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De lokalhistoriske arkiver 1980 -  status
Kommentar af Jan Horskjær

I tiåret 1970 til 1980 er Sammenslutningen af 
Lokalhistoriske arkivers medlemstal steget fra 
omkring 60 til ca. 280.

Sammenslutningen har altid haft en meget 
høj organisationsprocent, så medlemstallets 
vækst er en sikker indikator for den tilvækst, 
der i perioden har været af lokalhistoriske ar
kiver.

Disse større eller mindre arkivinstitutioner 
udgør et broget billede af organisationsfor
mer, lokalemæssige forhold, bemanding og 
økonomi. Så broget at det til tider kan være 
vanskeligt at fa øje på fællestræk eller gene
relle tendenser.

Ser vi derimod på det idémæssige grundlag 
for arkivarbejdet -  som det bl.a. afspejles i 
vedtægternes formålsparagraffer -  bliver det 
tydeligt, at det er den samme grundtanke, 
som besjæler dette arbejde, nemlig ønsket om 
at sikre så meget som muligt af lokalsamfun
denes truede kildemateriale inden det går til 
grunde. Udover sikringen af dette materiale 
spiller også ønsket om at formidle de oplys
ninger, det rummer, til lokalsamfundets be
boere en stor rolle i arkivernes målsætning.

Det idémæssige grundlag udmøntet i aktiv 
indsamlingsvirksomhed kan også give et ind
tryk af, hvilke fællestræk, der kan siges at væ
re karakteristiske for det lokalhistoriske ar
kivarbejde. Visse arkivaliegrupper gøres 
overalt til genstand for systematisk indsam
ling. Det drejer sig især om de, som bredt 
formuleret kan betegnes som kilder til de fol
kelige bevægelsers historie: forenings-arkiva
lier, arkivalier fra økonomiske sammenslut
ninger, brugsforeningsarkivalier, fagfore
ningsarkivalier og andelsbevægelsens arkiva
lier mm. Endvidere spiller indsamling af foto
grafisk materiale og film en fremtrædende 
rolle i de lokalhistoriske arkivers indsamling

ligesom erindringsstof, skriftligt eller på 
bånd, indsamles flittigt af arkiverne.

Der er således trods alt en mulighed for at 
anlægge generelle betragtninger over de lo
kalhistoriske arkivers rolle som kulturbæren
de og kulturformidlende faktor nu og i fremti
den på grundlag af disse markante fællestræk 
både i den idémæssige baggrund og i indsam
lingspolitikken.

En del af disse betragtninger vil efter min 
mening føre i retning af et ønske om at bringe 
arbejdet ind i en fastere struktur. Enhver, 
som blot en kort tid har arbejdet med denne 
form for arkivvirksomhed, bliver hurtigt klar 
over hvor værdifuldt det indsamlede materi
ale er både i snæver lokal og i bredere sam
menhæng. Det bliver også hurtigt klart, at 
arbejdet med at opspore, indsamle og for
midle dette vigtige kildemateriale stiller res
sourcemæssige krav, som det kan være van
skeligt at imødekomme i en foreningsstruktur.

Det bliver med andre ord hurtigt aktuelt 
med offentligt økonomisk engagement i en 
sag, som er startet mere eller mindre på ideel 
basis.

Hermed anslås et af de helt store eksisten
tielle problemer, som struktureringen af dette 
vigtige arbejde fører med sig, nemlig ønsket 
om den bevægelighed og selvstændighed, som 
den løsere organisation i foreningssammen
hæng giver, stillet over for den styring og til
pasning til administrative systemer, som er en 
klar betingelse for et større offentligt økono
misk engagement i sagen.

Fra biblioteks- og museumshistorien ken
des problematikken. Begge disse institutions
grupper er opstået på samme basis som de 
lokalhistoriske arkiver og begge har gennem
gået en udvikling, som har givet en central 
placering i kulturel lovgivning og mht. offent-

Jan Horskjær, f. 1948, lærerudd., arkivleder, Lokalhistorisk samling, Silkeborg bibliotek, formand for SLA 1979.
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lig støtte og tilskud. Prisen for denne udvik
ling har til gengæld været, at det folkelige 
element, som i pionértiden bar arbejdet i fol
kebogsamlinger og lokalmuseer, er blevet 
henvist til forbrugerens/benytterens rolle.

Man kan imidlertid håbe, at det folkelige 
islæt i arbejdet i de lokalhistoriske arkiver er 
så fundamentalt nødvendigt for dette arbejde, 
at der vil være en mulighed for at beskytte og 
bevare disse interesser. Også selv om det i en 
længere periode vil give en uegal og vanske
ligt administrerbar struktur.

Disse tanker burde iøvrigt ikke være frem
mede for hverken de, som arbejder med lo
kalhistorisk arkivvirksomhed i marken eller 
de, som varetager de organisatoriske interes
ser på dette område.

Vi kender dem alle fra vort arbejde med de 
folkelige bevægelsers kildematerialer, hvor 
den gennemgående, bærende idé i dette 
spændende historiske område er erkendelsen 
af at for at opnå bedst mulige vilkår og resul
tater for så mange som muligt, må den en
keltes interesser stilles i anden række.
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Danske oversøiske handelskompagnier 
i 17. og 18. århundrede.
En forskningsoversigt
Af Erik Gøbel

The discovery of America and that of a passage to the 
events ever recorded in the history of mankind.

East Indies by the Cape of Good Hope, are the two most important

Adam Smith

I. Indledning
Der er tradition for i Fortid og Nutid med jævne 
mellemrum at bringe forskningsoversigter 
vedrørende centrale emner indenfor dansk og 
europæisk historie. Disse oversigters forfatte
re står ofte på skuldrene af ældre og mere 
erfarne forgængere, som har skrevet tilsva
rende indføringer. Derfor kan de nye over
sigter med god grund nøjes med at inddrage 
de seneste års forskningsresultater.

Denne tradition mangler imidlertid for den 
del af litteraturen, som enten beskæftiger sig 
med oversøisk historie i almindelighed eller 
mere specielt med Danmarks oversøiske for
bindelser. En sådan omfattende forsknings
oversigt ser jeg mig desværre ikke i stand til at 
skrive endnu, da denne skulle omfatte så for
skelligartede discipliner som fx missionshisto
rie, administrationshistorie, personalhistorie 
og økonomisk historie.

I det følgende har jeg derfor valgt bare at 
betragte den litteratur, som findes om de af 
vore oktrojerede handelskompagnier, der 
udelukkende eller delvis drev deres virksom
hed på tropekolonierne.

Et indtryk af den ret omfattende forskning, 
der er drevet omkring Danmarks oversøiske 
forbindelser i almindelighed bør der dog gi
ves. Derfor præsenteres indledningsvis en 
række værker, som giver en idé om den 
mangfoldighed af indfaldsvinkler, der er ble-

vet bragt i anvendelse. Først derefter be
handles kompagnilitteraturen mere indgåen
de.1

Siden den ægyptiske oldtid har beretninger 
fra fjerne egne været godt og dragende stof. I 
Danmark dukkede rejseberetninger op i den 
tidligste middelalder, så snart et skriftsprog 
var til rådighed. Men det var naturligvis ikke 
før i 17. og 18. århundrede, hvor den danske 
konge selv erhvervede oversøiske kolonier, at 
en litteratur om vor forbindelse med fremme
de verdensdele for alvor fremstod. For denne 
emnekreds som for så mange andre betød 
oplysningstiden et gennembrud, hvor blandt 
andre Holberg gentagne gange beskæftigede 
sig med monarkiets små oversøiske besiddel
ser. Karakteristisk for ham og tidens andre 
lærde polyhistorer var dog, at de ikke kendte 
stederne af selvsyn, men byggede på andres 
beretninger, som de næsten ingen mulighed 
havde for at kontrollere. I det 19. århundrede 
domineredes forskningen af den frembryden- 
de statistiske videnskabs krav om udbredt 
kvantificering; typisk i så henseende er Falbe- 
Hansen & Scharlings bekendte håndbog. Ef
ter afståelsen af kolonierne i Indien og Afrika 
midt i århundredet var egentlig kolonihistorie 
længe uaktuel. Ved århundredskiftets for
handlinger og folkeafstemning om salg også af

Erik Gøbel, født 1949, cand. mag., kandidatstipendiat ved Institut for økonomisk Historie, Københavns Universitet. 
1. Jeg vil gerne takke Ole Feldbæk, Ove Hornby og Olejustesen fra Institut for økonomisk Historie for mange gode råd

under arbejdet med oversigten.
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Dansk Vestindien vaktes imidlertid en bred 
folkelig interesse for spørgsmålet. De værker, 
som fremkom indtil Anden Verdenskrig, 
havde derfor et udpræget populært sigte. Den 
mand, som sad på stoffet, var Kay Larsen, 
der i talløse små bidrag til aviser og tidsskrif
ter fortalte spændende historier fra den 
svundne storhedstid, hvor Dannebrog vajede 
under palmer. Også i hans bøger gennemfør
tes princippet om det pittoreske frem for det 
typiske.

Først omkring 1940 gik faguddannede hi
storikere i gang med at forske i nationens tid
ligere oversøiske forbindelser. Under indtryk 
af den tyske besættelse og sandsynligvis med 
impulser fra lærerne Albert Olsen og Astrid 
Friis fremtrådte allerede under krigen en 
række nye folk som Klem, Willerslev og Svei- 
strup med solidt funderede resultater vedrø
rende oversøisk handel; umiddelbart efter 
fulgte blandt andre Rasch og Glamann. Cen
tralt i denne nye generations interessefelt var 
kompagnierne placerede, og i særlig grad un
dersøgtes deres organisation og finansielle 
forhold. Hermed markeredes tydeligvis en 
utilfredshed med og reaktion mod tidligere 
tropeforskning. Under ledelse af den fremra
gende folkeoplyser Johannes Brøndsted ud
kom dog i 1952-53 folioudgaven af Vore 
gamle Tropekolonier. På grundlag af omfat
tende pionerundersøgelser i det primære kil
demateriale gaves der en overvejende han
delshistorisk fremstilling, som suppleredes 
med mange andre aspekter, hvoraf personal
historien og dagliglivet er markante. Ib An
dersen har illustreret denne pragtudgave, 
som var så omkostningskrævende, at forlaget 
gik konkurs derved. En samlet karakteristik af 
de syv forfatteres mangeartede arbejde er kun 
lidet interessant; i stedet omtales sidenhen 
andenudgavens enkelte bind. Tilsvarende i sit 
anlæg var Sophie Petersens værk fra 1946 om 
Danmarks gamle tropekolonier. For øjeblik
ket er en afløser for tropekolonierne under 
udgivelse, idet der skal udkomme to supple
mentsbind til Politikens danmarkshistorie, 
der jo lige som Schultz’ kun indeholder en
kelte tilfældige bemærkninger om tropebesid
delserne. Bindene, som behandler kompag
nierne i kolonihistorisk sammenhæng, er Ove

Hornby: Kolonierne i Vestindien (1980) og Ole 
Feldbæk & Ole Justesen: Kolonierne i Asien og Af
rika (1980). I øvrigt arbejdes der i dag af pro
fessionelle historikere blandt andet med sla
vehandel, kompagniorganisation og oversøisk 
navigation -  samt af særlig interesse i nærvæ
rende sammenhæng: med en omfattende 
kommenteret udgave af et halvt hundrede 
kompagnioktrojer og interne ledelsesregler fra 
perioden 1616 til 1843.

Men også andre mennesker har skrevet bø
ger herom. Det gælder til exempel Alexander 
Svedstrups familieroman fra tyverne om gui- 
nealøjtnanten Erik Gudmand, Kelvin Lin
demanns succesromaner fra 1940erne om et 
københavnsk handelshus i den florissante 
handelsperiode og i særlig grad Thorkild 
Hansens slavetrilogi fra tresserne. I denne 
forenes fakta og fiktion i en artistisk fængslen
de helhed, som ikke lader sig hæmme af det 
foreliggende kildemateriale -  sådan som den 
litteratur, den følgende oversigt beskæftiger 
sig med.

II. Hjælpemidler
Foruden det almindelige historiske bibliogra
fiske system findes en række selektive littera
turoversigter. Disse er afgrænsede både hvad 
angår tid og emne, men kan for koloni- og 
handelshistories vedkommende supplere de 
generelle hjælpemidler. Kristof Glamann: Dan
ish Historical Writing on Colonial Activities in Asia 
1616-1845 (i C. H. Philips (ed.): Historians of 
India, Pakistan and Ceylon (London, 1961)) 
giver en meget grundig behandling af nogle 
få, men centrale værker fra Holbergs tid til 
vor. Vagn Dybdahl: Handelshistorie 1945-51 (i 
Fortid og Nutid XVIII 1949-52) og Vagn 
Dybdahl: Nyere handels- og industrihistorisk litte
ratur [1952-65] (i Fortid og Nutid XXII 
1963-65; genudgivet separat i Århus 1966) 
giver glimrende indtryk af de strømninger, 
som findes inden for dansk økonomisk histo
risk forskning. Snævrere i sigte er de to mari
timhistoriske oversigter Knud Klem: Søfarts
historie 1945-51 (i Fortid og Nutid XVIII 
1949-52) og Henning Henningsen: Oversigt over 
søhistorisk litteratur 1952-64 (i Fortid og Nutid 
XXII 1963-65). I de fire sidstnævnte artikler
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vejer Danmarks oversøiske forbindelser ret 
tungt; men for de følgende er disse emnet ale
ne.

I Vore gamle Tropekolonier findes summariske 
forskningsoversigter vedrørende Dansk 
Vestindien i bind I og III samt om Dansk 
Ostindien i bind V. Hertil kommer de mange 
henvisninger og materialekarakteristikker 
sidst i hvert af værkets otte bind. Dette værk 
vurderes i Niels Steensgaard: European Expan
sion. Nordic Historiography after 1945 (i P. C. 
Emmer & H. L. Wesseling (eds.): Reapprais
als in Overseas History (Leiden, 1979)), som 
er den seneste, men også mest selektive over
sigt. 10 lige så aktuelle oversigter over efter
krigstidens expansionslitteratur i andre lande 
findes i Emmer & Wesselings uhyre nyttige 
udgave.

For de danske vestindiske øers vedkom
mende er vi særlig vel forsynede med biblio
grafier. Mest omfattende er Charles F. Keid: 
Bibliography of the Virgin Islands of the United 
States (New York, 1941), som medtager cirka 
3V2 tusinde systematisk ordnede indførsler. I 
bibliografien er optaget kort, aviser, upubli- 
cerede universitetsafhandlinger og enkelte ar
kivalier. Næsten alle titler er annoterede, men 
mange er blot referancer til een eller flere si
der i større værker. I forhold til de nævnte 
danske hjælpemidler giver Keid intet nyt af 
interesse, og hovedparten omhandler 19. og 
især 20. århundrede. For både Keid og 
A. P. C. Griffin: A List of Books (with Reference 
to Periodicals) on the Danish West Indies (Wash
ington, 1901) ligger hovedvægten naturligvis 
på engelsksproget litteratur, og den 
dansksprogede er kun mangelfuldt medtaget. 
Med sit ringe omfang på godt hundrede titler 
giver denne alfabetisk ordnede bibliografi ik
ke meget. Udvalget virker sært tilfældigt og 
består hovedsagelig af værker fra det 19. år
hundrede. Endnu mere selektiv, men til gen
gæld med kompetente litteraturkarakteristik
ker er udgivernes indledning i Ove Hornby <2? 
Ole Justesen (eds.): Studier i de dansk-vestindiske 
øers historie 1665-1976. Resultater af 21 historiestu
derendes arbejde i Danmark og på øerne 1975-76 
(1976; duplikeret); i øvrigt er studierne for
trinsvis i øgruppens nyere historie. Paul E. 
Høyers: Registrant over litteratur vedrørende Dansk

Danske oversøiske handelskompagnier i det 17. og 18. århundrede

Vestindien (uden år) er med sine mange tusin
de håndskrevne kartotekssedler ganske om
fattende. Samlingen findes i Det kongelige 
Biblioteks håndskriftafdeling, og Høyers har 
søgt at supplere Keid ved at gennemtrawle 
vore bibliotekers kataloger, tidsskrifter og 
aviser. På de titler, som mangler, mærkes det 
dog, at indsamleren ikke er fagmand, og i det 
hele taget må oplysningerne benyttes med 
forsigtighed. Da der faktisk ikke er medtaget 
litteratur fremkommet efter 1945, er seddel- 
bibliografien ikke noget nødvendigt hjælpe
middel at inddrage i en søgeproces i dag.

