et spændende aspekt, og den an
tikke historie kender jo mange eksempler på
brug af mønter som propagandabærere, men ind
imellem er man ikke fri for at tvivle om realite
ten i synspunktet. En mønt fra Slagelse fra
Knud den Stores tid har i stedet for omskriftens
sædvanlige indhold, møntherrens navn på forsi
den og møntmesterens og hans bys på bagsiden,
en version af indledningen til Johannesevangeliet på latin. Hvor mange i Slagelse har mon
kunnet forstå det? Kan synspunktet ikke lige så
godt have været, at bare der stod nogle bogsta
ver, der lignede de kendte, så skulle det nok
overbevise møntbrugerne om møntens gyldig
hed? Massekommunikation skal jo have en mål
gruppe.
Også i andre sammenhænge forekommer det,
at muligheder lidt for hastigt kanoniseres.
Becker har gjort en imponerende pionergerning
ved at udrede udmøntningen i 1030’erne og
1040’erne og virkelig etableret nye sammen
hænge i materialet. Han har også opstillet en
hypotese til forklaring af udmøntningen i dens

342

historiske kontekst, men man er ikke helt tryg
ved den hast, hvormed denne hypotese bliver til
en »sikker, historisk oplysning«.
Nogle af opslagene beskæftiger sig ikke med
enkelte mønter, men med motiver, Guds Lam,
Hjort, Triquetra, Livets Træ, m.fl. Som bogen er
lagt an, er der naturligvis begrænset plads til
hvert enkelt emne, men alligevel turde Snoldelev-stenens triquetra nok have været relevant i
sammenhæng med mønternes.
Det er måske klogt, at udgiverne ikke er fal
det for fristelsen til at prøve at svare på spørgs
målet om, hvad tusindtallets mønter så var
værd sammenlignet med nutidens penge. Hvor
rig var man, hvis man havde en sølvpenning?
Lad så mig være dumdristig: I en omtale af
møntregningen fortælles det, med Saxo som
grundlag, at man på Erik Ejegods tid kunne
købe en skæppe korn for en sølvpenning. Sådan
en skæppe svarede til 41 liter. Med velvillig og
interesseret bistand fra Køge Korn har jeg fun
det ud af, at en skæppe korn vejer knap 27 kg
(1 1 = 650 g), og da 100 kg i dagens priser koster
ca. 93 kr, står en skæppe korn i dag altså i knap
25 kr. Landskabslovenes standardbøde på 3
mark kunne betale for næsten 30 m3 korn, så
den svarede til små 18.000 kr. i 1995. Problemet
er naturligvis, at vi ikke ved, om 25 kroner var
meget eller lidt. I dag koster 100 kg korn til dat
terens hest en normal timeløn; for 35 år siden
kostede det mere end en dagløn.
Jørgen Steen Jensen og Michael Fornitz bi
drager hver især til at sætte forestillingen om
Harald Hens møntreform i tvivl. Den beror på et
så spinkelt kildegrundlag, at den hermed bør
være frataget borgerret i Danmarkshistorien.
Derimod får tanken om Knud den Helliges deva
luering med henblik på at finansiere sit Eng
landstogt lov at leve. Hvis den var holdbar, ville
den indebære, at Knuds forehavende ikke byg
gede på ledingen i traditionel forstand, for ledin
gen kostede jo netop ikke kongen noget, kunne
tværtimod blive en indtægtskilde for ham, men
dens grundlag forekommer også at være en nær
mere undersøgelse værd. Tanken bygger på, at
Knud den Helliges mønter fra Ålborg, Viborg og
Randers fra hans sidste år pludselig falder i
både vægt og lødighed, medens mønten i resten
af landet holder sin standard nogenlunde. Sam
menlignet med Sven Estridsens jyske mønter
falder vægten fra gns. 0,76 g til gns. 0,56 g. Hauberg anfører imidlertid vægte helt ned til 0,5 g
for Svens jyske mønter, så mon ikke der er
grund til at tvivle på kildematerialets repræsen
tativitet? Det består for Knuds vedkommende af
66 mønter, hvoraf de 65 fordeler sig ligeligt på to
fund, og det ene af disse var i en så dårlig beva
ringsstand, at vægtangivelserne er mindre sik
re.
Mange andre ting kunne fortjene at blive ta
get op, men det må være fremgået, at denne bog
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har optaget anmelderen. Jeg har brugt meget
mere tid på den, end jeg havde forudset. Det er
noget af det bedste, jeg ved at sige om en bog, så
jeg kan kun anbefale den til andre og gratulere
Møntsamlingen med et fornemt og inspirerende
værk.
Niels Lund

Jørgen Elsøe Jensen: Danmarks M id
delalderlige Byplaner 1: Fyn med om
liggende øer, udg. af Dansk Komité for
Byhistorie, Odense Universitetsforlag
1992, 176 s., kr. 225. 2: Syd- og Sønder
jylland, udg. af Dansk Komité for Byhi
storie og Skov- og N aturstyrelsen,
Odense Universitetsforlag 1994.176 s.,
kr. 225.
Med disse to bind har forfatteren indledt publi
ceringen af et projekt, som med tiden skal om
fatte alle endnu fungerende middelalderlige
byer, 64 i alt, inden for det nuværende Danmark.
Hans forudsætninger herfor er - ifølge forlagets
brochure - en Ph.d.-grad i historie, en årrækkes
ansættelse på Nationalmuseet samt siden 1989
lederskabet af forskningsprojektet Danmarks
Middelalderlige Byplaner. Han har skrevet en
række arbejder om byer og byplaner, fortrinsvis
med udgangspunkt i sine undersøgelser af Rud
købing, samt i Fortid og N utid 1990, s. 233-248
en redegørelse for sit arbejde og dets sigte. Også
heri spiller byerne på Fyn med omliggende øer
en fremtrædende rolle. Endelig har Jørgen Elsøe
Jensen i forbindelse med udgivelsen af de to nu
foreliggende bind både på skrift og i tale frem
lagt deres hovedresultater som baggrund for øn
sket om fredningsmæssige initiativer over for de
middelalderlige byplaner - en hensigt med hele
værket, som skinner tydeligst igennem i slut
ningen af indledningen til andet bind.
Det er altså et omfattende og ambitiøst enmandsprojekt, vi her stilles over for, og selve
dets bærende ide er umiddelbart forståelig. En
fagligt forsvarlig bevarings- og fredningsindsats
forudsætter
grundlæggende
videnskabelig
forskning, men sammenkoblingen af de to hen
syn i samme projekt rummer rigtignok en oplagt
risiko for at spænde buen for højt.
De to lige store bind er ensartet opbygget.
Begge starter med en tematisk og programma
tisk indledning, som indholdsmæssigt adskiller
sig ganske meget fra hinanden i de to bind, og
som udmærker sig ved helt at mangle henvis
ninger. Så følger by for by en gennemgang af by
ens terræn og af planen, hvorved forstås byens
gadeforløb. Hertil kommer en række bemærk
ninger om såkaldte Topografiske detaljer og un

der betegnelsen Diskurs ofte nogle afsluttende
betragtninger over den pågældende bys alder og
planmæssige udvikling set i forhold til eventuel
le tidligere teorier på området.
Som illustrationer er fra arkivers og museers
samlinger valgt ældre sort-hvide fotografier,
hvis fremragende skarphed lader gader og huse
fremtræde på baggrund af den skyløse himmel,
som siden Hugo Matthiesens dage har været
normen for gengivelse af danske bybilleder. Des
uden er der som de eneste bykort medtaget by
planer fra Traps første udgave samt et mindre
antal meget små planskitser. I bindet om Fyn
m.v. er alle Trap-kortene på nær det over Oden
se vist over kun to spalter, så man har vanske
ligt ved at aflæse dem. Når man i andet bind
gennemgående har valgt en én- eller tosides
gengivelse, er det selvfølgelig et fremskridt, men
det medfører så til gengæld ubehagelige knæk
lodret ned gennem de større byplaner. Over
skueligheden lettes ikke af, at der er indsat
numre, som henviser til de gengivne billeder, og
indtegnet højdekurver på bykortene. Når forfat
teren alene lader læseren få Traps kort at se og
tillige priser deres efter hans formening uover
trufne grafiske fremstillingskunst, så burde han
alene af den grund have undladt sådanne ind
greb.
Hver bygennemgang afsluttes med en forteg
nelse over de benyttede, men med undtagelse af
Trap-kortet ikke gengivne kort og byplaner, en
litteraturfortegnelse og noter. Både i litteratu
ren og noterne er der i begge bind ikke så få fejl,
især af typen udeladelse af værker, hvortil no
terne henviser, og forkert stavning af navne. En
samlet litteraturliste findes ikke, hvilket dels
medfører mange gentagelser i listerne, dels van
skeliggør læserens overblik. Første bind afslut
tes med et alfabetisk register over de medtagne
byers gadenavne, hvoraf nogle i overensstem
melse med teksten i øvrigt konsekvent er stavet
forkert, mens andet bind desforuden tilbyder et
byopdelt register over de samme gadenavne.
Konklusionen på denne gennemgang er, at de
to bind så langtfra er et lydefrit stykke værktøj.
Men også andre svagheder præger projektet i en
sådan grad, at de ikke kan undgå at stille sig
hindrende i vejen for gennemførelsen af sigtet
med det.
Jørgen Elsøe Jensens arbejde bærer etiketten
videnskabeligt forskningsprojekt, og det er i det
følgende denne side af sagen, jeg vil tage op. I al
mindelighed burde man vel afvente fremkom
sten af hele serien for bedre at kunne vurdere
projektets hovedkonklusioner, men som forfatte
ren har udformet indledningen til de to forelig
gende bind, stilles man allerede her over for så
fast udformede generelle konklusioner, at kun
en intellektuel kovending hos forfatteren vil
kunne ændre på dem. Straks i forordet til bind 1
antager hans hypotese overbevisningens form:
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Middelalderens byer synes at have fået deres bli
vende form fra begyndelsen, og at byplanerne si
den gennem århundrederne blev overholdt som
den dispositoriske ramme for byudvikling. Disse,