For Asiens vedkommende er 17. og 18. år
hundredes europæiske litteratur gennemgået i 
August Hennings: Gegenwärtiger Zustand der Be
sitzungen der Europäer in Ostindien III (Ham
burg, 1786). Men selv om næsten U/2 tusinde 
titler opregnes og kommenteres, åbenbarer 
denne lærde kraftpræstation ikke meget om 
handelskompagnierne.

I det tilfælde at der ikke er offentliggjort 
noget om de spørgsmål, man ønsker besvare
de, må det righoldige utrykte kildemateriale 
frekventeres. Kun en lille del af dette er blevet 
benyttet i den hidtidige forskning, resten lig
ger urørt i arkiverne.

Oftest er det nødvendigt som indgangsport 
hertil at benytte registraturerne på arkivernes 
læsesale; men i enkelte tilfælde er disse kata
loger udgivne på tryk -  således serien af Vej
ledende Arkivregistraturer. Hér er det bind 
XIV J. O. Bro-Jørgensen & Aage Rasch: Asiati
ske, vestindiske og guineiske handelskompagnier 
(1969), som har størst interesse sammen med 
bind XX Koloniernes centralbestyrelse (1975). 
Bind XX fortegner de levn, som er et af re
sultaterne af centraladministrationens virke 
efter 1848; særlig drejer det sig om det så
kaldte Kolonialkontors papirer. Handels
kompagniernes arkiver er meget mere omfat
tende (cirka 100 hyldemeter) og mangeartede 
(5 forskelligartede kompagnier). Indholdet 
heraf vender jeg tilbage til flere gange i det 
følgende. Udover de nævnte arkivfonds findes 
der bevaret papirer af interesse for den over
søiske historie i snart sagt alle administrati
onens arkiver: Rentekammerets, Kommerce- 
kollegiets og så videre. Vigtigt er dog at be
mærke, at de fleste sager angående det første
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ostindiske kompagni før 1660 findes blandt 
Danske Kancellis efterladenskaber.

I de vejledende arkivregistraturer findes 
kort forklaret, hvordan forretningsgangen har 
været i kontorerne, og af hvilken karakter de 
enkelte kildegrupper er. En sådan summarisk 
introduktion er også Aage Rasch: Asiatisk Kom
pagnis arkiv (i Afhandlinger tilegnede . . . Axel 
Linvald . . . 28. januar 1956 (1956)). Heri be
rettes blandt andet om arkivets overlevering 
og om de kassationer, der har ramt det gen
nem tiderne. En række principielle overvejel
ser meddeler Kris tof Glamann: Valg og vurdering 
ved benyttelse af kompagniarkiver. Et metodisk bi
drag (i Festskrift til Astrid Friis 1. august 1963 
(1963)). Med baggrund i sit arbejde først og 
fremmest med det nederlandske ostindiske 
kompagnis mægtige arkiv reflekterer han 
over, hvordan man rimeligt kan foretage den 
nødvendige udvælgelse i de store mængder af 
kilder. Forfatteren anbefaler, at man først sø
ger at skaffe sig et overblik, dernæst supplerer 
med en række detailundersøgelser -  og ende
lig på grundlag heraf ender med at kunne ud
vælge repræsentative serier til videre bear
bejdning. Men som understreget er overvejel
serne af metodisk karakter, en vejledning i 
praktisk arkivarbejde er dette bidrag ingen
lunde.

For Vestindiens vedkommende findes den 
omfattende kildeoversigt George F. Tyson: The 
Historical Records of the U.S. Virgin Islands. A 
Report and Program Plan (St. Thomas, 1977). 
Rapporten gengiver et første indtryk af mate
rialet fra før 1917 i Rigsarkivet i København 
og National Archives i Washington. Den er 
forbløffende fejlfri; men det mærkes tydeligt, 
at forfatteren ikke kender arkivalierne fra eget 
forskningsarbejde. Rapporten skal støtte en 
ambitiøs plan om at opspore, mikrofilme, 
oversætte og udgive kilderne til øernes histo
rie. Dette politiske sigte giver sig til kende fx 
ved en ret pessimistisk vurdering af doku
menternes bevaringstilstand i det såkaldte 
vestindiske lokalarkiv.

Sluttelig må blandt hjælpemidlerne nævnes 
Kay Larsens samlinger til de danske tropekolo
niers historie. Materialet består i første række 
af de håndskrevne seddelkartoteker Dansk
vestindiske og -guineiske Personalia og Data (1929)

og Dansk-ostindiske Personalia og Data (1912); 
de fylder henholdsvis 8 og 4 kasser, som fin
des på Det kongelige Biblioteks og Rigsarki
vets læsesal. Hovedsigtet er tydeligvis perso- 
nalhistorisk, og kun sporadiske data findes 
om skibe, plantager, bygninger, rederier og 
lignende. Fartøjerne og søfolkene er fortrins
vis behandlede i 2 kasser med Samlinger an- 
gaaende dansk Søfart, særlig med Henblik paa 
Langfarere (1931), som findes på Handels- og 
Søfartsmuseet på Kronborg -  sammen med 
museets eget store kartotek. Men selv om 
Larsens uhyre omfattende gods er ordnet al
fabetisk efter navne -  fx 4.000 ostindiske per
sonnavne og 400 skibsnavne -  er dets anven
delse langt fra ukompliceret. Problemet er, at 
ingen af de mange oplysninger er dokumente
rede, og at en del af dem som følge af kilde
harmonisering er unøjagtige eller forkerte. 
Derfor bør samlingerne kun anvendes som et 
praktisk opslagsværk i det daglige; større kon
struktioner lader sig ikke bygge forsvarligt 
derpå. En del af materialet er udgivet uæn
dret i Kay Larsen: Guvernører, Residenter, Kom
mandanter og Chefer samt enkelte andre fremtræden
de Personer i de tidligere danske Tropekolonier 
(1940), hvori også findes besiddelsernes hi
storie fortalt i meget korte træk samt guver
nørlister for Trankebar, Guineakysten og 
Vestindien.

Disse datasamlinger kan suppleres på 
mange måder; først og fremmest ved de ikke 
få gruppebiografier, som findes fx i Personal- 
historisk Tidsskrift.

III. Om kompagnier generelt
Handelskompagniernes epoke udgøres af 17. 
og 18. århundrede. I disse merkantilismens to 
hundrede år udgjorde Danmark-Norges over
søiske handel en stadig voxende og mærkbar 
indtægtskilde for monarkiet -  og da især under 
verdenskrigene i slutningen af 1700tallet, 
hvor den neutrale dansk-norske skibsfart 
blomstrede. I denne florissante handelsperio
des bedste år, 1782 udsendte kompagnierne 
ikke mindre end 28 skibe til Vestindien og 10 
til Ostindien foruden et ukendt antal fortøjer 
med europæiske destinationer. Den samlede
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Efter at have opregnet kompagniets rettigheder og pligter i ti
dens snirklede sprog meddeler Christian VI i oktrojens afsluttende 
paragraf: »Oc som øvrigens Vores allernaadigste alvorlige Inten
tion er, til dette Compagnies fuldkomne Opkomst oc Velstand, alt 
hvad giørligt oc billigt være kand, at ville contribuere, oc derfor ej 
at lade det mangle paa nogen slags riimelige Privilegier oc Be- 
naadninger, hvorved de derudi interesserede kunde animeres til i 
fuldkommen Tilliid om Vores Kongelige Naade oc kraftig Main- 
tien denne for dennem selv oc det gemeene Beste saa nyttige Handel, 
med aid Magt at fortsætte, forøge oc til mueligst Fuldkommenhed 
at bringe; Saa ej alleene tillade Vi, men befale end oc hermed 
allernaadigst. . .  at i fald endnu nogle ßeere allernaadigste Privi- 
ligier oc Benaadninger . . . til Compagnietsydermeere Fremtarv oc 
Forbedring maatte eragtes at være fornødene, de Os ufortøvet om
stændelig maa oc skulle foredrage . . .«

værdi af de hjemkomne ladninger fra Ameri
ka og Asien lå i størrelsesordenen 10 millioner 
rigsdaler. Til sammenligning var statens 
samlede indtægter på denne tid bare 8 milli
oner årligt. Under mere normale omstændig
heder gennem 1700tallet udsendtes omkring 
et halvt dusin kompagniskibe per år, og de
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hjemtagne ladninger havde vel en værdi på 
godt 1 million rigsdaler tilsammen.

Et handelskompagni var altid oprettet ved 
en kongelig oktroj, hvori majestæten kund- 
gjorde, hvilke privilegier og pligter kompag
niet havde. Pligterne var gerne små; de kunne 
typisk bestå i, at kongen sikrede sig ret til med 
hvert skib at fa hjembragt et vist kvantum 
varer, eller i at kompagniet forpligtede sig til 
at sælge en række dansk producerede varer i 
det fremmede. Privilegierne var som regel 
uden direkte økonomisk udgift for staten, idet 
de normalt inkluderede monopol på en vis 
gren af den oversøiske handel, toldfrihed for 
de udsendte ladninger, egen vægt og mål, 
egen jurisdiktion samt endelig skattefrihed for 
de ansatte.

Statens erklærede formål med at give en 
sådan oktroj og med ofte tillige at udlåne ski
be og folk fra orlogsflåden var, som det gerne 
udtryktes: »Commerciernes og det deraf de- 
penderendes almindelige Bestes Fortsættelse 
og Fremtarv«. Således stod der i Vestin
disk-guineisk Kompagnis oktroj af 1671.

Den merkantilistiske stat fra Christian IVs 
tid og fremefter var nemlig af den sikre over
bevisning lige som det store udland, at privi
legerede handelskompagnier var de bedst 
mulige redskaber i den økonomiske væxtpoli- 
tik i et samfund i stampe eller under langsom 
teknologisk udvikling, som ikke var i stand til 
at frembringe væsentligt øget national ind
komst. Kompagnierne skulle da fungere som 
lokomotiver, der skulle trække resten af sam
fundet med frem mod almindelig velstand. 
Centralt placeret i denne udvikling tænktes 
residensstaden København, som i alle måder 
begunstigedes og derved sugede næsten al 
kompagninæringen til sig. Dette sikredes ved, 
at selskaberne dels havde hovedsæde i og dels 
skulle drive al udgående og indgående handel 
i hovedstaden.

Foruden de generelle principper i oktrojen 
havde hvert kompagni en række regelsamlin
ger, som mere beskæftigede sig med den dag
lige drift af foretagendet. Af de vigtigste kan 
nævnes på den ene side instruxerne for kap
tajner, skibslæger, supercargoer og andet sej
lende personel, på den anden side reglemen
tet (også kaldet konventionen) hvori partici-
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panterne fastlagde selskabets interne organi
sation -  ikke mindst med hensyn til regnska
bernes førelse og overskuddets deling.

Handelskompagnierne var nemlig oftest 
organiserede nogenlunde som vore dages ak
tieselskaber. Participanterne havde skudt ka
pital i selskabet, og gennem valg af admini
strerende direktører og på generalforsamlin
gerne i øvrigt udøvede de normalt deres ind
flydelse på selskabet. Den indskudte kapital 
skulle så gerne forrentes gennem det udbytte, 
som blev til overs af handelsoverskuddet efter 
fradrag af driftsomkostninger og eventuelle 
henlæggelser og afskrivninger.

Efter danske forhold var de indskudte ka
pitaler på op til flere millioner rigsdaler meget 
anselige. Alligevel kneb det for flere af kom
pagnierne med udbyttebetalingen, da gene
ralomkostningerne var alt for høje i forhold-til 
den indskudte kapital.

De fleste og største af de oktrojerede han
delskompagnier beskæftigede sig udelukken
de med oversøisk handel. Den følgende forsk
ningsoversigt behandler litteratur vedrørende 
de nedennævnte foretagender, som handlede 
på oversøiske pladser.

Asien
Første ostindiske Kompagni ............  (1616)
Andet ostindiske Kompagni ............  (1670)
Asiatisk K om pagni............................  (1732)

Afrika/Vestindien
Glückstadtske Afrikakompagni........  (1651)
Vestindisk-guineisk K om pagni........  (1671)
Almindeligt Handelskompagni ........  (1747)
Marokkokompagniet..........................  (1755)
Guineisk Kompagni .......................... (1765)

Asien/Afrika/Vestindien
(neutralitetsudnyttelse)
Vestindisk Handelsselskab................  (1778)
Østersøisk-guineisk Handelsselskab . (1781) 
Handels-og Kanalkompagniet........(1782)

Foruden de hér opregnede oversøiske fandtes 
der tid efter anden en række oktrojerede han
delskompagnier, som først og fremmest be
sejlede de nordatlantiske besiddelser. Men 
med de extraordinært gode omstændigheder

under krigen 1778-83 sendte Grønlandske 
Handel hele 38 og Islandsk, fmmarksk og 
færøske Handel 2 skibe til Vestindien. Hertil 
kom Det kongelig oktrojerede altonaiske Sil
dekompagni med 4 vestindietogter og Det 
kongelig oktrojerede handelskompagni i 
Glückstadt med samme antal.

Efterhånden som 1700tallet randt ud, viste 
det sig imidlertid, at kompagniformen havde 
overlevet sig selv. En privat storhandel var 
ved at voxe frem, og det afsløredes gang på 
gang, at de oktrojerede selskaber ikke var 
konkurrencedygtige over for denne mere risi
kovillige og smidige partikulære handel. 
Kompagniernes tungt arbejdende og dyre 
maskineri forårsagede, at disse ikke altid 
kunne nå at udnytte de givne gunstige, men 
chancebetonede omstændigheder. I sammen
ligningen må man dog huske, at kompag
nierne i modsætning til de private opretholdt 
handelen selv i svære eller mindre gunstige 
perioder. Og at de store kompagnier ifølge 
deres oktrojer var pligtige til at opretholde 
forter og landområder som danske støtte
punkter i det Qerne.

Allerede i 1754 ophævedes derfor Vestin
disk-guineisk Kompagni, og kongen gav han
delen på Afrika og Vestindien fri for alle dan
ske undersåtter; snart fulgtes samme politik i 
Indien og sidst i Kina. Hermed var de store 
gamle kompagnier ude af sagaen.

Til gengæld oprettedes under Den ameri
kanske Frihedskrig flere oktrojerede selskaber 
for at udnytte de extremt gunstige konjunktu
rer for neutral skibsfart og handel. De fik dog 
kun en ganske kortvarig levetid, efter som in
gen af disse spekulationsforetagender viste sig 
i stand til at overleve fredskriserne og omstille 
sig til mere dagligdags handelsbetingelser. 
Herefter var af oversøiske handelsselskaber 
kun Asiatisk Kompagni tilbage.

Der er flere gode grunde til i den følgende 
forskningsoversigt alene at beskæftige sig med 
disse oversøiske handelskompagnier.

For det første handler langt det meste af 
den videnskabelige litteratur, som i det hele 
taget undersøger Danmarks forbindelser med 
oversøiske områder i disse århundreder, alli
gevel om kompagnierne. Dette er en naturlig 
konsekvens af den helt dominerende position,
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disse foretagender besad indenfor handelen 
med fremmede verdensdele.

For det andet kan oversigten blive mere 
fuldstændig, hvis man begrænser sig til han
delsselskaberne. Jeg har gjort følgende væ
sentlige indskrænkninger i udvalget: De man
ge undersøgelser af enkeltpersoners liv og 
levned er stort set udeladte, det samme gæl
der missionshistoriske og arkitekturhistoriske 
værker samt store dele af rejselitteraturen. 
Foruden disse tematiske afgrænsninger er af 
praktiske grunde kun medtaget ganske fa 
værker, som er udkomne i de tidligere kolo
nier, hvor interessen for dansketiden ellers er 
udtalt. En anden type svært tilgængelige ar
bejder er de utrykte specialeafhandlinger, 
som skrives af studerende ved vore universi
teter; men da de ofte indeholder vægtige 
forskningsresultater, er de medtagne i over
sigten. Dette falder også i tråd med, at jeg 
fortrinsvis har hæftet mig ved nyere publika
tioner og kun i ringere grad har inddraget 
meget gamle kildeudgaver og bearbejdelser. 
De vurderinger, som i det følgende knyttes til 
forskningsresultaterne, søger så vidt rimeligt 
at være tolerant over for ældre arbejder, men 
mindre overbærende med nyere.

En udmærket første indføring i kompag
niernes verden er Knud Klem: Den danske kom
pagnifart (i Olof Hasslöf (ed.): Sømand, fisker, 
skib og værft (1970)). Forfatteren skitserer 
hvert enkelt selskabs historie og gennemgår 
dernæst det store asiatiske kompagnis organi
satoriske og finansielle forhold, som de frem
går blandt andet af oktrojer og konventioner. 
Dette kompagni opfattes åbenbart som typisk 
for dem alle, hvilket dog må siges at være en 
sandhed med modifikation. I bilag meddeles 
exempler på participantlister og gageregle
menter samt indholdsfortegnelser over for
skellige andre kompagniarkiver, hvoraf de 
nordatlantiske ikke er trykte andetsteds. Me
re gennemarbejdet og dokumenteret er Ole 
Feldbæk: The Organization and Structure of the 
Danish East India, West India and Guinea Compa
nies in the 17th and 18th Centuries ( L. Blussé & 
F. S. Gaastra (eds.): Companies and Trade 
(Leiden, 1980)). Mange arbejder om oversø
isk handel sammenfattes hér i en syntese, som
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ikke alene viser kompagniernes interne orga
nisation og virksomhed, men som tillige søger 
at placere dem i deres større samfundsmæssi
ge sammenhæng. Tesen er i den forbindelse, 
at staten og kompagnierne levede i en sym
biose, hvor staten med held benyttede sig af 
kompagnierne i sin økonomiske politik, og 
hvor de på deres side profiterede af deres 
uundværlighed for rigernes ve og vel. Fire sto
re handelskompagniers placering på ak
tiemarkedet behandles i Bent Stancke: The 
Danish Stock Market 1750-1840 (1971). Bogen 
bygger på den foreliggende litteratur, og 
sammenfatter de generelle økonomiske vilkår 
samt Asiatisk Kompagnis, Vestindisk-guine- 
isk Kompagnis, Almindeligt Handelskom
pagnis foruden Handels- og Kanalkompag
niets organisation. Desuden meddeler Stanc
ke på grundlag af samtidige avisnotitser 
hvornår, hvor mange og hvor dyre kompag
niaktier, der omsattes.

Foruden disse mere specielle undersøgelser 
kan man naturligvis finde almindelige oplys
ninger om handelskompagnierne i bredere 
sigtende værker. Først til systematisk at be
skrive de forskellige foretagender var Ludvig 
Holberg: Dannemarks og Norges Beskrivelse 
(1729). Han bygger sin grundige gennem
gang på utrykte kilder og på egen erfaring 
som aktionær i Ostindisk Kompagni. Af hans 
efterfølgere skal blot nævnes Julius Schovelin: 
Fra den danske Handels Empire. Forhold og Perso
ner i det 18. Aarhundredes sidste Halvdel I-II 
(1899-1900), der følger udviklingen fra 1742 
frem til toldloven af 1797, og Julius Schovelin: 
Fra Kongegunst til Selvstyre (1917), som rækker 
videre frem til 1842. Bøgerne inddrager meget 
utrykt kildemateriale, særlig fra forfatterens 
arbejdsplads Grosserersocietetet; men de 
konkrete oplysninger skæmmes af en patetisk 
fagon og et stærkt individualiserende histo
riesyn. Handelskompagnierne tildeles derfor 
ikke tilstrækkelig fremtrædende rolle. Na- 
thanson var i endnu højere grad end Schove
lin liberalist; han giver en mere statistisk 
præget, men desværre næsten udokumenteret 
fremstilling i M. L. Nathanson: Historisk-stati- 
stisk Fremstilling af Danmarks National- og 
Stats-Huusholdning fra Frederik den Fjerdes Tid 
indtil Nutiden (1844). Hér og i endnu højere
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grad i Edvard Holm: Danmark-Norges Historie 
fra den Store nordiske Krigs Slutning til Rigernes 
Adskillelse 1720-1814 I-VII (1891-1912) kan 
hentes en række informationer og vurderinger 
af monarkiets økonomiske forhold samt dets 
enkelte handelskompagnier. Specielt i Holms 
værk virker de små kompagnimonografier so
lide, forankrede som de er i hans livslange 
granskerarbejde. For både Holm og Nathan- 
son gælder imidlertid, at de er mest interesse
rede i selskabernes formelle opbygning snare
re end i deres handelsvirksomhed og admini
stration. Den ofte anvendte Carl Bruun: Kjø- 
benhavn I-III (1887-1901) har i sit kalejdosko
piske indhold mange detailoplysninger af in
teresse; men noget helhedssyn øjnes ikke. 
Derimod behandles kompagnierne klart og 
stringent i deres forhold til statsmagten i re- 
formårene 1784—88 i Hans Christian Johansen: 
Dansk økonomisk politik i arene efter 1784 (1968). 
Han mener, at merkantilismen vedvarede 
helt til 1813/14, og at centraliseringen om
kring det nye finanskollegium styrkede den 
meget nære forbindelse mellem finanspolitik 
og erhvervspolitik. I denne tilmåler Johansen 
kompagnierne en betydelig rolle, som fortrin
ligt illustreres ved deres regnskaber og sta
tustal. I forhold til de liberalistiske kritikere 
udgør bogen en revaluering af tidens politik, 
især under afviklingen af de tre krigskompag
nier.

Som nævnt vil den omfangsrige biografiske 
litteratur ikke blive inddraget i det følgende. 
Fremhæves må dog absolut Aage Rasch: Niels 
Ryberg 1725-1804. Fra bondedreng til handelsfyrste 
(1964), hvis hovedperson var storaktionær i 
alle tidens oversøiske kompagnier og tillige 
sad i ledelsen af flere af dem. De små foreta
genders historie opridses præcist, og for Asi
atisk Kompagnis vedkommende ser vi med 
Ryberg som veldokumenteret exempel, hvor 
store private interesser direktørerne havde 
deri, og hvor afgørende kompagnierne var for 
de mange københavnske handelshuse i det 
hele taget. Det samme illustreres for årene 
1717-52 i Bente Halding: Storkøbmand i holberg- 
tidens København (upubliceret konferensaf
handling fra Københavns Universitet 1969). 
Denne omfattende studie følger i et udstrakt 
arkivmateriale dels sølvleverancerne til Asi

atisk Kompagni dels Vestindisk-guineisk 
Kompagnis produkters reexport gennem de 
private storkøbmænd.

Reexporten af oversøiske varer var nok alt i 
alt kompagniernes vigtigste bidrag til fædre
landets vel; dens omfang kan imidlertid ikke 
fastslås ud fra deres egne arkiver. På de beva
rede toldbøger fra 1769 og 1796 hviler derfor 
Aage Rasch: Forbindelsen mellem København og de 
nordtyske Østersøbyer 1750-1807 (i Erhvervshi
storisk Årbog XIV 1963). Forfatteren fortæl
ler, at de dominerende exportvarer var sukker 
og kaffe samt i mindre grad the og andre ko
lonialvarer. Han har også undersøgt reex- 
porten til De forenede Stater, og i Aage Rasch: 
American Trade in the Baltic 1783-1807 (i Scan
dinavian Economic History Review X III 
1965) påvises, at the og porcelæn var helt 
dominerende i 1780erne. I 1784 var værdien 
heraf mindst 100.000 rigsdaler. I Schovelins 
værk er det anslået, at transithandel med 
oversøiske varer i de mest florissante år ud
gjorde omkring to trediedele af hovedstadens 
samlede omsætning!

Sluttelig må også nævnes Marius Vibak:Den 
danske Handels Historie fra de aids te Tider til vore 
Dage (1932-38), som opridser den generelle 
handelsmæssige sammenhæng, hvori han
delskompagnierne befandt sig. Disse er na
turligvis nævnte, men kun kort eftersom for
fatteren bygger på den existerende litteratur. 
Mærkelig nok er der endnu ikke fremkommet 
et værk til afløsning for Vibæks om denne 
sektor, der gennem tiderne har været af så 
væsentlig betydning for Danmarks økonomi
ske historie.

IV. De to ostindiske kompagnier
Efter opdagelsen af søvejen til Indien i 
1490erne besad portugiserne reelt handels
monopol der i hundrede år. De store fortjene
ster tiltrak naturligt nok også andre nationer, 
og i henholdsvis 1600 og 1602 oprettedes East 
India Company og Verenigde Oostindische 
Compagnie -  efter at engelske og især hol
landske private købmænd havde vist vejen 
ved en indbringende asienhandel siden 
1590erne.

Christian IV fulgte med interesse udviklin
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gen i tidens beundrede og misundte fore
gangsland Holland. Og efter at det portugisi
ske monopol var brudt, lod snart også den 
dansk-norske monark et ostindisk handels
kompagni etablere. Oktrojen af 17. marts 
1616 var delvis skrevet af efter det hollandske 
kompagnis og tildelte de 9 bewindhebbers 
(forvaltere) næsten betingelsesløs myndighed 
over selskabets drift. Det kneb imidlertid med 
at skaffe kapital, og dette første ostindiske 
kompagni blev hovedsagelig finansieret af 
kongen, som lånte det næsten 1/2 million 
rigsdaler indtil 1643. I 1618 udsendtes de 
første skibe til Indien, hvor man erhvervede 
byen Trankebar, som ligger på Coromandel- 
kysten et par hundrede kilometer syd for det 
nuværende Madras. Hverken på dette eller de 
følgende togter var det økonomiske udbytte 
imponerende, og allerede under krigen i 
1620erne sygnede Ostindisk Kompagni næ
sten hen. Besejlingen blev meget uregelmæs
sig og indstilledes helt efter 1640. Ti år senere 
ophævedes kompagniet officielt, og kronen 
søgte uden held at sælge Trankebar til Preus
sen.

Dette første danske ostindiske kompagni er 
bedst behandlet i Richard Willerslev: Danmarks 

første aktieselskab (i Historisk Tidsskrift 10 VI 
1944). Han skildrer indgående dets oktroj, 
aktionærkredsen og finansieringsformerne, 
idet hovedtesen er påvirkning fra Holland. 
Denne antagelse støttes ved at læse 1616-ok- 
trojen, der kun findes trykt i Karl Lehmann: 
Die geschichtliche Entwicklung des Aktienrechts bis 
zum Code de Commerce (Berlin, 1895). Ingen af 
de to forfattere beskæftiger sig med kompag
niets maritime eller kommercielle virke. 
Modsat ser Tapan Raychaudhuri: Jan Company in 
Coromandel 1605-1690. A Study in the Interrela
tions of European Commerce and Traditional Eco
nomies (Haag, 1962) på danskernes aktiviteter 
udefra, idet hans kortfattede omtale bygger 
på det hollandske kompagnis arkiv. Denne 
moderne bog giver i øvrigt et glimrende ind
tryk af handelsbetingelserne på Indiens øst
kyst.

På det aller første togt havde Ove Gedde 
kommandoen, og hans daglige optegnelser fra 
rejsen indeholder mange oplysninger om ud
rustning, forplejning og kommandoforhold
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ombord. Ove Giedde: Fortegnelse paa alt hvadpaa 
den Indianske Reise forefalden er fra 14. Nov. 1618 
til 4. Mart. 1622 (i Johann Heinrich Schlegel 
(ed.): Samlung zur Dänischen Geschichte I 
1772) er skrevet i hans egenskab af admiral. 
Derimod er Ove Giedde: Fortegnelse paa alt hvis 
paa Ceilon med Keiseren s aa og paa Coromandel med 
Naichen af Tanjour forefalden er fra 18. May 1620 
til 1. Jun. 1621 (sammesteds) en mere udførlig 
beretning om de diplomatiske forhandlinger, 
han førte i kraft af at være kongens gesandt -  
helt uden resultat på Ceylon, men med er
hvervelsen af Trankebar til følge på fastlan
det. Endelig har udgiveren selv skrevet en 
indgående afhandlingJö/zöTzzz Heinrich Schlegel: 
Umständliche Nachricht vom Ursprünge der Ostin
dischen Compagnie in Dänemark (sammesteds); 
halvdelen heraf er oversat til dansk af C. F. 
Wichmann under titlen Det ostindiske Kompag
nies Stiftelse i Danmark og sammes første Expedi
tion til Indien 1618 (i J. Chr. Riise (ed.): Archiv 
for Historie og Geographie XXV 1826). Ho
vedparten af Schlegels undersøgelse om
handler Geddes togt, og foruden traktater og 
andre vigtige dokumenter bringer han en 
kommenteret liste over den tidligere litteratur 
om det første ostindiske kompagni. Hertil 
slutter sig forskellige mindre væsentlige kil
der, som kun perifert belyser selskabets virke; 
også disse har Schlegel udgivet i sine Sam- 
lungen I - II. Om foretagendets første tid 
handler endvidere L. Schrøder: Christian den 

fjærdes dansk-ostindiske kompagni og den dertil 
knyttede mission (i Danskeren III 1890), der 
dog er helt ustruktureret -  og for resten lader 
missionen så godt som uomtalt.