som det dernæst siges, fremragende kilder til
deres egen historie - nemlig byerne - underka
stes en videnskabelig undersøgelse for at afdæk
ke hver enkelt byplans tilføjelser med henblik
på en sammenligning. Inspirationen er klar,
nemlig Hugo Matthiesens arbejder fra århun
dredets første del, som Jørgen Elsøe Jensen be
vidst vil søge at fuldende, for - så vidt jeg forstår
hans formulering - at se byerne som kilder til
den tidlige middelalders historie.
Det er altså byplanstudier, vi stilles over for,
og uanset at Jørgen Elsøe Jensen mange steder
kritiserer Matthiesens resultater i påfaldende
stærke vendinger, er hans eget arbejde i virke
ligheden blot udtryk for en endnu mere forenk
let måde at se byerne på. Hvor Matthiesen gen
nemgående skelnede mellem de selvgroede byer
og de ved kunst anlagte, er det mit indtryk, at
Elsøe Jensen styres af en idé om, at alle byer,
hver og én, er anlagt ikke blot efter en fiks og
færdig plan, men også i henhold til fælles, over
ordnede retningslinier. Efter min bedste overbe
visning har han heller ikke kunnet nå til nogen
dybere konklusion, eftersom hans væsentligste
arbejdsmetode er en opremsende gennemgang
af byernes gadeforløb på grundlag af bykortene i
Traps første udgave. Kildeværdien af disse og
andre nyere kort, når det gælder byernes ældste
tid - eller af de sine steder inddragne Resenprospekter - berøres slet ikke. Det samme gæl
der i stort omfang også al hidtidig byhistorisk
forskning i Danmark. Man får blot i bind 1, side
20, en udokumenteret påstand om, at hvad der
hidtil er ydet fra historisk side med hensyn til
det såkaldte ‘byrejsningsspørgsmål’, ikke hviler
på videnskabelig forskning. Derimod krediteres
arkæologien for at være kommet langt med un
dersøgelsen og dateringen a f byernes jordfaste
levn, og der er gjort mange iagttagelser a f byer
nes tidlige udvikling. Det er selvfølgelig rart

med ros, men baggrunden for den betyder jo
også altid noget.
Ud fra denne karakteristisk af tingenes sør
gelige tilstand kan det undre, hvorledes Jørgen
Elsøe Jensen har set sig i stand til at fremkom
me med den række af generaliserende påstande
om danske byer, som indledningen til de to bind
lægger frem. Da der som sagt ikke er noget syn
derligt af værdi at henvise til fra tidligere forsk
nings side, så må det være resultaterne af hans
egen forskning, der ligger til grund for hans ud
sagn. Allerede side 12 i bind 1 slås det f.eks. fast,
at Handelstrafikale overvejelser er det vigtigste
hovedtema i middelalderens byplanlægning. By
planerne er i princippet helt ens, de indeholder
de samme elementer, og kun trafikken og ter
rænet bringer variation ind i billedet. På den
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ene side rene almindeligheder fra forfatterens
side, på den anden side er det betegnende, at
han dernæst påpeger, at kun kirkens placering
bringer lidt forstyrrelse i dette billede. Det skulle
vel aldrig være, fordi netop kirkerne er nær ene
om at repræsentere middelalderens bygninger i
ret så mange byer og derfor ikke kan undgå at
anfægte de forud fastslåede teorier?
Når det dernæst hævdes, at kirken fra 1100årene har en afgørende indflydelse på de danske
byplaner, bl.a. fordi den altid blev lagt højt i ter
rænet, så savner man dokumentation for på
standen. Den skal antagelig ses i sammenhæng
med et andet af forfatterens udsagn, nemlig om
forholdene før 1100-årene. På denne tid skal kir
ken have lagt sig mere perifert, hvilket skal
være karakteristisk for de ældste byer i Dan
mark. Her optræder for en gangs skyld en hen
visning, nemlig til en ikke nærmere angivet
iagttagelse i Roskilde, som formentlig må skyl
des Elsøe Jensen selv. Det havde ellers været re
levant, om Olaf Olsens tese angående forholdet
mellem kirkegrundlæggelse og vikingetidsby
med udgangspunkt i Arhus havde været inddra
get. Men skønt den pågældende artikel i Kiel Pa
pers 1972 er opført på litteraturlisten, henvises
der hverken her eller andetsteds i indledningen
til den. Interessant er også Elsøe Jensens efter
følgende idé om, at de ældste byer i landet er op
stået på noget, han kalder vikingetidens regio
nale forsamlingspladser, hvortil den missione
rende kristuskirke er blevet tiltrukket. Igen en
helt udokumenteret påstand, hvor man endvide
re savner at få at vide, hvad disse samlingsplad
ser egentlig er for noget. Er det afholdelse af
landsting, der tænkes på f.eks. i Viborg?
Men ellers er det købmændene, der som grup
pe i klar alliance med kirken har formet byerne.
Andre end disse to nye samfundsgrupper fik
ikke lov at bestemme, og også kongemagten af
vises som bygrundlægger, idet det med en sær
præget formulering påstås, at Intet i den tidlige
middelalders byplaner vidner om et særpræg, der
ikke kan have folkelig rod (bind 1, side 23). At

kongemagten næppe har optrådt som bygrund
lægger i større omfang, er vel højst sandsynligt,
men man havde dog gerne set udsagnet diskute
ret på en videre scene end den, som Ærøskøbing
udgør. Er det afsmitning fra det syn på de tyske
hansebyers tilblivelse, samt i øvrigt også på Tøn
ders, som i stort omfang blev inspireret af den
tyske Hanse-historiker Fritz Röhrigs arbejder?
Er det hans Gründerkonsortier , der spøger? Er
det 1200-årenes kontraktligt ansatte byinge
niører ved Østersøens sydbred, Elsøe Jensen har
hørt om? Eller er det måske en efterklang af ide
en om købmandsgilderne som bygrundlæggere?
I en konfrontation med disse ældre ideer og de
res senere efterkommere ville der have kunnet
siges en hel del fornuftigt om byers opståen og
planudvikling - som det er nu, får vi kun