Schlegel nåede aldrig at fa udgivet andet 
end begyndelsen til en introduktion til den 
velskrevne beretning, som findes om kom
pagniets togt nummer 2 til Trankebar i årene 
1622-25. Senere er den fremkommet som Ri
chard Temple & Lavinia Mary Anstey (eds.): The 
Life of the Icelander Jon Olofsson, Traveller to 
India II (London, 1932; genoptrykt i 
Liechtenstein 1967). Dette er en oversættelse 
af den originale version, som Sigfüs Blöndal 
udgav i 1909 med videnskabeligt apparat. 
Hér oplever vi i en sen nedskrift sejladsens 
strabadser og de fremmede verdensdele gen
nem den læge mands øjne og ofte ganske pud-
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sige formuleringer. En kraftigt beskåret dansk 
oversættelse er Julius Clausen & P. Fr. Rist 
(eds.): Islænderen Jon Olafssons Oplevelser som 
Ostindiefarer under Christian IV  (1907). Om det 
næstfølgende togt i 1623 handler Hr. Mads 
Rasmussens Reise til Ostindien 1623 (i Danske 
Magazin 1 I 1745).

En af de ældre perioder, vi ved mest om, er 
1640erne, hvor Leyel var kommandant i 
Trankebar. Fra hans bevarede arkiv er af
trykt 5 dokumenter fra begyndelsen af 
1650erne i B. G. Niebuhr: Nogle Efterretninger 
om Wilhelm Leyel og den Danske Ostindiske Handel 
under hans Bestyrelse (i Det skandinaviske Litte
raturselskabs Skrifter I 1805). Selve fremstil
lingen er dog stærkt farvet af, at forfatteren 
udelukkende holder sig til Leyels egne doku
menter.

Efter 1639 hengik hele tre årtier, inden 
dansk asienhandel genoptoges med krigsski
bet »Færø«s togt i 1668, og et nyt ostindisk 
kompagni oprettedes ved oktroj af 28. no
vember 1670. Nu gik det hele bedre: besejlin
gen var nogenlunde konstant med 2 skibe år
ligt, og foretagendet gav endda overskud i 
1680erne og 1690erne. Den 29. oktober 1698 
fornyedes oktrojen så godt som uændret. Men 
efter århundredskiftet gjorde kapitalmangel 
samt slet administration sig atter gældende, 
så under Store nordiske Krig døde aktiviteten 
næsten hen, da selskabet ydermere blev tvun
get til at yde staten et stort lån.

Dette andet ostindiske kompagni er ikke 
dybtgående behandlet andre steder end i 
Gunnar Olsens bind af Vore gamle Trope
kolonier. Henning Henningsen (ed.): J. P. Corte
münde: Dagbog fra en ostindiefart 1672-75 (1953) 
viser dog, hvordan et af de spændende togter 
forløb. I selve beretningen om rejsen til Java 
har Cortemünde helt i tidens stil indflettet 
flere små afhandlinger om asiatiske forhold. 
Desuden giver udgiverens omfattende ind
ledning samt de vedføjede dokumenter et me
re generelt billede af periodens handel og sej
lads. En parafrase over samme kilde er C. L. 
Tuxen: En Ostindiefarer 1672-75, eller Ober-Chy- 
rurgus Joan Petri Cortenmündes Reise til Ostindien 
med det kgl. danske Skib »Oldenburg« i Aarene 
1672-75 (i Museum III 1893). I samme tids
skrifts følgende årgang beskrives nogle urolige

år i Trankebars historie i Frederik Krarup: Axel 
Juel, Kommandant paa Dansborg 1681-85. En 
vejledning i selve navigationen er Frederik An
dersen Bolling: Korte og Nyttig Underviissning om 
Passaet-Vinden . . . foruden om den Vind Mous- 
son . . . (1678). Dette er uden tvivl en over
sættelse fra hollandsk. For resten giver Frede
rik Andersen Bolling: Oost-Indiske Reise-bog . . . 
(1677), som fortæller om hans togt 1669-73 til 
Batavia og Kina i hollandsk tjeneste, nok den 
bedste skildring af dagliglivet på det 17. år
hundredes skibe. 1698-oktrojen er gengivet i 
uddrag i Jørgen H. P. Barfod: Merkantilismen 
(1974); men ellers er dette blot en samling til 
skolebrug af allerede udgivet stof.

Efter freden i 1720 kom kompagniet aldrig 
rigtig i gang igen, og det frasagde sig derfor al 
handel i 1729. Disse sidste svære år er emnet 
for Torsten Pedersen: Det kongelig oktrojerede 
Ostindiske Kompagni 1720-32, med særlig henblik 
på kommissionen af 4. oktober 1726 (upubliceret 
specialeafhandling fra Aarhus Universitet 
1977). Ifølge kongens undersøgelseskommis
sion stod det gamle kompagni ikke til at red
de; men da asienhandelen skønnedes af stor 
vigtighed for monarkiet, ønskede kronen den 
videreført, indtil et nyt kompagni kunne 
etableres. Kommissionsbetænkningen og de 
foreløbige oktrojer er grundlaget for undersø
gelsen, som fokuserer på foretagendernes 
formelle opbygning. Sammendrag af vist nok 
den eneste bevarede skibsjournal fra Ostin
disk Kompagni findes i A. Zimmer (ed.): Av 
viceadmiral Frederik Zimmers optegnelser 
1717-1756 (Horten, 1927). Logbogen om
handler »Grev Laurvigen«s indietogt 
1725-27, og et par af dens flotte illustrationer 
er gengivet i tropekoloniværket.

Et resultatløst mellemspil var forsøget på at 
oprette en slags filial ved Elben af det danske 
ostindiske kompagni. Målet var at skaffe ka
pital udenlands fra; men England og Holland 
satte sig imod. Kristof Glamann (ed.): Holland
ske indberetninger om Altonaprojektet 1728-1729 (i 
Danske Magazin 7 V 1949—53) bringer ud
valgte breve hjem fra de hollandske residenter 
i København og Hamburg samt en instruktiv 
redegørelse fra udgiveren.

Handelen på Asien standsede imidlertid 
ikke i 1729; thi der dannedes et interessent
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skab, som foreløbigt overtog kompagniets 
privilegier, og som udsendte ialt 5 skibe de to 
følgende år. Dette selskab og særlig interims- 
societet for kinahandelen nød kronprins Chri
stians bevågenhed. Disse skildres i Jens Ole 
Lejevre: Det danske ostindiske kompagnis fallit i 
1729 og interimskompagnierne frem til 1732 
(upubliceret specialeafhandling fra Køben
havns Universitet 1966), som også behandler 
udviklingen helt tilbage fra 1699.

Af det midlertidige selskab udsendtes for 
første gang nogen sinde et skib helt til Kina. 
Denne epokegørende rejse er skildret i to 
dagbøger af henholdsvis skibspræsten og en af 
kadetterne ombord: Johan Henrik Huusmann: 
En kort Beskrivelse over Skibets Cron-Printz Chri
stians lykkelige giorde Reyse baade til og fra Chi
na . . . (1744) og G. L. Grove (ed.): Tobias Wi- 
gandt: En Dagbogførtpaa en Kinafarer 1730-32 (i 
Tidsskrift for Søvæsen XXXV 1900). Des
uden omtales dette togt i det just nævnte værk 
af Zimmer.

En glimrende generel præsentation af in- 
diehandelen findes i Vore gamle Tropekolo
nier V, som er Gunnar Olsen: Dansk Ostindien 
1616-1732. De ostindiske kompagniers handel på 
Indien (1967). Han har som den første seriøst 
arbejdet med det omfattende, men spredte 
primærmateriale fra hele det 17. århundrede. 
Udviklingen følges fra den første tids famlen
de og risikable rejser, til man tid efter anden 
fik sat handelen og søfarten ind i fastere og 
sikrere rammer efter 1670. Der er gjort meget 
ud af det aller første togt, men forbløffende 
lidt ud af forholdene i 1720erne, hvor kilderne 
endda flyder mere rigeligt. Det andet brede 
værk om årene 1616-1730 Jacques Macau: 
LTnde danoise I-II  (Aix-en-Provence, 1970-73; 
duplikeret) hviler på helt tilfældig gammel 
litteratur og er ganske værdiløst. Meget 
mindre omfattende er C. L. Tuxen: Nogle Op
lysninger om det tidligere »dansk-asiatiske« Kom
pagni (i Tidsskrift for Søvæsen XXXIII 
1898). Men bortset fra moralske domme gives 
dér en stort set udmærket beskrivelse af 
skibsfart, oktrojer og overskud. Udviklingen 
følges endda helt frem til 1843, skønt hoved
vægten ligger på tiden før 1732.

Som følge af kildematerialets ringe omfang 
og dårlige bevaringstilstand er litteratur spe-
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cielt om de to ostindiske kompagnier kun 
sparsom. Man bør derfor være opmærksom 
på, at en del af de værker, som nævnes i for
bindelse med Asiatisk Kompagni, følger ud
viklingen tilbage fra perioden før 1732. Dette 
gælder først og fremmest H. O. Jensen, Fre
derik Thaarup samt Knud Klems artikel om 
asienhandelen og Ole Feldbæks om Tranke- 
bar.

V. Asiatisk kompagni
Allerede inden »Kronprins Christian« selv 
vendte hjem, havde breve meldt om det suc
cesrige togt. Midt i begejstringen og forvent
ningen om en strålende kina- og indiefart ud
stededes 12. april 1732 oktrojen for »Det 
Kongelig Octroyerede Danske Asiatiske 
Compagnie«, som forenede interimssociete- 
terne. For at ophjælpe handel og søfart fik det 
eneret på handel øst for Kap det gode Håb og 
brugsretten over Trankebar. Hensigten nå
edes til fulde, efter som kompagniet planmæs
sigt sendte eet skib til Indien og to til Kina 
hvert år.

Den vigtigste exportartikel til Indien var 
sølv, og med sig hjem derfra havde skibene 
først og fremmest bomuldstøjer samt en 
smule krydderier og salpeter. De store udgif
ter til opretholdelse af forter, pakhuse og 
mandskab i Indien slugte dog uforholdsmæs
sige summer. Handelen på Kina viste sig i 
modsætning hertil at være en rig indtægtskil
de: I Canton havde Asiatisk Kompagni næ
sten ingen faste installationer eller folk, og 
den rigelige indtjening var derfor netto. Hér 
købte man for det medbragte sølv næsten 
udelukkende the.

Op mod 90% af de hjembragte varer reex- 
porteredes til det øvrige Europa, og selskabets 
samlede indtjening i den første oktrojperiode 
fra 1732 til 1772 var betragtelig. Hertil kom 
de store private profitter, som storkøbmæn
dene i direktionen fik. De leverede dels mange 
udredningsvarer så som sølv og skibsudstyr, 
og dels aftog og videresolgte de ladningerne 
fra Orienten. Til gengæld tilførte de kompag
niet know-how, som de forgangne selskaber 
stærkt havde savnet. Endvidere var selskabets
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præses, A. G. Moltke i sig selv et forbindel
sesled til kongen, administrationen og ban
ken; disse tre institutioner var uundværlige 
støtter for det unge og endnu sårbare foreta
gende.

Efterhånden var København som ønsket 
blevet en international stapelstad for asiatiske 
varer. Staten fratog derfor med oktrojen af 
1772 Asiatisk Kompagni monopolet på indie- 
handelen, til gengæld skulle det have cirka 
10% rekognition fra alle andre danske, som 
sejlede til og fra Indien -  og man lod det selv 
beholde kinahandelen i den nye oktrojs tyve
årsperiode. På denne måde tilgodeså statssty
ret både de private købmænds krav om at få 
direkte del i den trods alt ganske indbringen
de handel på Indien og kompagniets krav om 
at bevare sit monopol.

Siden 1670 havde de oktrojerede kompag
nier haft pligt til at vedligeholde og bemande 
fortet Dansborg i Trankebar; men i 1777 
overtog staten selv dette for at gøre konkur
renceforholdet mellem kompagni og private 
mere lige. I anden oktrojperiode var Asiatisk 
Kompagnis finanser derfor relativt gode, selv 
om det nu som før ofte var i bekneb for likvid 
kapital. Man udsendte gerne fire skibe årligt: 
to til Indien og to til Kina. I Indien fik han
delslogen Frederiksnagor nær Calcutta på 
denne tid større betydning end Trankebar på 
grund af de efterspurgte bengalske textiler.

Som for anden dansk international handel 
var krigsårene 1778-83 særlig glimrende, og 
Asiatisk Kompagnis aktier noteredes helt op 
til kurs 1.700. Men samtidig med fredskrisen 
rystedes det af en kassemangelaffære i 1783, 
og året efter forårsagede ændret engelsk told
lovgivning, at dette hidtil afgørende marked 
for dansk the reelt ophørte med at existere. 
Tiden indtil århundredskiftet var derfor dår
lige år for kompagniet. Ved oktrojfornyelsen i 
1792 lod man nødtvungent kinamonopolet 
bestå, og den eneste væsentlige ændring i sel
skabets forhold blev, at de private indieskibe 
herefter ikke længere skulle betale rekognition 
til det. Da yderligere prisen på textiler i 
Europa var faldende, gik kompagniet en svær 
tid i møde, skønt det oplevede en kort blom
string under tiårets fornyede storkrige.

Man søgte i de første år af det nye århund

rede efter privat forbillede at udnytte sin 
neutrale status til at etablere handel på Isle 
de France og Batavia. Men under krigen 
1807-14 lå al handelen stille, og kompagniets 
forhold forværredes yderligere.

Allerede inden 1807 var Københavns rolle 
som stapelplads for Hamburg og Østersøom
rådet truet, blandt andet af den nye konkur
rencedygtige amerikanske fragtfart. 1814 var 
Norge tabt og det resterende hjemmemarked 
ikke købedygtigt efter statsbankerotten året 
før. Alligevel kørte Asiatisk Kompagni videre 
med samme stort anlagte organisationsappa
rat som før, skønt næsten ingen skibe ud
sendtes. Flere af de hjemkomne ladninger 
måtte sælges med tab, og på denne måde tæ
rede selskabet på sin kapital, indtil det ud
sendte sit sidste togt i 1833. Endelig inddro
ges oktrojen i 1844.

Gennem det meste af sin hundredårige be
ståen var Asiatisk Kompagni imidlertid et 
fornemt selskab. I sin velmagts dage var det 
monarkiets største ikke statslige virksomhed 
med mange ansatte, med eget domicil og 
værft, med monarkiets mægtigste og driftigste 
mænd i spidsen. Dets skibe var i en størrel
sesorden for sig selv, og værdien af en eneste 
returladning fra Kina lå til tider på over 1 
million rigsdaler! Det må dog ikke glemmes, 
at både vestindiehandelen og middelhavsfar
ten hver for sig havde betydelig større betyd
ning for den danske økonomi end reexporten 
af asiatiske varer.

Den bedste indføring i kompagniets almin
delige historie er Ole Feldbæk: The Danish Asi
atic Company (i Anders Georg et al. (eds.): 
Asiatisk Plads. The Danish Foreign Service’s 
new headquarters in Copenhagen (1980); og
så fransk udgave). Mange af de forskningsre
sultater, som skal præsenteres i det følgende, 
sammenfattes og perspektiveres fortrinligt i 
denne brede skildring af snart sagt alle kom
pagniets aktiviteter: dets etablering og finan
siering og opbygning, dets handel og admini
stration i Indien og Kina, dets maritime vir
ke, fragterne ud og hjem samt det gode for
hold til statsmagten -  dette sidste symbolise
ret ved rytterstatuen på Amalienborg. Et ud
søgt billedmateriale bidrager til at gøre over
sigten indbydende og letlæst. Som introduk-
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tion kan også anvendes de følgende to små 
afhandlinger, som begge inkluderer Ostindisk 
Kompagnis perioder i korte træk. Knud Klem: 
Den danske Ostindie- og Kinahandel (i Handels
og Søfartsmuseets årbog 1943) er en for sin 
tid solid indføring. Den er udokumenteret, 
men bygger tilsyneladende fortrinsvis på 
trykt materiale; herved er hovedvægten 
kommet til at ligge på den florissante periode. 
Tematisk koncentreres fremstillingen traditi
onelt omkring kompagniets administrative og 
økonomiske forhold, skønt også Klems inte
resse for de rent maritime aspekter kommer 
frem i lyset. Kristof Glamann: The Danish East 
India Company (i Michel Mollat (ed.): Sociétés 
et compagnies de commerce dans l’Océan 
Indien (Paris, 1970)) gengiver et foredrag 
holdt på den ottende internationale maritim
historiske konference 1966. Hovedformålet 
har derfor været at fremdrage de vigtigste ud
viklingslinier ved de danske asienkompagnier 
og at sammenligne disse med udlandets. Asi
atisk Kompagnis første oktroj periode er 
grundigst behandlet, og Glamann beskæftiger 
sig med internationalt omdiskuterede 
spørgsmål som kapitaldannelsen og konkur
rencedygtigheden over for de store konkur
renter. Han mener, at en væsentlig del af for
klaringen på Asiatisk Kompagnis økonomiske 
succes (i modsætning til de tidligere kompag
niers fiasko) skal søges i kinahandelen, som 
muliggjorde store fortjenester ved en relativt 
beskeden kapitalindsats. Endelig imødegår 
han med held billedet af danskerne som hol
landske marionetter, der skitseres i Violet Bar
bour: Capitalism in Amsterdam in the Seventeenth 
Century (Baltimore, 1950).

Kun fa bøger intenderer at behandle kom
pagniets virke gennem de hundrede år, det 
existerede. Tilsammen er imidlertid Vore 
gamle Tropekolonier VI og VII et værk af 
denne type. Kamma Struwe: Dansk Ostindien 
1732-1776. Tranquebar under kompagnistyre 
(1967) har gjort mest ud af selve besiddelser
ne i Indien. Kun i mindre grad undersøges 
kompagniets administration heraf, og hun 
meddeler blot tilfældige oplysninger om an
dre aspekter af dets virksomhed. Som følge af 
fokuseringen på kolonierne er kinahandelen 
temmelig stedmoderligt behandlet. Megen
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vægt er derimod lagt på kildegennemgangen 
vedrørende dagliglivet blandt indere og dan
ske i det fremmede. Prioriteringen af de be
handlede emner er mærkbar anderledes i Aage 
Rasch: Dansk Ostindien 1777-1845. Storhedstid og 
hensygnen (1967). I kraft af blandt andet egne 
monografier om Asiatisk Kompagni og dansk 
toldpolitik har arkivaren et overblik over pe
riodens økonomiske og politiske forhold, som 
kommer tropeværket til gode. Selv om kom
pagniet efter 1777 ikke mere administrerede 
kolonierne, far man i hans fremstilling en vel 
funderet oversigt over dets handel og funk
tionsmåde indtil 1807. Heller ikke Rasch gør 
dog noget særligt ud af kinahandelen, men til 
gengæld søger han at vurdere kompagniets 
betydning for det danske samfund, blandt 
andet med basis i behandlinger af det bevare
de toldmateriale. I øvrigt er det kronologisk 
disponerede arbejde ført op til salget i 1845, 
hvor East India Company overtog besiddel
serne. En ældre og mere populær forløber 
kunne man kalde Kay Larsen: De dansk-ostin
diske Koloniers Historie I-II  (1907-08). For 
dette værk som for Kay Larsen: Den danske Ki- 
nafart (1932) gælder som sagt, at de fremdra
ger det spændende, men atypiske. Da de 
ydermere er udokumenterede, må deres gene
relle værdi siges at være ringe, efterhånden 
som nyere forskning har overflødiggjort dem. 
Dog kan der stadig hentes mange detailop
lysninger deri.

Frederik Thaarup: Historiske og Statistiske Ef
terretninger om det Kongel, octroierede Danske asi
atiske Compagnie (1824) er den ældste egentlige 
behandling af kompagniets historie. Statisti
kerens plan var at behandle den danske asi
enhandel fra starten og frem; imidlertid 
standser dette eneste udkomne hæfte brat 
omkring 1792. Fra før 1732 gøres grundigt 
rede for oktrojer og konventioner af 1670 og 
1698. For tiden efter 1732 er bogen præget af 
tabeller, som hovedsagelig hviler på allerede 
publiceret materiale. Den strengt kronologi
ske fremstilling gør meget ud af at opregne 
udsendte og hjemkomne ladninger; men hér 
som i andre henseender kan man desværre 
påvise en del fejl blandt Thaarups oplysnin
ger. Standardarbejdet om første oktrojperiode 
er ubetinget Kristof Glamann: Studie i Asiatisk
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Kompagnis økonomiske historie 1732-1772 (i Hi
storisk Tidsskrift 11 II 1949), der i let stram
met form er udgivet som Kristof Glamann: The 
Danish Asiatic Company 1732-1772 (i Scandina
vian Economic History Review VIII 1960). 
Artiklen må opfattes som en reaktion mod 
den ældre litteraturs kredsen om formelle og 
normative kilder. I stedet tilstræbes der en 
skilding af selve handelsprocessen, som den 
reelt foregik. Fremtrædende plads har derfor 
den omfattende vexeltrafik, sølvkøbene og 
udredningerne, handelstransaktionerne i Asi
en samt endelig varesalg og kreditpolitik over 
for køberne. Synsvinklen er altså snævert 
økonomisk og bestemt af den prisopgave, hvis 
resultater den er en præsentation af. En en
kelt side af det økonomiske virke er mere ind
gående behandlet i John Juul Andersen: Asiatisk 
Kompagnis kinahandel 1732-1772 (upubliceret 
specialeafhandling fra Københavns Univer
sitet 1978). Hér bringes et stort bilagsmateri
ale, som specificerer hvert skibs udsendte og 
hjemgående ladning samt skøn over brutto
fortjenesten, som lå omkring 100%. Alligevel 
manglede kompagniet ofte likvider, og det var 
derfor afgørende for aktivitetsudvidelserne i 
1740-50erne, at det kunne låne de nødvendi
ge beløb. Dette skildres ved hjælp af bankens 
arkiv i Erik Rasmussen: Kurantbankens forhold til 
staten 1737-73 (1955). En selskabsretlig under
søgelse af Asiatisk Kompagni udgør kernen i 
H. O. Jensen: Trak af den danske Aktierets Udvik
ling i det syttende og attende Aar hundrede (i Uge
skrift for Retsvæsen LXXVIII B 1944). Juri
sten betoner på grundlag af en grundig gen
nemgang af oktrojer og især konventioner det 
bureaukratiske præg og dermed direktionens 
afmagt over for participanterne og disses 
kontrolorganer: revisorer, decisorer og ho
vedparticipanter. Nogenlunde samme op
bygning skulle de andre handelskompagnier 
have haft.

Ydermere er en række kilder udgivne, som 
belyser første oktrojs periode. Ældst er Franz 
Faddesen: Auszug aus den Büchern der asiatischen 
Compagnie in Dänemark . . .  (i A. F. Büsching 
(ed.): Magazin für die neue Historie und 
Geographie II (Hamburg, 1769)), som viser 
værdien af de udsendte og hjemkomne lad
ninger 1732-45. Desværre er kompagnibog

holderens opstilling ikke komplet. Desuden 
finder vi Julius Clausen & P. Fr. Rist (eds.): En 
islandsk Eventyrer. Arni Magnussons Optegnelser 
(1918), som indeholder en meget levende, 
men sent nedfældet beretning om »Dronning 
Juliane Maria«s togt til Kina 1760-61. Langt 
solidere end denne forvirrede historie er Oluf 
Maderup: Journal holden . . . paa Skibet Princesse 
Charlotte Amalia kaldet, som . . .  begav sig paa Rey- 
sen fra Kiøbenhavn til Tranqvebar Ao. 1741 . . .  (i 
Oluf Bang (ed.): Samling af Adskillige Nytti
ge og Opbyggelige Materier II—III 1743) og 
Jens Boye: Journal paa den anden Reyse til China 
med Skibet Dronningen af Danmark . . . [1742-44] 
(1745). Begge forfattere var præster og har 
bygget deres beretninger på dagbøger, som 
indeholder præcise og interessante oplysnin
ger vedrørende dagligdagen ombord.

Enkelte togter er også behandlede af vor 
tids historikere. Georg Nørregaard: Storm over 
Kap (i Handels- og Søfartsmuseets årbog 
1962) skriver ud fra skibsprotokol og -journal 
om »Kronprinsessen af Danmark«s indietogt 
1750-53. I Trankebar mødte skibet »Elefan
ten«, hvis rejse 1749—50 er tilsvarende udfor
sket i C. L. Tuxen: Et Blad af Dansk-Asiatisk 
Kompagnis Historie (i Museum V 1894). En ki- 
nafarers endeligt er skildret i M. Boucher: The 
Voyage of 'Kongen af Dannemark3 1742-1746 (i 
Africana Notes and News X X III 1978). Men 
alle tre artikler har udvalgt togter, som helt 
atypisk endte med, at skibene kondemneredes 
på Afrikas sydspids. I det hele taget forliste 
kun omkring hvert tiende fartøj 1732-52 og 
efter 1772 kun 1 af 136! Bouchers artikel er 
dog et glimrende exempel på, hvor mange 
supplerende data, der ligger gemte i udlan
det, idet han udelukkende har benyttet arki
valier i Cape Town.

Vender vi os dernæst til kompagniets an
den og tredie oktrojperiode, behandles dette 
tidsrum generelt i to standardværker. Aage 
Rasch & P. P. Sveis trup: Asiatisk Kompagni i den 
ßorissante Periode 1772-1792 (1948) er frugten af 
et samarbejde mellem en historiker og en 
økonom. Resultaterne hviler imidlertid ude
lukkende på kompagniarkivet, og de sættes 
derfor ikke ind i en større dansk eller interna
tional sammenhæng. Bogens styrke er de 
mange tabeller; men også for disse gælder, at

548



de præsenteres uden tilbundsgående analyse 
af tallene. Periodiseringen følger traditionelt 
krig og fred, og indenfor hver af epokerne 
gennemgås handel og økonomi: ud- og hjem
bragte varer samt kapitalforhold, likviditets
problemer og deraf følgende låntagning. En
delig gøres der noget ud af skibsfarten; men 
dér som ellers anvendes princippet med i ud
strakt grad at præsentere exempler, som 
skulle være typiske -  hvad de dog langt fra 
altid er. Heller ikke forfatternes drøftelse af 
tilblivelsen af 1772-oktrojen er tilfredsstillen
de. Sune Dalgaard har i en anmeldelse (i Histo
risk Tidsskrift 11 II 1949) præsenteret en 
selvstændig kulegravning af oktrojens forhi
storie, hvor han på grundlag af materiale 
blandt andet fra Kommercekollegiet kommer 
til helt andre resultater end Rasch. P. P. Svei
strup: Fra Asiatisk Kompagnis regnskaber (i Revi
sion og Regnskabsvæsen XXIX 1960) er et 
tyndt opkog af den store bog og behandler 
trods titlen ikke regnskaberne. Af samme art 
er P. P. Sveistrup: Danmark og det indiske marked 
i den florissante handelsperiode (i Det danske 
Marked VIII 1949).

Tiden efter 1792 behandles i det andet 
standardværk J. H. Deuntzer: A f det Asiatiske 
Kompagnis Historie (1908), som skønt mindre 
prætentiøst end Rasch & Sveistrups alligevel 
er et glimrende oversigtsværk. Den tidligere 
konseilspræsident giver en i al sin korthed 
korrekt beskrivelse af de forskellige aktivite
ter, idet han supplerer de normalt anvendte 
kildetyper med de mere problematiske aviser. 
Afslutningsvis bringes lister over skibe, di
rektører og dividender med mere. Deuntzer 
skelner skarpt mellem årene før og efter 1807, 
da kompagniet efter hans mening fik sit døds
stød med englænderkrigene.

Skønt geografisk begrænset i sit sigte må 
Ole Feldbæk: India Trade under the Danish Flag 
1772-1808. European Enterprise and Anglo-Indian 
Remittance and Trade (1969) siges at være et af 
de brede værker om Asiatisk Kompagni. Ud 
fra et omfattende dansk og internationalt 
materiale drøftes både kompagniets og den 
private indiehandel i en strengt kronologisk 
fremstilling, hvor hvert skib følges nøje. Ar
bejdet dokumenterer, at den helt domineren
de returvare på kompagniets skibe var bom-
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uldstøjer, og at størsteparten af disse kom fra 
Bengalen allerede fra 1780erne og frem. 
Rentabiliteten var udmærket indtil århund
redskiftet; men da blev den industrialiserede 
europæiske textilproduktion konkurrence
dygtig, og Asiatisk Kompagni søgte forgæves 
at omlægge sin handel til andre varer og plad
ser. Både i disputatsen og i den foreløbige 
studie hertil Ole Feldbæk: The Danish Trade in 
Bengal 1777-1808. An Interim Account (i Scandi
navian Economic History Review XII 1964) 
er hovedtesen, at engelske privatmænds be
hov for illegalt at overføre opsparede formuer 
fra Indien til Europa var afgørende for han
delen under Dannebrog. Danskerne profite
rede dels ved at sejle i fragtfart med engelsk
ejede varer, som solgtes i København, hvor
efter overskuddet sendtes til England -  dels 
drog de fordel af at låne billig handelskapital 
af briterne i Indien. Dette afgørende kapital
overførselsbehov er først påpeget i Holden Fur- 
ber: John Company at Work. A Study of European 
Expansion in India in the Late Eighteenth Century 
(Cambridge, Mass., 1948). Et andet vigtigt 
indhold af Furbers bog er kortlægningen af 
»the country trade«, europæernes handel 
mellem de forskellige asiatiske havne. I denne 
forbindelse gives en ganske indgående skil
dring af danskerne og det, englænderne 
kaldte smughandelen i 1770-80erne. Hans 
velkvalificerede vurdering er, at det danske 
kildemateriale er et af de mest informative og 
komplette overhovedet.

Omfanget af besejlingen er tabellarisk vist 
i Ole Feldbæk: Danish East India Trade 
1772-1807. Statistics and Structure (i Scandinavi
an Economic History Review XXVI 1978), 
som foruden de i disputatsen omhandlede 58 
kompagnitogter inddrager kinahandelens 69. 
Hertil kom efter 1795 4 rejser til Batavia og 1 
til Isle de France. Endvidere sejlede 278 pri
vate danske skibe til Asien i den undersøgte 
periode. Textafsnittet bringer derimod intet 
væsentligt nyt om Asiatisk Kompagni.