Anmeldelser

mundsvejr og ud over henvisninger til Hugo
Matthiesen blot opgivet et enkelt værk om byer
syd for Østersøen - og det er fra 1910!
Men uanset hvem disse bygrundlæggere end
var, så kunne de tilsyneladende altid enes om
det samme, nemlig at lægge de gader, Jørgen Elsøe Jensen opfatter som byernes vigtigste, ho
vedgaderne, i så præcis øst-vestlig retning som
muligt (bind 1, side 15f). Årsagen var ønsket om
læ for vestenvinden og samtidig om etablering
af en solbeskinnet sydside, hvor købmændenes
store gårde åbnede sig mod solens varme. Der
imod henlå den mindre attraktive nordsides
gårde og gårdsrum i skummelt mørke. De fyn
ske byers hovedgader efterlever denne oriente
ring, der oven i købet kan beregnes i maritime
grader, og gang på gang fremhæves Rudkøbings
Østergade som det fuldendte eksempel. Det
hævdes i ramme alvor af forfatteren, at Hoved
gadernes orientering i de fynske middelalderby planer er et a f de sikreste vidnesbyrd på deres op
rindelighed (bind 1, side 16). Den eneste antyd

ning af en argumentation, der findes her, bygger
tilsyneladende på ideen om, at der langs middel
alderens gader til hver en tid har ligget køb
mandsgårde af samme art og omfang som dem,
der kendes fra nyere tid i de fynske byer. Noget
af en trossag, må man sige. Faktisk kunne Jør
gen Elsøe Jensen ved f.eks. at inddrage udgrav
ningsresultater fra Lübeck have fået et indtryk
af, hvorledes den fysiske udnyttelse af en mid
delalderbys grunde kan ændre sig gennem ti
den. Under alle omstændigheder burde han i
forbindelse med gennemførelsen af sit videnska
belige forskningsprojekt have vurderet sine
iagttagelsers bærekraft og repræsentativitet,
ikke mindst på baggrund af de hidtil foreliggen
de arkæologiske undersøgelser af byernes æld
ste indretning. Havde han gjort det, ville det
have stået klart for ham, hvilken risiko der i re
aliteten er for, at blot en enkelt større udgrav
nings resultater kan omstøde selv veletablerede
teorier om denne eller hin bys udvikling.
Efter præsentationen af sin metodiske ballast
sejler Jørgen Elsøe Jensen derefter ufortrødent
op mod det, han kalder Det ældre historiesyn, re
præsenteret ved Erik Arup og Hugo Matthiesen
samt til en vis grad Aksel E. Christensen. Mat
thiesen sættes på plads med følgende formule
ring: den nøje sammenhæng mellem byernes
planformer og bygrundenes beskaffenhed fjerner
helt grundlaget for Matthiesens åndshistoriske
forsøg. Byplanernes former kan ikke anvendes på
den måde i en dateringssammenhæng (bind 1,

side 22). Uanset hvad Matthiesen nu måtte have
gjort, og hvor tidsafhængig han måtte have
været, så tror Jørgen Elsøe Jensen jo selv på, at
byplanerne, som han beskriver dem efter Traps
kort, kan dateres, og det tilmed til tidlig middel
alder. Det viser det ovestående citat om de fyn
ske byers hovedgader tydeligt. Han fastslår

yderligere (bind 1, side 24), at selv om ændrin
ger af forskellig art kan konstateres, så må man
antage, at byerne med det samme stivnede i deres
form og siden fastholdt denne form som et aftryk
a f anlægstidens forhold i en sej masse a f skarpe
grundskel og private bygninger. Derfor kan han

også afslutningsvis påpege, at de skader, der i
dag tilføjes byernes plan, rammer et middelal
derligt arkitekturmonument.
Man kan kun konkludere, at det står rigtig
skidt til med Jørgen Elsøe Jensens generelle ide
er om middelalderlige byer. Et yderligere, kon
kret eksempel herpå er hans behandling i bind 2
af Ribe. Når Elsøe Jensen både i indledningen til
bind 2 og på side 64 i samme bind ser Ribe som
et eksempel på de vitterligt sjældne flytninger
af en by, er det en misforståelse. Byen flyttes
ikke. Den ældste bebyggelse øst for Riber å udvi
des i 1100-årene til også at omfatte åens vestsi
de, som fremover kom til at udgøre byens tyng
depunkt. Men østsiden var middelalderen ud en
del af byen, henholdsvis dens mark, og omfattet
af stadsretten. De mindst tre sognekirker øst for
åen var i funktion i hele middelalderen, for fra
ca. 1300 udfyldte byen sandsynligvis atter de
gamle rammer på østsiden. Ingrid Nielsen har
bl. a. i Projekt Middelalderbyens bind om Ribe
fra 1985 ud fra byens jordebog fra midten af
1400-årene rekonstrueret et ret omfattende,
men på det tidspunkt øde gadenet i området,
som hun foreslår måske kan gå så langt tilbage
som til tidlig middelalder/vikingetid. Selv om
dette efter min mening næppe er sandsynligt,
burde Jørgen Elsøe Jensen i allerhøjeste grad
have taget dette vejnet med i sine overvejelser.
Kendskabet hertil kunne have advaret ham mod
at tro, at det, han kan se på senere bykort, uden
videre er udtryk for tilstandene i middelalderen.
For selv om kilderne til Ribes topografi, herun
der de arkæologiske, efter danske forhold er
særdeles gode, så er spørgsmålet dog, om eksem
plet er helt enestående. Under alle omstændig
heder taler det mod Elsøe Jensens konklusion,
hvor han hævder, at der så godt som aldrig fin 
des efterretninger eller spor i bybygningen af
grundlæggende forandringer! Ribes udvikling er
netop et dementi af denne påstand, så meget
mere som det siden Projekt Middelalderbyens
dage er lykkedes at vise, i hvilken grad der er
ændret på Ribes byområde.
Men hvad er det så for en bevaringsindsats,
Elsøe Jensen og Skov- og Naturstyrelsen vil ud
mønte af dette stort anlagte projekt? I sin tid
tinglyste den daværende Fortidsmindeforvalt
ning, sidenhen Fredningsstyrelsen, fredninger
efter naturfredningslovens § 48 af kirketomter
m.v. i en række byer. Hertil krævedes en detalje
ret og grundig gennemgang af alle relevante kil
der og en præcis påvisning af, hvor det pågæl
dende fredningsobjekt rent faktisk befandt sig.
Ellers kunne en tinglæsning med de deraf føl-
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gende indskrænkninger af de berørte grundeje
res rettigheder i al fremtid ikke sættes i værk.
Til en sådan procedure er der ikke noget at hen
te i de to fremlagte bind, som i øvrigt heller ikke
nævner disse ældre initiativer.
Nu kan det næppe være punktfredninger in
den for byområderne eller enkeltmonumenter,
sagen drejer sig om, men derimod hele bykerner.
Hvordan skal så sagen gribes an? Og hvad kan
lokale planlæggere, frednings- og museumsfolk
hente af bevaringsmæssigt brugbart skyts i dis
se bøger? Det står der, så vidt jeg kan se, ikke
noget om. Hvis der skal gennemføres initiativer
over for hele bykerner, forudsætter det en fuld
stændig ændret opfattelse af bevaringsspørgs
målet. For hvordan har man på baggrund af Jør
gen Elsøe Jensens to bind forestillet sig, at even
tuelle bevaringsbestemmelser over for byplaner
ne skal administreres og gennemføres, medmin
dre man én gang for alle fastlåser enten én eller
et udvalg af danske middelalderbyers kerner i
deres nuværende plan? At gøre det turde være
den eneste logiske og vederhæftige konsekvens
af Jørgen Elsøe Jensens påståede resultater, og
det ville være interessant at vide, hvorvidt og
hvordan Skov- og Naturstyrelsen i sin egenskab
af sagkyndig på området forestiller sig noget så
dant gennemført og forvaltet. Det står der nem
lig ingenting om i bøgerne.
Formentlig er der flere bind af serien under
vejs. At købe de to her anmeldte første bind kan
jeg ikke anbefale nogen, og hvis de efterfølgende
er af samme kaliber, er der heller ikke grund til
at erhverve dem. Medmindre man altså vil ud
bygge sit grundlag for at rejse en debat om,
hvorfor det trods ganske megen forskningsakti
vitet i mange danske byer de senere år har kun
net gå så galt, og om en del af årsagen er mang
lende samarbejde på tværs af området. Det må
imidlertid gøres ved en anden lejlighed. En vis
trøst kan det da være, at der ikke har kunnet
tegnes subskription på serien.
Per Kristian Madsen

Alex Wittendorff: Tyge Brahe. Gad 1994.
Natten til den 24. oktober 1601 lå Tyge Brahe
for døden i Prag omgivet af venner og familie.
Den kendteste af hans medarbejdere, Johannes
Kepler, sad også ved dødssengen, og han ned
skrev senere en meget interessant beretning om
den berømte danske videnskabsmands sidste ti
mer. I vildelse skal Tyge i selve dødsnatten igen
og igen have gentaget: Har jeg blot ikke levet for
gæves!