Ud over standardværkerne har især et par 
studenterarbejder interesse. Kåre Dag Jensen: 
Asiatisk Kompagnis handel på Canton 1772-92 
(upubliceret specialeafhandling fra Køben
havns Universitet 1971; autoreferat i 1066. 
Tidsskrift for historisk forskning II 1972)
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gennemgår meget grundigt kinahandelen. I 
kompagniets regnskabsmateriale følges han
delskredsløbet, idet der særlig fokuseres på 
vare- og vexeltransaktionerne i faktoriet i 
Canton. Endelig søges kompagniets fortjene
ste indkredset, og den danske kinahandel 
sammenlignes med andre europæiske nati
oners. Den forskningsmæssige værdi af Ole 
Feldbæk: De københavnske købmand og handels
kompagnierne 1772-1792 (upubliceret speciale
afhandling fra Københavns Universitet 1963) 
ligger i en gennemgang af oktrojfornyelsessa- 
gen i årene op mod 1792. Sin liberalistiske 
indstilling til trods lod staten Asiatisk Kom
pagni beholde kinamonopolet, da det var al
mindeligt antaget, at denne specielle han
delsgren ville være en for stor mundfuld at 
gabe over for privathandelen.

Lad os nu efter at have kigget på litteratu
ren om de ostindiske og asiatiske kompag
niers økonomiske forhold se nærmere på en 
række mere specielle sider af deres virke.

Den grundlæggende vareomsætning skete 
ved hjælp af skibene, og efterhånden er Asi
atisk Kompagnis maritime virke blevet gan
ske godt belyst. Den første afhandling var Ju
lius Lehmann: Til Østen under Sejl. Med Handels
fregatterne rundt Kap omkring Aar 1800 (1935). 
Størsteparten af bogen bygger på en brev
samling fra styrmand Johan Friderich Leh
mann og skildrer de 6 togter, han gjorde for 
kompagniet mellem 1796 og 1806. Desuden 
omtales kompagniskibene i almindelighed, og 
livet til søs anskueliggøres fixt ved en analyse 
af reglementer og instruxer for de ombordvæ
rende. Erik Gøbel: Asiatisk Kompagnis kinafarter 
1732-1772. Sejlruter og sejltider (i Handels- og 
Søfartsmuseets årbog 1978) bygger på de be
varede skibsjournaler; medens aspekter også 
af indiesejladserne er behandlede i Christian 
Skov: Dansk Asiatisk Kompagnis maritime virk
somhed 1732-1752 (upubliceret specialeaf
handling fra Københavns Universitet 1975; 
autoreferat i 1066. Tidsskrift for historisk 
forskning V 1975). Anden oktrojperiode er 
dækket ved Tim Velschow: Voyages of the Danish 
Asiatic Company to India and China 1772-1792 (i 
Scandinavian Economic History Review XX 
1972), hvor sejlruter og -tider summarisk 
præsenteres. Dette gøres også i Erik Gøbel: The

Danish Asiatic Company’s Voyages to China 
1732-1833 (i Scandinavian Economic History 
Review XXVII 1979), som desuden betoner 
den enestående kontinuitet blandt styrmænd 
og kaptajner.

Om fartøjerne findes kun en eneste mono
grafisk behandling. Det er Knud Klem: Asiatisk 
Kompagnis fregat »Disco« (i Handels- og Sø
fartsmuseets årbog 1954), som beskriver og 
følger skibet fra det tegnedes og søsattes af 
orlogsflåden i 1778. På mange måder var 
denne lastdragerfregat karakteristisk for 
kompagnifartøjerne: dimensionerne 140 X 37 
X 17^2 fod, drægtigheden 300 kommercelæ- 
ster, besætningen på 152 mand samt de 
hjembragte ladninger. Som helt nybygget 
overlodes »Disco« til kompagniet, og det fo
retog de normale 6 togter til Asien, inden det 
var udtjent i 1794.

Forholdene på skibene har oftere optaget 
historikerne. Ro og orden sikredes i kraft af 
skibsartiklerne og Danske Lov. Som et typisk 
exempel herpå er protokollerne fra »Kron
prinsesserne indietogter 1745-47 og 1748-50 
gennemgåede i Georg Nørregaard: Justits om bord 
på et kompagniskib (i Handels- og Søfartsmuse
ets årbog 1963). Tilsvarende har han præ
senteret provianteringen i København og un
dervejs for et almindeligt togt i 1789 i Georg 
Nørregaard: Forsyninger til en kinafart (i Han
dels- og Søfartsmusseets årbog 1975). En sy
stematisk analyse af 68 af kompagniets togter 
lægges frem i Erik Gøbel: Sygdom og død under 
hundrede års kinafart (i Handels- og Søfartsmu
seets årbog 1979). Hér redegøres blandt an
det for besætningernes sammensætning og for 
dødsårsager og -hyppigheder; desuden sam
menlignes med forholdene på andre danske 
og udenlandske skibe i oversøisk fart.

Af de varer, man hjembragte fra Østen, er 
flere behandlede. Vilhelm Slomann: Bizarre 
Designs in Silks. Trade and Traditions (1953) har 
især set på textilhandelen mellem 1666 og 
1701, hvor den var særlig hektisk. Et godt 
indblik i den indiske side af denne sag gives i 
Ole Feldbæk: Cloth Production and Trade in Late 
Eighteenth Century Bengal. A Report from the 
Danish Factory in Serampore (i Bengal Past and 
Present 1967), som gengiver den erfarne fak
tor Scavenius’ pro memoria fra 1789. Theen
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mangler en dansk monografi, men er forstan
digt omtalt fx i Louis Dermigny: La Chine et 
I3 Occident. Le commerce ä Canton au XVII le siede 
1719-1833 II-III (Paris, 1964). Derimod er 
den næstvigtigste kinavare afhandlet med 
mange illustrationer i Bredo L. Grandjean: 
Dansk ostindisk porcelæn. Importen fra Kanton ca. 
1700-1822 (1965).

Hermed er vi ovre i det mere kulturhistori
ske, som generelt fremvises i Thomas Thomsen: 
Kineseriets Tid og de danske Kinafarter (i Nati
onalmuseets Arbejdsmark 1942) og senest i 
Joan Justesen: Fra Kanton til Kunstkammeret. Træk 
af den danske kontakt med Kina i 1600- og 1700- 
årene (i Torben Lundbæk (ed.): Det indianske 
Kammer (1979)), som rimeligt nok vælger 
»Kronprins Christian«s pionertogt og lad
ning som typiske for den senere fart. Mere 
speciel er Henning Henningsen: Kinesiske »an
sigtsmagere« og deres figurer (i Handels- og Sø
fartsmuseets årbog 1959), hvor vi møder duk
ker forestillende blandt andre Ludvig Zim
mer og officererne på »Kronprins Christian«.

John Erichsen: The Asiatic Company’s buildings 
(i Anders Georg et al. (eds.): Asiatisk Plads. 
The Danish Foreign Service’s new head
quarters in Copenhagen (1980); også fransk 
udgave) er en grundig bygningshistorisk re
degørelse for domicilet i Strandgade på Chri
stianshavn. I forhold til den ældre litteratur 
om samme emne gives nu svar på en række 
hidtil åbne spørgsmål.

Dansborg og resten af befæstningen af
handles i Ole Feldbæk: Tranquebar 1620-1845 (i 
Arkitekten 1979), som viser, at forsvarsvær
kerne nåede deres endelige form allerede i 
1660erne. Desuden gives en præcis karakteri
stik af byens betydning som handelsstøtte
punkt. En vigtig kildegruppe gennemgår Birte 
Faarborg: Trellunds Trankebarkort 1733 (i Arkiv 
III 1970), hvori inddrages ialt 36 bykort. Sten 
Åke Nilsson: Europeisk arkitektur i Indien 
1750-1850 (Lund, 1967) indeholder glimrende 
arkitekturhistoriske kapitler om plan og be
byggelse i Trankebar og Frederiksnagor. 
F. E. Elberling: Description of Serampore, its Po
pulation, Revenues and Administration under the 
Danish Government (1874) er den derværende 
regeringssekretærs beretning, nedfældet 1845 
i forbindelse med salget.
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Endnu kunne nævnes en lang række vær
ker, som mere eller mindre perifert omtaler 
Asiatisk Kompagni. En fremtrædende plads 
indtager i så henseende den omfattende litte
ratur om missionsvirksomheden, hvis fremme 
udtrykkelig nævnedes i oktrojerne. Om ver
dens første protestantiske omvendelsesarbej
de er standardafhandlingen J. F. Fenger: Den 
trankebar ske Missions Historie (1843). En ud
mærket kommenteret oversigt er L. Stampe: 
Litteratur om trankebarmissionen (i Nordisk Mis
sions Tidsskrift LXVI 1955).

Samtidige tryksager vedrørende kompag
niet er særdeles talrige: Bibliotheca Danica 
opregner hen imod 200 titler. Mange af disse 
er instruxer, plakater og lignende fra kom
pagniet selv; men efter 1770 vrimler en masse 
pamfletter frem, hvori aktionærerne og di
rektørerne strides bravt -  fx i forbindelse med 
bedrageriafferen. Hér skal blot nævnes nogle 
få mere værdifulde som Christian Otto Lawätz: 
Om det Asiatiske Compagnies Handels-Bestyrelse 
(1778), Niels Ryberg: Til Interessenterne udi det 
asiatiske Compagnie (1784), den meget om
fangsrige Allerunderdanigst Rapport fra Commis
sionen til Cassa-Mangelens Undersøgelse ved det 
Asiatiske Compagnie af 26. Juni 1784 . . . (1784) 
og Forskjællige Grunde for og imod Befragtnings- 
systemets Antagelse ved det Danske Asiatiske Com
pagnie .. . (1796). Skønt sigtet med disse 
skrifter har været et andet, far man ved læs
ning deraf ganske godt indsyn i forretnings
gangen, først og fremmest i København.

Endelig må omtales August Hennings: Ge
genwärtiger Zustand der Besitzungen der Europäer 
in Ostindien I  (1784), som foruden at skildre 
privathandelen og til dels kompagnihandelen 
bringer lister over de danske indie- og kina- 
togter 1732-83 samt en række vigtige plakater 
og anordninger. Dette værk, der bygger på en 
kolossal litteraturgennemlæsning, må siges at 
være bleven den basis, hvorpå megen senere 
forskning hviler, hvis den da ikke bygger på 
utrykte kilder.

Moderne udgivelser af skriftlige kilder med 
relevans for Asiatisk Kompagni under anden 
og tredie oktroj findes nemlig kun i ringe mål. 
Hanne Poulsen: Kalk og disk fra Asiatisk Kompag
ni (i Handels- og Søfartsmuseets årbog 1972) 
præsenterer et sølvsæt fra 1782. Mere litte-
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rært betonet er Poul Martin Møller: Optegnelser 
paa Reisen til China (i Efterladte Skrifter II 
1856), som uddybes af Lone Klem: En litterær 
kinarejse (i Handels- og Søfartsmuseets årbog 
1956). Digteren var den sidste præst på kom
pagniets skibe og gjorde rejsen til og fra Kina 
med »Christianshavn« 1819-21. Th. E. Lud- 
vigsen: Erindringer om mine Søreiser og Livs Begi
venheder (1890) skildrer i sen nedskrift de fire 
følgende og sidste kinatogter, hvor han tjente 
som styrmand og handelsassistent. O. D. L. 
Agerbeck: Kort og ukunstlet Beskrivelse over de vig
tigste Begivenheder, som ere hendtes mig . . . (1804) 
er ligeledes erindringer fra en sømand, som 
1760-1803 sejlede 16 togter til Indien og Ki
na, hvor han efterhånden avancerede fra 
skibsdreng til kaptajn. En lille biografi over 
en af kompagniets udsendte embedsmænd er 
Lorentz Bie: Johan Leonhard Fix 1735-1807. En 
Skikkelse i dansk-ostindisk Kolonihistorie (i Perso- 
nalhistorisk Tidsskrift 10 III 1936). Fix var i 
Frederiksnagor 1767-87, hvor han tidstypisk 
dels forestod selskabets handel dels efterhån
den oparbejdede en omfattende og indbrin
gende privat handel. Trods lige så typiske 
stridigheder med sine kolleger i Indien og 
København vendte han hjem og sad i kom
pagniets direktion i 14 år.

VI. Det gliickstadtske
Afrikakompagni
Omkring midten af det 17. århundrede blev 
fjenderne Danmark og Sverige inddragede i 
guineahandelen i kraft af deres tyske besid
delser, som indbefattede henholdsvis Glück
stadt og Hamburg. Begge steder oprettedes 
handelskompagnier, som skulle besejle Afri
kas vestkyst og anlægge forter dér. Siden 1646 
havde man fra Glückstadt udsendt enkelte 
expeditioner; men 20. maj 1659 gav Frederik 
III oktroj til byens afrikakompagni. Kapita
len kom hovedsagelig fra Hamburg, og sel
skabet fik foreløbig tre års skattefrihed og 
eneret på besejlingen af forterne i Afrika. 
Forbindelsen var imidlertid uregelmæssig, og 
stridigheder med hollændere og svenskere på 
kysten gav udgifter og problemer, hvorfor

glückstadtkompagniet allerede i 1672 havde 
sat hele sin kapital og mere til over styr og 
måtte ophæves. Dette skyldtes sandsynligvis 
de økonomiske konjunkturer, som også nød
vendiggjorde en reorganisering samme år af 
det engelske afrikakompagni -  og tre år sene
re af det hollandske vestindiske kompagni, 
som ligeledes handlede på Vestafrika.

N. de Roever: Twee concurrenten van de eerste 
West-Indische Compagnie (i Oud-Holland VII 
1889) handler om det svenske og danske afri
kakompagni. Disse fremstilles som skalke
skjul for upatriotisk hollandsk foretagsomhed 
-  personificeret ved Henrik Carlof der efter 
tur tjente det hollandske, svenske og danske 
kompagni. Artiklen har sin eneste værdi i, at 
den bringer to edelige erklæringer, som gen
giver hans personlige tolkning af sine oppor
tunistiske handlinger på Guldkysten i årene 
inden 1662. I stedet må man gå til hovedvær
ket Heinrich Sieveking: Die Glückstädter Guinea

fahrt im 17. Jahrhundert. Ein Stück deutscher Kolo
nialgeschichte (i Vierteljahrschrift für Sozial- 
und Wirtschaftsgeschichte XXX 1937). Hér 
findes en meget kildenær og detaljeret gen
nemgang af visse formelle aspekter, især ved
rørende de udenrigspolitiske komplikationer, 
kompagniets virke medførte. Artiklen virker 
noget altmodisch, og kun på enkelte punkter 
kompletterer den Georg Nørregaards bind 
VIII af Vore gamle Tropekolonier i kraft af 
tilgang til tyske arkiver. Den kronologiske 
præsentation er ført frem til begyndelsen af 
det 18. århundrede, hvor Glückstadts skæbne 
besegledes endeligt ved det store hamburgske 
markeds nærhed og ved de københavnske 
kompagniers krav på monopol indenfor dansk 
oversøisk handel. Ikke desto mindre besejlede 
enkelte private glückstadtere Guineakysten 
mellem 1672 og 1693. De stærke økonomiske 
bånd mellem Danmark og hansestæderne på
vises også i Johan Jørgensen: Denmark's Relations 
with Lübeck and Hamburg in the Seventeenth Cen
tury (i Scandinavian Economic History Re
view XI 1963). Kommercekollegiet påstod, at 
det glückstadtske afrikakompagni snarere var 
hamburgsk end dansk, hvilket sandsynlig
gjordes ved kapitalindskuddenes herkomst. 
Det senere oprettede Vestindisk-guineisk 
Kompagni var især afhængig af Lübeck,
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hvorfra det fik mange af sine udredningsva
rer.