Når man har læst Alex Wittendorffs godt og
vel 300 sider lange og stofmættede beskrivelse
af Tyge Brahes liv fra fødsel til grav, står det ly
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sende klart, at Tyge ikke behøvede at nære no
gen former for tvivl om sit livsværks betydning
for eftertiden. Han havde sandelig ikke levet for
gæves, selv om han på en måde døde alt for tid
ligt, som 54-årig og midt i et epokegørende vi
denskabeligt arbejde, som ham altså ikke blev i
stand til at fuldføre.
Wittendorffs bog er en varm kærlighedser
klæring såvel til personen Tyge Brahe som til
hans videnskabelige forskning, der brød så man
ge nye veje fra middelalderen ind i den moderne
tid og åbnede for en helt ny måde at erkende
verden på. Det sidste har naturligvis været er
kendt af alle tidligere Tyge Brahe-forskere, men
det nye og forfriskende ved denne bog er, at den
ikke bare beskæftiger sig med de sider af Tyge
Brahes virksomhed, som peger fremad, og som
gør ham til en af de største og mest banebryden
de videnskabsmænd i den europæiske viden
skabshistorie. Wittendorff har i lige så høj grad
sat sig det fortjenstfulde mål at lægge vægt på
de sider af Tyge Brahes forskning, som ikke blev
videre udviklet i det længere løb, og som a f den
anerkendte videnskab er kasseret og ladt tilbage
som historiens ubrugelige affald. Her tænkes

især på Tyge Brahes astrologiske og alkymisti
ske studier, som vi i dag opfatter som en lille
smule pinlige og slet ikke som et område at be
skæftige sig med for en seriøs forsker. Men Tyge
Brahes evner til at opstille horoskoper, til
(næsten som oraklet i Delfi) at udlægge storpoli
tiske, religiøse, moralske og personlige konse
kvenser af de mange forskellige stjerneobserva
tioner, måneformørkelser og kometforekomster,
var - som også Wittendorff fremhæver det - vel i
virkeligheden det, som hans arbejdsgivere - den
danske konge Frederik 2. og den tyske kejser
Rudolf 2. - først og fremmest lagde vægt på. De
ofrede store summer på den berømte astronom,
fordi han så at sige kunne se ind i den him m el
ske krystalkugle og forudsige vigtige begivenhe
der, ulykker, sejre, katastrofer, triumfer, ja, selv
vejrudsigter lå inden for Tyge Brahes arbejds
område (han blev således en slags renæssancens
Henrik Voldborg!), ligesom han blev konsulteret
som en fremtrædende læge og mediciner. Mange
af disse ting ville vi i vores rationelle tidsalder
trække på skulderen af, og mange tidligere Tyge
Brahe-forskere har forsøgt dels at nedtone den
ne side af hans virksomhed, dels at undskylde
ham, og har henvist til, at den slags gjorde han
kun for at glæde sine arbejdsgivere og beskytte
re. Selv vidste han bedre!
Men her siger Wittendorff klart fra. Skal vi
komme til en egentlig forståelse af manden og
hans arbejde, må disse sider af hans virksomhed
tages helt alvorligt og indgå på lige fod i beskri
velsen. Der ligger 400 år mellem os og Tyge Bra
he, og det vil naturligvis være aldeles vanvittigt
at vurdere ham og hans forskning med vores
tids rationelle målestok. Vi skal prøve at sætte os
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ind i tankegangen hos et menneske, der levede i
et meget anderledes sam fund ... som tænkte in
den for rammerne a f en virkelighedsopfattelse,
der slet ikke havde sprog og begreb for en hel
masse a f det, der for os er grundlæggende og helt
indlysende (s. 10-11). Ergo gælder det for histori

keren at komme til en helhedsopfattelse af den
tid, som Tyge Brahe levede i, at fremhæve de
samfundsmæssige og idehistoriske sammen
hænge, hans liv og tanker hører hjemme i. Med
andre ord kommer Wittendorffs bog til at handle
om meget andet end personen Tyge Brahe, og
netop dette er en stor lykke. Den er blevet en
fantastisk spændende rejse i den europæiske
idehistorie og videnskabshistorie fra reformatio
nen til ca. år 1600, en periode, der var aldeles af
gørende for udviklingen af det moderne, ratio
nelle verdensbillede.
Wittendorff bekender sig til mentalitetshisto
riens resultater, og hans fremragende bog er en
overdådig, men samtidig letlæst gennemgang af
de vigtigste sider af den europæiske mentalitets
udvikling fra middelalderen til moderne tid. Ta
get i ordets bedste betydning, er bogen et udtryk
for populærvidenskab, når den er allerbedst. På
et sølvfad får vi serveret uhyre komplicerede er
kendelsesproblemer og svære filosofiske og teo
logiske stridsspørgsmål, præsenteret i en tids
ramme, der strækker sig fra Platon til Tyge Bra
he, og skrevet i et sprog, der gør selv de mest
komplicerede sager til forståelige størrelser. Her
er virkelig noget at hente, for eksempel for en
lærer, der skal undervise i overgangen mellem
middelalder og renæssance og gerne vil oriente
re sig bredere i stoffet, end de almindelige lære
bøger giver mulighed for. I overskuelig form får
man i denne bog en spændende gennemgang af
den europæiske åndshistorie fra antikken til re
næssancen, hvordan man opfattede verden om
kring sig og ikke mindst den kosmiske verden
over sig. Vi hører om Aristoteles og kritikken af
ham på Tyge Brahes tid; vi erfarer om Ptolemæus og andre af antikkens autoriteter, der sta
dig var anvendelige på reformationstiden; vi
sættes ind i forskellen mellem Luthers og Melanchtons syn på menneskets frie veilje, og hvad
det kom til at betyde for den europæiske åndshi
storie; vi læser om arkitekturprincipper, om me
kaniske instrumenter, om 1500-tallets skolesy
stem, om ægteskabslovgivning, ja i det hele ta
get om de forestillinger, man gjorde sig i refor
mationsårhundredet om verdens indretning.
Her ligger bogens absolutte styrke og store an
vendelighed.
Og ind i mellem alt dette fortæller Wittendorff så sideløbende historien om Tyge Brahe,
om hans familiære forhold og om hans karriere.
Men sandt at sige forekommer denne del af bo
gen som den svageste, ikke mindst fordi den er
mærkelig idealiseret. Wittendorff kan lide sin
hovedperson i en sådan grad og så absolut og

uforbeholdent, at han gang på gang ægger til
modsigelse. Allerede i indledningen sættes tin
gene på spidsen: Han (Tyge Brahe) er den eneste
dansker, og overhovedet et a f de få mennesker,
der har bidraget til at omforme hele verdensbille
det og skabe en ny erkendelsesmåde og en ny ra
tionalitet (s. 11). Det er sandelig ikke så lidt end

da, og her gik man og var så stolt over at være
født i samme land som Niels Bohr og Søren Kier
kegaard! På bogens omslag kan man endvidere
læse, at Tyge Brahe er den dansker, der sammen
med H. C. Andersen har betydet mest for verdens
kulturen! En sammenligning, der giver stof til

eftertanke!
Wittendorf indleder i kapitlet om den nye
stjerne (s. 73) med følgende bombastiske sæt
ning: Om aftenen den 11. november 1572 skete et
a f de lykkeligste sam m entræf a f omstændigheder
i menneskehedens intellektuelle historie. Det var
en kombination a f et sjældent forekommende
fænomen på himmelen, og så det forhold, at dette
fænomen blev iagttaget a f det eneste menneske,
der var forberedt og rustet til at tyde det rigtigt.

Det er i sandhed store ord, og dem er der mange
af, når Wittendorff beskriver sin helt og hans be
tydning. Da Tyge Brahe mødte Johannes Kepler
for første gang i 1599, kalder Wittendorff det
uden at ryste på hånden et a f verdenshistoriens
heldigste møder (s. 277), og sådan kunne man
blive ved at nævne eksempler i bogen på denne
boulevardavisstil - at ophøje alle begivenheder
til verdenshistoriske forekommer lidt i overkan
ten.
Værre er det måske, at stort set alle andre videnskabsmænd på Tyge Brahes tid sættes alde
les i skyggen af Den store Tyge fra Danmark. In
gen kommer tilnærmelsesvis op på siden af
ham. Ikke engang Copernicus (død 1543, tre år
før Tyge Brahes fødtes), der jo dog med sin intel
lektuelle intuition og skarpsindighed gennem
skuede det heliocentriske system, medens Tyge
Brahe livet igennem holdt fast i et meget mere
kompliceret og urimelig kunstigt verdensbillede,
hvor jorden var det ubevægelige centrum. Men
sligt kan ikke imponere Wittendorff, thi en vi
denskabsmand skal ikke bedømmes på, om han
havde ret i sine hypoteser, men på hvad han satte
i gang. Ja, det skriver han knagerne på side 310,
hvilket da nærmer sig urimeligt sofisteri. Coper
nicus ville omforme de antikke teorier for plane
ternes bevægelse til et sammenhængende og æste
tisk tilfredstillende matematisk system, og i den
forbindelse gættede han tilfældigvis rigtigt, hvad
angår Solens placering i systemet. Dette er sim

pelthen en urimelig nedvurdering af Coperni
cus’ indsats, og selv om Wittendorff hævder, at i
1500-årene var der ingen god grund til at anta
ge, at Jorden var i bevægelse, hverken omkring
Solen eller om sin egen akse (s. 42), så er Coper

nicus’ storhed jo lige netop, at han intellektuelt
formåede at se ud over den antikke tradition og
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vælge den enkleste og mest logiske og mest
»ukristelige« forklaring, at Jorden ikke var uni
versets centrum. Men for Wittendorff gælder det
ikke bare om at have ret. Copernicus manglede
de gode mekaniske instrumenter, som Tyge Bra
he udviklede og betjente sig af. Copernicus for
stod ikke værdien af mange og pinlig nøjagtige
observationer. Wittendorff fortæller en lille rø
rende historie om, at Tyge Brahe i 1584 sendte
en medarbejder til Copernicus’ observatorium i
Frauenberg for der at måle stedets polhøjde.
Med sig hjem til Hven havde medarbejderen en
gave til Tyge Brahe, nemlig intet mindre end Co
pernicus’ primitive træ-sektant, der med al øn
skelig tydelighed forklarede, hvorfor Coperni
cus’ egne resultater ikke var pålidelige (s. 185).
Det forekommer som proportionsforvrængning,
når Wittendorff afslutter sit opgør med den Co
pernicus, der tilsyneladende helt tilfældigt gæt
tede rigtigt, med følgende salut: Man kan med
betydelig ret kalde Copernicus den sidste m id
delalderlige astronom og Tyge den første moder
ne (s. 310).