VII. Vestindisk-guineisk Kompagni
I København oprettedes allerede i 1653 et 
privat handelsforetagende, som gerne kaldes 
det første vestindiske kompagni. Imidlertid 
var det en løst organiseret gruppe af forret- 
ningsmænd uden oktroj, og besejlingen af St. 
Thomas blev kun sporadisk. Men efter Chri
stian Vs tronbestigelse oprettedes ved konge
lig oktroj af 11. marts 1671 et egentligt vest
indisk kompagni, som allerede samme år be
satte St. Thomas. Tre år senere overtog det 
glückstadtkompagniets handel på Guineaky- 
sten og kaldtes siden »Det Kongelig Octroy- 
erede Danske West-Indiske og Guineiske 
Compagnie«.

På mange måder lignede dettes arbejdsbe
tingelser det ostindiske kompagnis: med den 
tilstedeværende knappe kapital var man nødt 
til at låne folk og skibe fra orlogsflåden for at 
kunne gennemføre den forlangte handel og 
kolonisation; kompagniet fik dansk handels
monopol på Vestindien og en kongeligt ud
nævnt guvernør derovre; desuden opnåedes 
de sædvanlige forrettigheder i form af toldfri
hed og så videre. Som direktører udpegede 
kronen tre højtstående embedsmænd fra 
Kommercekollegiet.

Indtil 1679 udsendtes kun fa skibe, og det 
var derfor kritiske år i det lille nybyggersam
fund på St. Thomas. Øen søgtes opdyrket 
med sukker og tobak på plantager med slaver, 
og desuden skaffede man sig indtægter ved 
handel med andre nationers kolonier. Ikke 
desto mindre gjorde den permanente likvidi
tetsmangel sig for alvor gældende. Trods sta
tens forsøg på at hjælpe i 1680 og 1687 blev 
kompagniets økonomiske problemer større, 
og efterhånden blev dets skibe sjældne gæster 
i Afrika og Amerika. I stedet havde Vestin
disk-guineisk Kompagni indtægter i form af 
afgifter fra den private besejling, som var 
nødvendig efter krigen. Tilsvarende afslutte
de man 1685 en traktat med kurfyrsten af 
Brandenburg, som til gengæld for fodfæste på 
St. Thomas skulle betale klækkelige afgifter.

Danske oversøiske handelskompagnier i det 17. og 18. århundrede

Mellem 1687 og 1696 udsendte kompagniet 
ingen skibe, men valgte at bortforpagte gui- 
neahandelen til Nikolaj Jansen Arf i 1689 og 
året efter vestindiehandelen til Jørgen Thor- 
møhlen. Ingen af aftalerne blev dog til glæde 
for selskabet, som annullerede dem i hen
holdsvis 1697 og 1694, fordi St. Thomas 
hverken blev tilstrækkelig forsynet med slaver 
eller danske varer.

Brandenburgernes økonomiske succes i be
gyndelsen af halvfemserne var nok en vigtig 
årsag til, at kompagniet genoplivedes ved ok
troj af 28. september 1697, som i alt væsent
ligt fornyede de tidligere privilegier. Den dan
ske trekanthandel var begyndt at live op un
der Den pfalziske Arvefølgekrig, og da dob
beltmonarkiet også holdt sig neutralt i Den 
spanske Arvefølgekrig, oplevede det danske 
kompagni nogle rige år. Man besatte 1718 
naboøen St. Jan, da St. Thomas nu var helt 
udstykket. Og i håb om fortsat fremgang 
købte kompagniet i 1733 den frugtbare ø St. 
Croix af Frankrig, samtidig med at det over
tog Københavns vigtigste sukkerraffinaderi. 
Thi råsukker var gennem alle årene langt den 
vigtigste vare i vestindiehandelen, herudover 
var kun rommen af nævneværdig betydning 
sammen med bomulden. I handelen ved de 
afrikanske forter bevarede guld og elfenben 
deres dominerende betydning indtil et stykke 
ind i det 18. århundrede, og først efter erhver
velsen af St. Croix blev slavehandelen afgø
rende for danskerne i Afrika.

I det 17. århundrede udrustede Vestin
disk-guineisk Kompagni ialt kun godt tredive 
togter til Afrika eller Vestindien; men efter 
århundredskiftet nåede man op på 2-3 årlige 
rejser i gennemsnit, indtil aktiviteten øgedes 
endnu mere efter 1747, hvor selskabet havde 
13 skibe i drift.

Lige som Asiatisk Kompagni fik vestin
disk-guineisk ny oktroj ved Christian Vis re
organisering af det økonomiske liv. Dateret 5. 
februar 1734 sikrede den kompagniet eneret 
på råsukkerindførsel og sukkerhandel i Dan
mark og Norge. Selskabernes struktur og le
derkreds lignede hinanden til forvexling. 
Vestindisk-guineisk Kompagni var imidlertid 
særegent ved siden 1682 at sikre sig en pæn 
del af sine indtægter i form af rekognition af
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privates sejlads og ved at udnytte sit sukker
monopol. Dette medførte stadige bryderier 
med private handlende og plantageejere, som 
ønskede sig fri for kompagniets omklamring 
og selv ville fragte og forhandle øernes pro
dukter. Ved Kommercekollegiets mellem
komst nåedes 1747 en foreløbig overens
komst, hvorved de private handlende sim
pelthen optoges i kompagniet. På denne vis 
tilførtes nødvendig kapital; men monopolet 
bestod, og planterne var stadig utilfredse og 
ønskede, at staten skulle overtage øerne. En 
endelig løsning nåedes med Vestindisk-gui- 
neisk Kompagnis opløsning i juli 1754, hvor 
staten købte aktionærerne ud og året efter 
overtog administrationen af de tre øer og for
terne i Afrika. Handelen derimod blev givet 
fri for alle kongens undersåtter.

Hvad angår litteratur om Vestindisk-gui- 
neisk Kompagni, er vi i dag i en ejendomme
lig situation: der findes talrige bøger og ar
tikler om selve øerne, men om kompagniet 
næsten ingen. Dets aktiviteter i Guinea er 
endnu så godt som uudforskede.

Kompagniæraen behandles i Vore gamle 
Tropekoloniers bind I, som er J. 0. Bro-Jør- 
gensen: Dansk Vestindien indtil 1755. Kolonisation 
og kompagnistyre (1966). Den solide fremstilling 
refererer til et særdeles udstrakt materiale, 
som giver et glimrende billede af livet på øer
ne, hvor stærke personligheder tillægges stor 
vægt. I særlig grad er bogen koncentreret om 
de økonomiske og sociale forhold derovre, 
men i mindre grad om overvejelser i Køben
havn. Vestindisk-guineisk Kompagni omtales 
først og fremmest som øernes administrator 
og vareleverandør -  funktioner som det ikke 
udførte særlig tilfredsstillende. Kay Larsen: 
Dansk Vestindien 1666-1917 (1928) har et tradi
tionelt begejstret og ukritisk syn på det dan
ske regimente. Bogens værdi ligger i de sup
plerende skibs- og persondata, som meddeles. 
For disse to værker som for hovedparten er 
det øernes kolonisation, administration, sla
veoprør og mest farverige personligheder, 
som har haft hovedinteressen. Derimod findes 
kun enkelte bemærkninger om kompagniets 
virke som sådant og om øernes betydning for 
Danmark. En kort, men givende oversigt over 
de store træk gives i Ove Hornby: Dansk Vestin

dien (i Danmarksposten 1977) og Ove Hornby: 
Derfor solgte vi Dansk Vestindien (i Management 
1978), som begge følger begivenhederne fra 
kolonisationen til salget. Et bredt rids findes 
også i Manuel Gutierrez de Arce: La Colonization 
Danes a en las Islas Vir genes. Estudio Historico-Ju- 
ridico (i Annuario de Estudos Americanos II 
1945). Forfatteren læser åbenbart ikke dansk, 
men har arbejdet med spanske kilder. Værket 
har sin specielle værdi ved at beskrive spa
niernes overvejelser om deres juridiske argu
menter overfor, hvad de betragtede som dan
skernes ulovlige overtagelse især afSt. Jan og 
St. Croix.

Et udmærket pionerarbejde er Waldemar 
Westergaard: The Danish West Indies under Com
pany Rule 1671-1754 (New York, 1917). Han 
har hastigt gennemløbet store dele af det her
værende arkivmateriale, og dette har medført 
en detaljeret, ja  næsten atomiseret fremstil
ling, som kun sjældent konkluderer på et hø
jere niveau. Den omfangsrige bog har hoved
vægten på de økonomiske aspekter, men de 
mange statistikker må anvendes med den 
yderste forsigtighed som påvist i Leif Calun- 
dann Larsen: Den danske kolonisation af St. Jan 
1718-1733 (upubliceret specialeafhandling fra 
Københavns Universitet 1980). For de første 
godt tyve års vedkommende bygger Wester
gaard på de nedennævnte værker af Krarup 
og Schück, senere til dels på Mariagers beret
ning. Forfatteren præsenteres ganske kort i 
Lis Jacobsen (ed.): Brev fra en dansk-amerikaner, 
professor Waldemar Westergaard (i Nordisk Tids
skrift XXXII 1956).

Det voluminøse håndskrift Peter Mariager: 
Een saavidt mueligt fuldstændig Historisk Effterret- 
ning Extraheret af Det Vestindiske og Guineiske 
Compagnies Archiv... (1753) er forfattet af 
kompagniets mangeårige bogholder, som be
handler perioden 1671-1753. Hér får vi sel
skabets historie set inde fra, og i sin selvfor
ståelse minder værket om Pieter van Dams 
beskrivelse af det hollandske ostindiske kom
pagni. Men om Mariagers betydelige be
tænkning ligeledes har været til internt brug 
alene vides ikke. I dag har hans beretning 
værdi i kraft af de mange skrivelser og doku
menter, som refereres, og ved omtalen af de 
udsendte skibe, som dog ikke er helt udtøm-
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-m-v Cĵ ûmu?«- afUrnaUtfudU OWU$C - k_ 
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Fig. 2. Det fornemt kalligraferede titelblad til Peter Mariager: 
Een saavidt mueligt fuldstændig Historisk Effterretning Extra- 
heret af Det Vestindiske og Guineiske Compagnies Archiv, Bøger 
og Protocoller. . . (1753).

Mariager (1695-1764) var kompagniets bogholder og dermed 
daglige leder helt fra 1728 til 1754, men havde allerede inden da 
arbejdet i dets tjeneste. Derfor faldt det naturligt at lade netop ham 
udarbejde den omfattende betænkning, inden man skred til at opløse 
kompagniet. Herefter administreredes De vestindiske Øers forhold 
af Rentekammeret og efter 1760 af Vestindisk-guineisk Rente- og 
Generaltoldkammer, begge steder med Mariager som chef for det 
pågældende kontor. Således sikrede den afholdte embedsmand kon
tinuiteten i administrationen af øerne. Ja, han medbragte ligefrem 
kompagniets arkiv, og i fx  kopibogen fra 1751 vedblev han og de 
følgende renteskrivere at indføre brevkopierne helt til 1772.

mende. Skriftet findes på Det kongelige Bib
liotek. I forhold til de allerede nævnte værker 
gives ikke meget nyt i den seneste større bog 
om øerne Isaac Dookhan: A History of the Virgin 
Islands of the United States (St. Thomas, 1974). 
Derimod bringer Gordon K. Lewis: An Intro
ductory Note to the Study of the Virgin Islands (i 
Caribbean Studies VIII 1968) en inspireren
de tolkning af øernes økonomiske og kultu
relle skæbne med udgangspunkt i Max We-

Danske oversøiske handelskompagnier i det 17. og 18. århundrede

bers begrebspar »die protestantische Ethik 
und der Geist des Kapitalismus«.

Finansieringen ved oprettelsen af det vest
indiske kompagni samt statens og stormæn- 
denes interesse i dettes vel er beskrevet i Johan 
Jørgensen: Patriciat og enevælde (i Historiske 
meddelelser om København 1963 og 1964). I 
sin overbevisende analyse af forholdene lige 
efter statsomvæltningen fremdrager forfatte
ren kompagniet som prototype på enevældens 
tætte samarbejde med det nye kapitali- 
stisk-bureaukratiske oligarki. Kolonisationen 
på St. Thomas skildres i Frederik Krarup: Jør
gen Iversen (Dyppel). Vestindisk Compagnies første 
Gouverneur paa St. Thomas (i Personalhistorisk 
Tidsskrift 2 VI 1891), hvor titelpersonen fun
gerede i årene 1671-80. Frederik Krarup: Ga
briel Milan og Somme af hans Samtid (i Personal
historisk Tidsskrift 3 III 1894) omhandler 
guvernøren fra perioden 1684-86, hvis misre
gimente medførte øens ruin og hans egen 
halshugning. I begge artikler fremdrages 
materiale fra mange arkivfonds. En udmær
ket videreførelse af Krarups første artikel er 
Nicolai Abrahams: Nogle Bidrag til den dansk
vestindiske Handels Historie i de første Aar, 
1671-c. 1680 (i Historisk Tidsskrift 7 IV 
1902-04). Efter hans vurdering var de vigtig
ste problemer i denne skuffelsernes tid: krigen 
mod Sverige, den mangelfulde indbetaling af 
aktiekapital og kolonialvarernes ringe kvali
tet, som betød lave salgspriser i København. 
Biografisk i sit anlæg er også Anders Bjarne 
Fossen: Jørgen Thormøhlen. Forretningsmann, stor
reder, finansgeni (Bergen, 1978). Denne nyeste 
behandling af den bergensiske magnat brin
ger dog kun skuffende lidt nyt om hans for
pagtning af vestindiehandelen 1790-94.

Man havde allerede forbindelse med det i 
1680 oprettede brandenburgske afrikakom- 
pagni, som var i økonomiske vanskeligheder, 
men også i flere andre måder mindede om 
Vestindisk-guineisk Kompagni. Tyskerne øn
skede at hente slaver i Afrika og sælge dem 
videre til spanierne i Caribien, og til dette 
havde man brug for en station på St. Thomas. 
Efter drøftelser om helt at sammensmelte de 
to landes kompagnier sluttedes i 1685 en 
traktat, hvorved brandenburgerne fik lov til 
at leje et areal mod til gengæld at afstå to af
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hver hundrede importerede slaver til det dan
ske kompagni. Denne handel gik strålende i 
de følgende krigstider, indtil den indstilledes i 
1699 efter en række skærmydsler med dan
skerne. Alt dette skildres i Richard Schück: 
Brandenburg-Preussens Kolonial-Politik unter dem 
Grossen Kurfürsten und seinen Nachfolgern 
1647-1721 I-II (Leipzig, 1889), som grundigt 
gennemgår, men alene hviler på arkivalier fra 
Berlin og Emden. Herved bliver fremstillin
gen noget ensidig, og man far indtryk af mis
undelige danskere, som mod traktatens ord 
vil presse penge ud af de driftige tyskere. 
Desuden påviser Schück, at Christian V var 
på vej til at sælge de guineiske besiddelser til 
brandenburgerne.

En anden gruppe tyskere på øerne var si
den 1732 herrnhuterne. Deres virke har affødt 
en omfattende litteratur, hvor hovedværkerne 
er C. G. A . Oldendorph: Geschichte der Mission 
der evangelischen Brüder auf den caraibischen Inseln 
S. Thomas, S. Croix und S. Jan I-II  (Barby, 
1777), som i udtog oversattes til dansk 1784, 
og H. Lawaetz: Brødremenighedens Mission i 
Dansk-Vestindien 1769-1848. Bidrag til en Cha
rakteristik af Brødrekirken og dens Gerning og af 
den farvede Races Stilling til Christendommen 
(1902).