Det foregående skal aldeles ikke opfattes som
en nedvurdering af Tyge Brahes arbejde, blot en
påpegning af, at Wittendorffs kompromisløse
Brahe-dyrkelse af og til får helt groteske konse
kvenser for beskrivelsen af andre forskeres ind
sats i 1500-tallet. I sin stærke ensidighed virker
Wittendorffs idealiserede beskrivelse af Tyge
Brahe næsten som en helgenbiografi. Det er i al
fald lige før.
Wittendorffs bog er i det hele taget rig på ka
tegoriske synspunkter, ikke i den forstand, at
den er en stærk polemisk bog, snarere tvært
imod, men forfatteren lægger sjældent op til en
diskussion af vigtige problemer i Tyge Brahes
omtumlede karriere og liv, herunder en omtale
af tidligere Tyge Brahe-forskeres synspunkter
og meninger om dette eller hint. Med en enkelt
undtagelse (Kristian P. Moesgaard fra Århus,
der har skrevet den store og fremragende artikel
om Tyge Brahe i det nyeste Dansk Biografisk
Leksikon) citerer Wittendorff aldrig kolleger el
ler tidligere forskning og stiller aldrig sine egne
meninger op mod andres. Vi får hos Wittendorff
at vide, at sådan var det altså, sådan gik det
altså for sig, og sådan var baggrunden for denne
eller hin begivenhed i Tyge Brahes liv. Det skal
indrømmes, at det gør bogen let læselig, og det
giver først og fremmest en meget flydende og
harmonisk og meget helstøbt fremstilling af den
store astronoms liv. De konsekvent manglende
litteraturhenvisninger skal selvfølgelig sikre, at
bogen får en læsevenlig og populærvidenskabe
lig karakter, men anmelderen savner nu allige
vel et noteapparat, som netop kunne henvise til
andre fremstillingers og anden forsknings opfat
telse af tingene og derved åbne døre for den lidt
mere interesserede læser. En god litteraturliste
kan ikke erstatte et ordentligt noteapparat, og
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er det placeret diskret i bogens sidste del, så kan
det næppe forstyrre den læser, som udelukkende
ønsker at læse Wittendorffs gode tekst.
For blot at nævne et par af de mange steder,
hvor det ville have været oplagt at diskutere for
skellige opfattelser og mulige tolkninger af en
vigtig begivenhed i Tyge Brahes liv: Hans fald og
pludselige afrejse fra Danmark 1596-1597.1 vir
keligheden en ret fantastisk og overraskende
vending i Tyge Brahes liv og karriere. Hvad ske
te der, og ikke mindst, hvorfor skete det? En for
sker på det allerhøjeste europæiske niveau, fete
ret og respekteret ud over det sædvanlige i hele
Europa, en forsker, der havde nydt udstrakte pri
vilegier i sit fædreland, Danmark, i 20 år, som
formodentlig var den bedst aflønnede og mest
privilegerede videnskabsmand i det ganske Eu
ropa, som havde sin egen ø og sit eget, højt re
spekterede forskningscenter betalt af den dan
ske konge. Hvorfor tabte han spillet på nogle få
måneder? Hvem stod bag? Hvem støbte kuglerne
til Tyge Brahes fald? Wittendorff er ikke i tvivl.
Den virkelige skurk er den unge kong Christian
4.s nye kansler, Christian Friis til Borreby. Han
var en rettroende, ortodoks lutheraner, og takket
være ham og hans marionet-biskop Hans Resen
blev der nu i Danmark lagt låg på den rummeli
gere og mere humanistiske Melanchton-inspirerede trosopfattelse, som havde hersket i landet i
hele Frederik 2.s regeringstid. Ja, i virkelighe
den blev alle, der ikke ubetinget fulgte den orto
dokse lutheranisme, nu udstødt og forfulgt på det
alvorligste på liv og embede, og Tyge Brahes fald
tilskrives således det nye teologiske og moralske
snæversyn, der bredte sig i Danmark efter 1596.
De langt mere humanistisk interesserede statsmænd Niels Kaas, Jørgen Rosenkrantz og selve
ste Frederik 2. måtte vige for Christian Friis og
Christoffer Valkendorff og deres livsfornægtende
og ‘indre missionske’ holdninger og strenge mo
ralske principper om kirketugt, ægteskab, hek
sekunster og så videre. Tyge Brahe havde ikke
været til alters i 18 år, så ud med ham! Han var
gift med en almindelig, borgerlig kvinde (altså en
ufri, løsagtig kvinde) og havde en række hore
børn med hende, altså ud med ham! Han havde
forbudt sin sognepræst på Hven at anvende ek
sorcismen i dåbsritualet, så ud med ham! Lyder
det i grunden særlig sandsynligt, at den skærpe
de religiøse intolerance alene skulle være grun
den til en sådan personlig forfølgelse af Dan
marks berømteste videnskabsmand?
Det er selvfølgelig rigtigt nok, at den religiøse
intolerance bredte sig som en steppebrand i Eu
ropa såvel i katolske som i protestantiske områ
der her omkring år 1600, men skyldtes dette ikke
i højere grad de mange statspolitiske spændin
ger, som da også på kort tid førte til en europæisk
30-årig storkrig? Krigspsykose fører som be
kendt ofte til paranoide Qendebilleder. Førnævn
te Johannes Kepler havde også måttet erkende
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de nye og for en sandhedssøgende videnskabs
mand foruroligende konservative religiøse
strømninger i Europa, da han i 1599 blev smidt
ud fra sin lærestol ved Den lærde Skole i Graz i
den habsburgske provins Steiermark. Så det var
altså ikke et enestående dansk fænomen, og
Christian Friis havde mange kolleger ude om
kring i verden. I året 1600 blev Giordano Bruno
brændt på bålet i Rom som kætter - der var ble
vet meget lavere til loftet i det europæiske hus
fra 1590’erne! Man så fjender overalt, og rettro
enhed, det ville i Danmark sige luthersk ortodok
si, blev våbnet mod den truende udvikling. Alli
gevel forekommer det i Tyge Brahes tilfælde helt
åbenlyst, at hans eget vanskelige sind, hans tem
perament, hans meget betydelige økonomiske
krav på kronen til forskningscentret på Hven,
hans totale mangel på forståelse for andres syns
punkter, hans totale foragt for de pligter, der var
pålagt ham som lensmand, såvel over for byg
ningsvedligeholdelse som over for sine bønder, at
alt dette har spillet en stor rolle i hans fald. Tyge
Brahe var simpelthen gang efter gang gået over
grænsen. Dette var med stort og enestående tål
mod blevet accepteret af Frederik 2. og hans re
gering, men regeringsskiftet 1596 satte en stop
per derfor. Lidt snæversynet kunne man mene,
men i grunden ret så karakteristisk for magtskif
ter. Christian 4. var 19 år gammel og havde be
hov for at markere sig. Han udnævnte en stribe
rigsråder efter sit eget hoved og en kansler, som
han kunne styre. Wittendorff tillægger overhove
det ikke den unge Christian 4. nogen som helst
andel i Tyge Brahes fald, men det er vel i grun
den ikke så umulig en tanke endda?
Denne bog udmærker sig først og fremmest
ved sin kolossale bredde og ved at være uhyre
velskrevet. Den er et fremragende eksempel på,
at lærde universitetsforskere som Wittendorff
kan skrive bøger om komplicerede emner til en
meget bred læserskare uden på noget tidspunkt
at sætte fagligheden over styr og uden på noget
tidspunkt at kede sine læsere. Gid denne genre
måtte brede sig, og andre universitetshistorike
re ville tage dette eksempel op. Vi mangler i den
grad gode, lødige og populært skrevne historie
bøger i dette land, så bare se at komme i gang!
Hans Bjørn

Jørgen Hegner Christiansen, Marianne
Germann, Eva Sylvest og Else Trier:
Historien om et teglværk. Hakkemose
Teglværk 1847-1895. Byhistorisk Sam
ling og Arkiv i Høje Taastrup Kommu
ne 1995. 100 s., kr. 49,75.
I fællesskab er de fire forfattere nået ud i de fle
ste hjørner med deres beskrivelse af et tidligt in

dustrielt foretagende og dets placering i lo
kalsamfundet. Et kapitel om grundlæggeren, Jo
hannes Peter Langgaard indleder bogen. Der
næst præsenteres i »Høje Taastrup Kommune og
Hakkemose Teglværk 1847 - ca. i900« de geolo
giske og infrastrukturelle forudsætninger for
teglværkets placering - mens beskrivelsen af
teglværkets betydning for lokalsamfundet er
mindre interessant. Det kan dog dårligt lægges
forfatterne til last - al den stund, at konklusio
nen bliver, at teglværket ikke rigtig fik nogen
varig virkning på Høje Taastrups industrielle og
demografiske udvikling. De tekniske sider om
kring teglbrænding, funktionen af den i al sin
enkelhed geniale ringovn beskrives, og i forlæn
gelse heraf berøres også arbejds- og boligforhold.
Siden følger en præsentation af teglværkets pro
dukter og af den senere kakkelovnsfabriks. I et
»efterskrift« fortælles historien om den økono
miske nedtur, bortsalget og tvangsauktionen.
I et af bogens bedste afsnit, »Produktions-, bo
lig- og arbejdsforhold på Hakkemose teglværk«,
har forfatterne nydt godt af et par levende for
talte erindringer. Faktisk udgør citater fra erin
dringerne hovedparten af afsnittets tekst, og det
forekommer at være en heldig disposition at
lade dem komme til orde så råt og ubeskåret.
Mindre vellykket er et andet meget kildenært
afsnit, »Optøjer mod fremmedarbejderne på
Hakkemose teglværk 1864«. Titlen giver løfte
om en dramatisk fortælling, i indledningen om
tales affæren sågar som et »oprør«, mens hum
len er, at nogle bønder under krigen mod prøj
serne i 1864 gik til teglværkets tyske forvalter
for at få ham til at smide nogle tyske teglværks
arbejdere på porten. Det kom der en retssag ud
af. I bogen bliver det hurtigt retssagen, der be
skrives, ikke affæren som sådan. Her, ved rets
sagen og kilden, er forfatterne naturligvis også
på mere sikker grund; men en retlig procedure
og det, at en bonde forandrer forklaring under
sagen, siger ikke så forfærdelig meget om Hak
kemose teglværk og lokalbefolkningens hold
ning til de tyske arbejdere. Som kilderne er be
handlet (eller snarere: ikke behandlet) tjener
fremstillingen udelukkende til at præsentere
læserne for kuriositeten, at rigtige høje-tåstruppere udtaler sig til historien. Lokalhistorien når
ikke de store dybder, når den af bar benovelse
må standse op allerede ved fundet af en primær
kilde. Spændende problemstillinger med brede
re perspektiv kunne væve forfulgt. Hvad betød
f.eks. de gentagne, sæsonbestemte invasioner af
op imod 200 »fremmedarbejdere« for lokalsam
fundet, spændte mødet altid fredeligt af, hvad si
ger politiprotokollerne om den sag?
Kuriositeterne tynger også noget på afsnittet
om J.P. Langgaard, hvor blandt andet de gode
borgerlige og kunstneriske kredse, som hoved
personen færdedes i, bliver beskrevet, men af
snittet tilstræber ikke for alvor at karakterisere
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J.P. Langgaard som person. Der er mange flim
rende detaljer uden nogen tydelig rød tråd. Og
gennemgangen af grundlæggerens liv og færden
modsvares ikke af en behandling af teglværks
arbejdernes sociale vilkår. Her kunne erindrin
gerne have været et godt afsæt til en mere gene
rel beskrivelse.
Set som en bog med særlig adresse til det lo
kalhistorisk interesserede publikum i Høje Taastrup er hovedindtrykket dog godt. Formålet er
ikke dybtgående, videnskabelige analyser, og
bortset fra de nævnte eksempler på letbenethed
er formidlingen sober og solid. Det tjener til for
fatternes ros, at bogen er så forholdsvis velforsy
net med noter, litteraturhenvisninger og et per
son- og stikordsregister. »Historien om et tegl
værk« er endvidere, som det hedder, »rigt illu
streret«. Men velstanden omfatter desværre
ikke den tekniske kvalitet - mon ikke et forkæ
let publikum i dag er uvant med at opfatte bille
der gennem små prikker?
Annette Østergaard Schultz

Karen Glente, Karin Kryger og Orla Pe
dersen, red.: Dydens løn. Soldenfeldts
Stiftelse 1894-1994. C hristian Ejlers’
Forlag, 1994. 160 s., kr. 200.
Gid jeg kunde vise dig mit nuværende yndige
Hjem. Det ligner en gammel Borg, især inde i
Gaarden, hvor der er to store Træer og et Spring
vand i smukke Græsplæner. Således skrev den

nyansatte forstanderinde Louise Fenger i 1895
til sin moster. Mange københavnere har sikkert
ofte passeret denne store borg på Sortedams
Dossering uden at vide præcis, hvad der gemmer
sig bag murene. Det drejer sig om Den Soldenfeldtske Stiftelse, som i 1994 fyldte 100 år, og i
den anledning blev der udgivet et festskrift,
hvori syv forfattere med sikker hånd fortæller
borgens historie.
Stiftelsen blev oprettet af Københavns Magi
strat i henhold til brødrene Soldenfeldts testa
mente som bolig for værdige og trængende al
drende Lærerinder, Husjomfruer og andre
Fruentimmer i lignende Stillinger, som have Op
hold her i Staden og værdige trængende aldren
de Tjenestepiger her i Staden. Ferdinand Vil

helm (1803-1881) og Joseph Carl (1806-1891)
Soldenfeldt var sønner af boghandler Abraham
Soldin og hustruen Rose Soldin. Forældrene til
hørte det mosaiske trossamfund, men brødrene
samt deres to søstre blev i 1820 døbt og fik i den
forbindelse navnet Soldenfeldt. Den ældste søn
Ferdinand Vilhelm overtog i 1834 boghandel og
forlag, som var beliggende på hjørnet af Fortun
stræde og Admiralgade. Etatsråd Joseph Carl
Soldenfeldt var uddannet jurist og virkede hele
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sit arbejdsliv som embedsmand i Danske Kan
celli og senere Justitsministeriet. Begge brødre
forblev ugifte og boede livet igennem sammen
med en ugift søster i barndomshjemmet, der lå
på førstesalen over boghandelen. Brødrenes ind
tægter stammede fra salg af skolebøger og ikke
mindst den eneret, forlaget havde på udgivelsen
af skudsmålsbogen, som alle tjenestefolk skulle
være udstyret med fra 1832. De to brødre bidrog
gennem hele livet til hovedstadens filantropiske
arbejde, hvorfor det var naturligt, at deres for
mue testamenteredes til velgørende formål.
Bogen behandler forskellige aspekter af stif
telsens historie. Ditlev Tamm placerer i et indle
dende kapitel stiftelsen i det samlede filantropi
ske billede. I en tid, hvor det endnu ikke var ble
vet en offentlig opgave at drage omsorg for syge
og gamle, var den private filantropi udbredt og
brødrene Soldenfeldt er et af mange eksempler
herpå. Brødrene præsenteres af Hans Kryger
Larsen, og Karin Kryger behandler det arkitek
toniske aspekt af borgens eller paladsets histo
rie. Arkitekten H.B. Storck havde nemlig hentet
en væsentlig del af sin inspiration i den italien
ske renæssances paladsarkitektur. Stiftelsens
festsal blev udsmykket af maleren Frans
Schwartz, der havde ladet sig inspirere af Jesu
lignelse om de ti jomfruer, de kloge og de dårlige
jomfruer. Denne udsmykning tages under kyn
dig behandling i bogen af Orla Pedersen.
Tinne Vammen portrætterer stiftelsens første
forstanderinde Louise Fenger, der holdt ud i 27
år på posten. Frk. Fenger var rundet af det
grundtvigianske miljø og var kendt som en le
dende kraft inden for forsvarssagen. Fhv. kon
torchef i Københavns kommunes legatkontor
Kjeld Meyer tager sig af stiftelsens etablering
samt dens videre skæbne op gennem vort århun
drede med de nødvendige moderniseringer og
tilpasninger. Endelig har Karen Glente kigget i
protokollerne over stiftelsens beboerinder, som
hun søger at tegne et billede af.
Det er et spændende og læseværdigt fest
skrift, som ikke blot informerer om festens gen
stand, men bestandigt trækker de nødvendige
perspektiver til det omgivende samfund. Bogens
enkle og smukke fremtræden skyldes tilrette
læggeren, Jens Lorentzen.
Birte Broch

Foreningsarkiver fra Ribe A m t I-II, ued
Flemming Nielsen og Jytte Skaaning.
Udg. Ribe Amts Lokalarkiver 1994. 2
bind., 1004 s., kr. 200.
I 1976 tog Dansk Historisk Fællesforening (nu
Dansk Historisk Fællesråd) initiativ til at
iværksætte indsamling af de folkelige bevægel-
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sers arkiver. Arbejdet skulle udføres af lokalar
kiverne og forestås af amtskredsene. Som et re
sultat heraf har der siden 1978 landet over
været iværksat amtslige kampagner til indsam
ling og registrering af de lokale foreningers arki
ver. I de fleste tilfælde er arbejdet blevet udført
med støtte fra Statens Humanistiske Forsk
ningsråd, der har bevilget lønmidler til projekt
medarbejdere i kortere eller længere perioder.
Arbejdet har resulteret i en lang række fore
ningsarkivregistraturer, hvoraf den foreliggende
er den sidst tilkomne. Med udgivelsen af regi
straturen fra Ribe Amt er der nu kun få sorte
pletter tilbage på landkortet. I Sønderjyllands
amt har der været gennemført en indsamlings
kampagne, og en registratur må vel forventes at
se dagens lys inden for en overskuelig fremtid;
derimod mangler der endnu at blive gennemført
indsamlingskampagner i Ringkøbing amt og på
Bornholm.
Gennem de nu 16 år, dette arbejde har stået
på, er der naturligvis sket en udvikling både i
konceptet for arbejdet og i dets synlige resulta
ter: foreningsregistraturerne. Som nævnt var
udgangspunktet, at man gennem disse indsam
lings- og registreringskampagner ønskede at
gøre en særlig indsats for at indsamle og bevare
de folkelige bevægelsers arkiver. Hvad folkelige
bevægelser er for størrelser, har man skændtes
om i mange år uden at være nået til nogen syn
derlig klarhed. I praksis har indsamlings- og re
gistreringskampagnerne på god, dansk pragma
tisk vis hoppet let hen over problemerne og kon
centreret sig om at indsamle foreningsarkiver i
bred forstand. Man kan naturligvis også sagtens
blive uenige om, hvad der kan betragtes som for
eninger. I de forløbne år er der dog i praksis op
nået en vis konsensus om, hvad kampagnerne
og dermed også registraturerne har medtaget,
og hvad man har valgt at udelade. Udgangs
punktet - de folkelige bevægelser - har sat sit
præg på arbejdet, sådan at forstå, at en række
organisations- og institutionsdannelser, der ikke
i streng forstand kan siges at være foreninger, er
blevet taget med. Det gælder f.eks. de lokale in
dre missionske samfund, der som regel ikke har
egentlige medlemmer eller medlemsvalgte be
styrelser, det gælder også friskolerne og højsko
lerne, der ofte startede som privatejede institu
tioner, og der kunne nævnes flere eksempler
endnu. Resultatet er blevet, at foreningsregi
straturerne i et vist omfang afspejler det lokale,
folkelige liv, der fra slutningen af 1800-tallet
bl.a. gav sig udtryk i en bred vifte af institu
tions- og foreningsdannelser. Og det er måske
nok så vigtigt som en streng, logisk konsekvens i
udvalg og opbygning. Vigtigst er det, at registra
turerne fra de forskellige amter på dette punkt
er så nogenlunde sammenlignelige.
Dermed slipper lighederne imidlertid også op.
I udstyr, layout, for slet ikke at tale om omfang,

beskriver de udgivne registraturer et indtil nu
stadigt stigende ambitionsniveau. Høje ambitio
ner kan være en god ting, men når det - som det
er tilfældet med foreningsregistraturen for Ribe
amt - betyder, at registraturen først ser dagens
lys næsten ti år efter afslutningen af indsam
lingskampagnen, så kunne man fristes til at
mene, at ambitionsniveauet er blevet skruet vel
højt i vejret.
Föreningsarkiv er fra Ribe A m t er et omfatten
de værk på godt 1.000 sider fordelt på 2 bind.
Bind I indledes med en udmærket redegørelse
for projektet og for registraturens opbygning
med illustrative eksempler, arkivadresser og en
oversigt over den benyttede systematik. Den
egentlige registratur er opdelt i en topografisk
ordnet registratur, hvor det enkelte arkiv er me
get detaljeret anført, og en systematisk ordnet
del, der kun angiver summariske oplysninger
om det enkelte arkiv med henvisning til den ud
førlige omtale i den topografiske del. Endelig
kommer hertil i bind II et sogneregister, der an
giver hvilken primærkommune, det enkelte
sogn hører under, et navneregister, der henviser
til den topografiske del, og et stikordsregister til
den systematiske opstilling.
Den topografiske del indeholder således den
udførlige registering af de enkelte foreningsar
kiver, og her gås der meget grundigt til værks.
Der angives oplysninger om oprettelses- og evt.
nedlæggelsesår, sammenslutninger m.v., også
formålet anføres undertiden, endda meget ud
førligt, og det gælder også selve oversigten over
det enkelte foreningsarkivs indhold, som er en
fuldstændig inventering ned på læg-niveau,
hvilket ikke sjældent vil sige, at arkivet er regi
streret ned på dokumentniveau. Kun med de
meget store arkiver angives indholdet på pakke
niveau.
Den meget grundige registrering af det enkel
te arkiv er noget nyt i forhold til de tidligste for
eningsarkivregistraturer, hvor der for det enkel
te arkiv alene blev anført, hvilke typer af mate
riale arkivet indeholdt (f.eks. forhandlingsproto
koller, regnskaber, vedtægter, korrespondance
og andet) og yderårene for arkivet som helhed.
Disse meget summariske oplysninger om det en
kelte arkivfond viste sig hurtigt at være util
strækkelige, når registraturerne skulle benyttes
i en forskningsmæssig sammenhæng. Af egen
erfaring ved jeg, hvor frustrerende det kunne
være, når jeg troede at have fundet en række
gode foreningsarkiver via registraturerne og så
drog på rundtur i landet for blot at blive præsen
teret for f.eks. et foreningsarkiv, hvor der var an
ført, at der var bevaret forhandlingsprotokoller,
medlemslister og regnskaber dækkende en pe
riode fra 1880 til 1940, men som alene bestod i
en medlemsliste fra 1880, et regnskab fra 1940
og en forhandlingsprotokol, der kun dækkede
årene 1901-1904.
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På denne baggrund er den meget grundige til
gangsvinkel i registraturen fra Ribe amt pris
værdig. Man kan dog nok synes, at grundighe
den ind imellem tager overhånd. Faktisk kan
angivelsen af de mange enkeltdokumenter i se
parate læg mindske overblikket over arkivet. Et
læg er jo ikke i sig selv en omfangsangivelse. Det
kunne i alt fald have været nyttigt at få angivet
det samlede omfang i bind og pakker. De mange,
meget detaljerede oplysninger er heller ikke al
tid en garanti for et bedre informationsniveau.
Det er således begrænset oplysende at få at vide,
at der i Andst Husmandsforening ud over to for
handlingsprotokoller og en medlemsprotokol
også er et læg indeholdende en ‘sag’, et læg med
et cirkulære og et læg med avisudklip. Hvis den
megen grundighed har været en medvirkende
faktor til den sene udgivelse af registraturen, er
vi nok mange, der ville have foretrukket en lidt
mere summarisk registratur, der så til gengæld
var helt ajour. For der er næppe nogen tvivl om,
at der i dag ligger endnu flere foreningsarkiver
hos de lokalhistoriske arkiver i Ribe amt, end
denne registratur lader formode.
Alt dette skal dog ikke skygge for det faktum,
at alle, der arbejder med foreningshistorie, her
har fået et særdeles nyttigt hjælpemiddel. Man
må ikke glemme, at foreningsindsamlingskam
pagnerne har haft et dobbelt formål: Dels gen
nem indsamling at sikre dette kildemateriale,
dels at gøre det tilgængeligt for forskningen gen
nem udgivelsen af registraturerne. Foreningsar
kiver fra Ribe A m t giver et godt indtryk af, hvor
rigt et materiale, der her er tale om, og så ved vi
endda, at hvad der her er registreret, kun er en
mindre del af det foreningsmateriale, der har
eksisteret. Meget er endnu ikke afleveret, og
meget er i tidens løb gået tabt.
Det omfattende foreningsarkivmateriale, der
gennem de mange registraturer er blevet tilgængeliggjort, er endnu kun i ringe grad blevet
udnyttet af den historiske forskning. Det kan
undre, når man ved, hvor rigt et kildemateriale,
der her er at finde ikke blot til lokalhistorien
som sådan, men også til studier af den sociale,
politiske og kulturelle udvikling i det 19. og 20.
århundrede, som den gav sig udtryk i lokalsam
fundene. Nu, hvor næsten hele landet er dækket
af amtslige foreningsarkivregistraturer, skulle
Sammenslutningen af Lokalarkiver måske over
veje at udgive en samlet, systematisk oversigt
over foreningsarkiver, det være sig på papir eller
i elektronisk form. Måske kunne det være med
til at skærpe interessen og gøre de enkelte amts
registraturer mere synlige. Under alle om
stændigheder skal der lyde et tillykke til Ribe
amt for et smukt og nyttigt værk.
Inge Bundsgaard
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Claus Bjarke Hansen, Peter Deibjerg
Rasmussen: Hvor blev mejeriet af?
Dansk Landbrugsmuseum 1995. 48 s.
De fleste danske landsbyer kan på afstand ken
des på to ting: Kirketårnet og mejeriskorstenen.
De gamle mejeribygninger ligger der endnu, selv
om skorstenen undertiden er forsvundet, men
mejeriproduktionen er forlængst ophørt. Nu står
mejeribygningerne alene tilbage som et symbol
på den tid, de har været med til at navngive andelstiden.
På foranledning af Skov- og Naturstyrelsen,
der har ønsket en registrering af de gamle me
jeribygningers bevaringstilstand, har stud.mag. erne Claus Bjarke Hansen og Peter Deibjerg
Rasmussen fra Institut for Historie, Køben
havns Universitet, inden for det sidste par år
foretaget en minutiøs gennemgang af alle lan
dets mejerier. På baggrund heraf har de skrevet
denne lille, fornøjelige og oplysende bog, der har
karakter af en kortfattet oversigt over dansk
mejerihistorie fra omkring 1850 til i dag.
På de få sider kommer forfatterne godt om
kring deres emne. Som optakt til historien om
andelsmejerierne beskriver de således også de
res forløbere, fællesmejerierne, som fra 1860’erne og frem til 1880’erne var et ganske udbredt
fænomen. Ifølge forfatteren blev der i denne pe
riode etableret ca. 500 fællesmejerier. Fællesme
jerierne kunne have form af interessentskaber,
hvor man dels behandlede interessenternes
mælk, dels opkøbte mælk fra omegnen. Denne
type skulle have været mest udbredt på Fyn,
men anmelderen har dog også mødt typen i det
jyske. Mere almindelige var fællesmejerier, hvor
en gårdmand udvidede sine lokaler for derefter
at opkøbe mælken fra naboerne og forarbejde
den for egen regning. Endelig kunne der være
tale om en mejerist, der opførte et mejeri, opkøb
te mælken fra omegnen og behandlede den selv.
Pointen er, at fællesdriften ikke var et nyt og
ukendt fænomen, da andelsmejerierne kom til.
Der er ofte blevet sat lighedstegn mellem an
delsbevægelsen, andelsideologien og den demo
kratiske udvikling. Det er derfor velgørende, at
forfatterne klart gør opmærksom på, at det
langtfra var i alle andelsmejerier, man fra star
ten stemte efter hoveder og ikke efter ‘høveder’. I
ganske mange af de tidlige andelsmejerier hav
de andelshaverne faktisk stemmer efter det an
tal køer, man havde tegnet sig for.
Forfatterne kommer også ind på den rolle,
mejeriet spillede i lokalsamfundet ud over at
fungere som mejeri. Det var ofte her, man først
fik telefon, og hvor landsbyens beboere tyede til,
når der skulle telefoneres. Mange mejerier ind
rettede i årene efter århundredskiftet baderum,
som ikke kun andelshaverne, men også landsby
ens øvrige beboere kunne benytte mod en min-
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dre betaling. Mejeriets placering kunne få be
tydning for bydannelsen, og endelig var mejeriet
også en betydelig arbejdsplads i sognet.
Også udviklingen i mejeriarkitekturen bliver
gennemgået, og bogen slutter af med at skitsere
den udvikling, der efter 2. verdenskrig førte til
omfattende rationaliseringer, sammenlægninger
og omlægninger af mejeriproduktionen med det
resultat, at de gamle mejeribygninger blev tømt
for funktioner. Det vil dog sige, som forfatterne
gør opmærksom på, tomme står mejeribygnin
gerne ikke altid, men funktionerne er blevet
ganske andre: Håndværksvirksomhed, diskotek,
rådhus, brandstation, flygtningecenter, daginsti
tution og meget andet.
Dansk Landbrugsmuseum og forfatterne kan
med rette være tilfredse med denne lille bog,
som kan anbefales på det varmeste. Den giver
langt mere, end titlen lover!
Inge Bundsgaard

Margit Baad Pedersen: Haslev fra
landsby til stationsby. Haslev Museum
1993. 31 s.
I Haslev Museums faste udstilling fortælles der
ved hjælp af genstande og billeder om stations
byens udvikling gennem de første halvtreds år,
dvs. i perioden fra jernbanen åbnede i 1870 til
omkring 1920. Heftet her er ifølge forordet
tænkt som et supplement til et besøg på museet,
sådan at der her uddybes temaer fra udstillin
gen og belyses en række forhold, som ikke egner
sig til udstillingsmediet. Heftet er dog også
tænkt at kunne læses uafhængigt af udstillin
gen.
Og forordet overdriver ikke. Haslev fra lands
by til stationsby er et smukt eksempel på, at
man på få sider kan skrive lødig og inspirerende
lokalhistorie, der har bud ikke blot til Haslevs
borgere, men også til andre historisk interesse
rede. Heftet fremtræder med et smukt layout.
Det er ikke blot velforsynet med fotografier og
lokale avisreklamer fra perioden, men også med
kort og grafer, der illustrerer Haslevs rivende
udvikling, og ind imellem er sat tekstspalter
med mere generelle oplysninger om ‘stationsby
er’, ‘stationsbyernes omdømme’ og med biografi
er af en række af de borgere, der spillede en

fremtrædende rolle i Haslevs udvikling. Endelig
er heftet forsynet med såvel litteratur- som kil
defortegnelse.
I 1860’erne lå Haslev afsides, set fra et trafi
kalt synspunkt. Bønderne havde langt til hoved
vejene og til de nærmeste købstæder, Køge og
Ringsted, hvor de normalt solgte deres produk
ter og købte deres fornødenheder. Da den sjæl
landske sydbane åbnedes i 1870, blev trafikfor
holdene med ét slag forbedret. Op til 1870 havde
der været fremlagt adskillige planer for en jern
baneforbindelse mellem København og det sydli
ge udland gennem Sydsjælland og Lolland-Falster. At sydbanen fik så østlig en linieføring, som
tilfældet blev, skyldtes ikke mindst grev Moltke
på Bregentved, som også fik det afgørende ord i
spørgsmålet om stationernes placering. Det var
således ham, der var ansvarlig for placeringen
af Haslev station 3/4 km nord for landsbyen
Haslev.
Som Margit Baad Pedersen viser, var grev
Moltkes betydning for Haslev langtfra slut her
med. Greven blev den første bygherre ved den
nyanlagte station, hvor der - som så mange an
dre steder - først opførtes en købmandsforret
ning og en kro med rejsestald. Den nyopførte kro
og købmandsforretning lejede greven ud til Carl
J. Ulrich, der blev en af Haslevs helt store entre
prenørskikkelser, og som i øvrigt ikke var uden
forbindelse til greven. Ulrich var søn af skovri
deren på Bregentved.
Herefter følger vi Haslevs udvikling fra den
tøvende start i 1870’erne til 1890’erne, hvor by
udviklingen for alvor tog fart. Mellem 1890 og
1901 voksede indbyggertallet med ikke mindre
end godt 80 %, og i 1911 var byen med sine 3.668
indbyggere blevet landet største stationsby,
større end mange købstæder.
Det er bogens styrke, at den klart illustrerer,
hvordan et bysamfund voksede frem og efter
hånden blev etableret, og hvilke problemer og
konflikter en så ukontrollabel og uplanlagt by
vækst kunne forårsage. Med til billedet hører
naturligvis også historien om Indre Mission og
dens mange skoler i Haslev.
Haslev fra landsby til stationsby kan anbefa
les alle, der interesserer sig for de nye byers
fremvækst, og som et godt eksempel på et styk
ke smukt og indbydende lokalhistorie af over
kommeligt omfang.
Inge Bundsgaard
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