Om kompagniets senere år findes ikke 
mange specialundersøgelser; nærmest kom
mer Knud Klem: Agent Andreas Bjørn. Købmand 
og skibsværftsejer (i Handels- og Søfartsmuseets 
årbog 1968). I vestindiehandelen havde han 
store egeninteresser, som i 1747 kanaliseredes 
over i Vestindisk-guineisk Kompagni. På 
hans værft byggedes op mod et halvt hundre
de skibe, hvoraf mange leveredes til Asiatisk, 
Vestindisk-guineisk og Almindeligt Handels
kompagni -  hvilket sidste Bjørn selv var med 
til at stifte.

Lad os herefter se på de fa kildeudgaver, 
som findes vedrørende kompagniet. Nyest er 
Herluf Nielsen (ed.): J. L. Carstens: En Alminde
lig Beskrivelse om Alle de Danske, Americanske eller 
West-Jndiske Ey-Lande (i Danske Magazin 8 
III 1967-70). Den sandsynlige forfatter var 
en kendt planter, som boede på St. Thomas 
indtil 1739, og beskrivelsen stammer fra årene 
umiddelbart derefter. Dens væsentligste in
formationer vedrører øernes administrative

indretning: guvernementet, retsinstanserne, 
sportelsystemet og så videre. C. F. Paludan: 
Blade af de dansk-vestindiske Øers Historie (i Mu
seum V 1894) gengiver otte af guvernemen- 
tets rapporter hjem til København. De hand
ler om slaveoprøret på St. Jan 1733 og over
tagelsen af St. Croix på samme tid. Ældst 
blandt kildeudgaverne er Casper Peter Rothe 
(ed.): Kong Christian den Femtes . . . Reskripter for 
Norge, Island, Ferrøerne og de Indiske Besiddel
ser.. . \1670-1699\ II  (1778). Denne bogs tre
die del indeholder blandt meget andet vær
difuldt: Vestindisk-guineisk Kompagnis ok- 
trojer og reglementer fra 1677 og 1697, gui- 
neapatentet af 1674, traktaten med branden- 
burgerne i 1685 samt Arfs og Thormøhlens 
kontrakter.

Som nævnt var råsukker langt den vigtigste 
af øernes varer -  også for København, hvor 
det raffineredes, og hvorfra det reexportere- 
des. Hovedværket er P. P. Sveistrup & Richard 
Wilier slev: Den danske Sukkerhandels og Sukker
produktions Historie (1945), hvor Willerslev i 
sin behandling af tiden indtil 1900 har lagt 
mest vægt på de rent økonomiske aspekter. 
Han redegør desuden for statens almindelige 
økonomiske politik, som i 1730erne reelt sik
rede kompagniet monopol på både import og 
forædling. Desværre er raffinaderiets regn
skaber først bevarede fra 1750 og fremefter. 
Kristof Glamann har i en anmeldelse af værket 
(i Historisk Tidsskrift 11 III 1950-52) frem
lagt en del supplerende oplysninger vedrø
rende sukkerpriser 1731-51 og monopolet, 
som aldrig blev så udpræget som ellers anta
get. Et forarbejde til sukkerværket er P. P. 
Sveistrup: Bidrag til de tidligere dansk-vestindiske 
Øers økonomiske Historie med særligt Henblik paa 
Sukkerproduktion og Sukkerhandel (1942), som 
imidlertid kun løseligt omtaler kompagnipe
rioden. Til gengæld har den glimrende rede
gørelse for øernes naturforhold og dyrknings
processen almen gyldighed. De samme emner 
behandles i den fornemt illustrede lille bog 
Peter Lotharius Oxholm: De Danske Vestindiske 
Øers Tilstand i Henseende til Population, Cultur og 
Finance-Forfatning . . .  (1787).

Den anden vigtige handelsartikel for Vest
indisk-guineisk Kompagni var afrikanske ne
gerslaver; disse udgjorde bindeleddet mellem
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Vestindien og Guldkysten, ja selve exi- 
stensberettigelsen for guineaforterne. Om 
slavehandel er skrevet mangt og meget, men 
kun mindre af interesse for en kompagnihisto
riker. Den gamle fremstilling C. Alberti: Den 
danske Slavehandels Historie (i Historisk Tids
skrift 2 III 1850) er nu til dels overflødiggjort 
af helt nye undersøgelser. Svend Erik Green-Pe- 
dersen: Den danske negerslavehandels historie 
1733-1807. En foreløbig oversigt med særlig henblik 
på dens omfang og struktur, dens økonomiske betyd
ning samt dens ophævelse (i Från medeltid till 
välfärdssamhälle (Uppsala, 1976)) gengiver 
et foredrag på det nordiske historikermøde i 
1974; dette er senere ajourført og udgivet som 
Svend Erik Green-Pedersen: The History of the 
Danish Negro Slave Trade 1733-1807. An Interim 
Survey Relating in Particular to its Volume, Struc
ture, Profitability and Abolition (i Revue Fran- 
£aise d’Histoire d’Outre-Mer LXII 1975). 
Forfatteren reviderer Curtins for lave skøn og 
viser, at der i den undersøgte periode impor
teredes omkring 123.000 slaver til de danske 
øer fra Afrika; af disse genudførtes cirka 
70.000 til andre øer i Caribien.

Selve transporten over oceanet er gentagne 
gange blevet behandlet i Handels- og Sø
fartsmuseets årbøger: Georg Nørregaard: Forli
set ved Nicaragua 1710 (1948), Georg Nørregaard: 
Slaveoprøret på »Patientia« 1753 (1950), Georg 
Nørregaard: Vandmangelen på »Haabet Galley« 
1724 (1953), Georg Nørregaard: På slavetogt til 
Madagascar 1737-1739 (1955), Georg Nørre
gaard: Den forrykte styrmand på fregatten »Jægers
borg« 1748 (1956) og Georg Nørregaard: Salvator 
Mundis forlis 1729 (1976). Fælles for disse ar
tikler er, at de desværre alle kredser om de 
enestående hændelser. Fem af historierne er 
genoptrykte i Georg Nørregaard: Farefulde danske 
sørejser. Togter til Afrika i det 18. århundrede 
(1969). Langt mere interessant er Georg Nørre
gaard: Varer til Guinea (i Handels- og Søfarts
museets årbog 1951), hvor der med »Char
lotta Amalia« i 1674 som exempel redegøres 
for en almindelig udgående ladning, beståen
de af fornødenheder til danskerne på kysten 
og af slavehandelsbyttevarer, som mest var 
textiler. Et udmærket indtryk af en gennem
snitsrejse får vi i G. L. Grove: Nogle Oplysninger 
om Tordenskiolds første Langfart (i Personalhi-
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storisk Tidsskrift 3 IV 1895). »Christianus 
Quintus« stod Sundet ud den 17. november 
1706, efter 3 måneder nåedes Guinea, hvor 
man lå i 3^2 måned, overfarten til St. Thomas 
tog samme tid, og efter ophold dér varede 
turen tilbage 3 måneder -  således at man an
kom til København den 20. juni 1708 efter 
1 Vi års fravær.

Slaverne indkøbtes i de danske besiddelser 
i det nuværende Ghana, hvor allerede Gliick- 
stadtkompagniet 1659—85 havde haft fortet 
Frederiksborg. 1661 byggedes hovedfortet 
Christiansborg og 1736 det mindre Fredens
borg, som begge existerede, indtil kolonien 
solgtes til englænderne i 1850. I dag er Chri
stiansborg den ghanesiske præsidents palads. 
Plantagedrift på kysten blev aldrig rentabel, 
og blandt de udsendte danske var dødelighe
den forfærdende høj. Kun de for Vestindien 
så nødvendige slavetilførsler berettigede ko
loniens opretholdelse.

En kort og klar oversigt over det danske 
utrykte kildemateriale og dettes indhold fin
des i Ole Justesen: Aspects of Eighteenth Century 
Ghanian History as Revealed by Danish Sources (i 
Ghana Notes and Queries XII 1972). Indtil 
1778 flyder materialet rigeligt. Det findes i 
Vestindisk-guineisk Kompagnis og Guineisk 
Kompagnis arkiver; men forfatteren gør op
mærksom på ensidigheden ved både dette og 
det trykte materiale. Han skitserer desuden 
de ghanesiske negerstaters historie i århund
redet: akvamu, akim og asante. A. W. Cardi
nall: A Bibliography of the Gold Coast (Accra, 
1932) omfatter over 5.000 bøger om perioden 
fra europæernes komme. Men den er usyste
matisk og ikke annoteret, og centrale danske 
værker mangler. Dens største værdi ligger 
derfor måske i, at der indledningsvis bringes 
en oversigt over arkivmateriale blandt andet i 
Portugal, Holland og Sverige. Senere er ud
kommet A. F. Johnson: A Bibliography of Ghana 
1930-1961 (London, 1964) og S. A. Afre: Ay- 
hanti Region of Ghana. An Annotated Bibliography, 
From Earliest Times to 1973 (Boston, Mass., 
1975), som viderefører Cardinalls arbejde, og 
som medtager de fa relevante danske titler fra 
perioden. Den i dag foreliggende litteratur om 
kompagniepoken er koncist behandlet i Ole 

Justesen: Danish Settlements on the Gold Coast in
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the Nineteenth Century. An Outline (i Scandinavi
an Journal of History IV 1979).

Justesen fremhæver med rette hovedværket 
Georg Nørregaard: Guldkysten. De danske etablis
sementer i Guinea (1968), der er ottende bind af 
Vore gamle Tropekolonier og derfor oprinde
lig udkom i 1953. Dog er enkelte noter nu ført 
å jour, hvilket også gælder for oversættelsen 
Georg Nørregaard: Danish Settlements in West Af
rica 1658-1850 (Boston, Mass., 1966). Bogen 
hviler på et grundigt arbejde med Rigsarki
vets arkivalier, som alle ser begivenhederne 
med europæiske øjne, hvilket indebærer en 
eurocentrisk fremstilling. Generaliseringer og 
konklusioner ud fra de mange værdifulde data 
mangler -  lige som en kildemæssig vurdering 
af generalbrevene, der er en af hovedkilderne. 
Nørregaards fortjeneste er, at han som den 
første og eneste giver en detaljeret skildring af 
hele koloniperioden, og at han så godt som 
muligt søger at beskrive afrikanernes politiske 
og økonomiske forhold, der var afgørende for 
deres leverancer af slaver til europæerne. En 
tilbøjelighed til at fremdrage de dramatiske 
højdepunkter i historien giver dog bogen en 
vis skævhed. Før Nørregaards værk fremkom, 
var Kay Larsen: De Danske i Guinea (1918) 
autoriteten på området. Denne bog med sin 
rimeligt nuancerede, men meget personfix- 
erede tolkning er trods alt af større værdi end 
de fleste af forfatterens andre bøger. Et bredt 
værk er også Jacques Macau: La Guinée danoise 
(Aix-en-Provence, 1970; duplikeret), som dog 
intet nyt bringer for en dansk læser.

Foruden europæiske forskeres mange vær
ker om vestafrikansk og ghanesisk historie 
findes der tre centrale arbejder af unge gha
nesiske historikere. Disses engelske disputat
ser anskuer områdets historie fra afrikanernes 
synsvinkel, og blandt andet viser de, hvordan 
danskernes tilstedeværelse opfattedes, samt 
hvordan handelssamkvemmet spændte af. 
Kwame Yeboa Daaku: Trade and Politics on the 
Gold Coast 1600-1720. A Study of the African Re
action to European Trade (London, 1970) be
handler de lokale købmandsfyrsters periode, 
som indebar skiftet i efterspørgsel fra guld og 
elfenben til slaver. I modsætning til Daaku 
inddrager John Kofi Fynn: Asante and Its Neigh
bours 1700-1807 (London, 1971) og Michael

Kwamena-Poh: Government and Politics in the 
Akuapem State 1730-1850 (London, 1973) en del 
trykt og utrykt dansk materiale -  plus den 
afrikanske mundtlige overlevering. Således 
udgør denne gruppe af afrikansk litteratur et 
vigtigt supplement og i visse henseender et 
korrektiv til fx Nørregaards hovedværk.

Snævrere i sigte er A. W. Lawrence: Trade 
Castles and Forts of West Africa (London, 1963). 
Foruden en bygningshistorisk gennemgang af 
Christiansborg og det i 1784 opførte Prinsen
sten giver arkæologen et generelt rids af for
holdene på Guineakysten og embedsmænde- 
nes dagligdag på forterne. En anden slags 
levn fra dansketiden er omtalt i Henrik Jeppe
sen: Danske plantageanlæg på Guldkysten
1788-1850 (i Geografisk Tidsskrift LXV 
1966); i kompagniernes levetid spillede op
dyrkningen dog ingen nævneværdig rolle.

Over Vestindisk-guineisk Kompagnis han
del og udbytte kastes et sidelys i G. L. Grove: 
Om Søren Schielderup, Guvernør paa Guineakysten 
(i Personalhistorisk Tidsskrift III 4 1895). 
Arkivets nyordner skildrer hér den person, 
hvis menneskekærlighed over for de sorte er 
lovprist i Ove Mallings bekendte bog om sto
re og gode handlinger. Ved hjælp af general
brevene hjem skildres guvernørperioden 
1735-36, hvor besiddelserne udvidedes mod 
øst, hvor fort Fredensborg byggedes. Foruden 
guvernør var der ofte en præst i Guinea, og af 
denne stands repræsentanter biograferes 36 i 
Hans Debrunner: Pioneers of Church and Education 
in Ghana, Danish Chaplains to Guinea 1661-1850 
(i Kirkehistoriske Samlinger 7 IV 1960-62).

Over halvdelen døde derude, men flere af 
de hjemvendte præstemænd skrev om deres 
oplevelser. Mest informativ er Johannes Rask: 
En kort og sandfer dig Rejse-Beskrivelse til og fra 
Gvinea (Trondhjem, 1754), som er genudgivet 
på nynorsk af Jostein Øvrelid som Johannes 
Rask: Ferd til og frå Guinea 1708-1713 (Oslo, 
1969). Han var på kysten 1709-12, og hans 
dagbog danner grundlaget for bogen, hvor 
den tidstypiske og belæste polyhistor afhand
ler de mest forskelligartede emner som fx hi
storie, botanik og etnografi. Meget bredere i 
sit sigte end de nævnte selvbiografisk prægede 
værker er Eric Tilleman: En liden enfoldig Beret
ning om det Landskab Gvinea og dets Beskaffenhed
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langs ved Sø-Kanten . . . (1697). Med basis i to 
rejser til Guldkysten og 9 års ophold dér be
skriver løjtnanten fra Christiansborg hele ky
sten, slavehandelens og -skibenes indretning, 
varerne fra Europa og kysten, og endelig 
slutter den indsigtsfulde og nøgterne redegø
relse med gode maritime råd angående sejl
ruter, forfriskningspladser og rette årsens ti
der at ankomme til Guinea på. Alt i alt må 
dette værk have været en af de mest nyttige 
håndbøger for de udsendte danske.

VIII. Almindeligt Handelskompagni
Allerede Otto Thott havde i 1735 fremsat som 
sin uforgribelige tanke: at så meget som mu
ligt af den handel og søfart, som englændere 
og hollændere foretog gennem danske stræ
der, burde gå over på danske hænder. Ved at 
koncentrere kræfterne i større enheder ville 
landet blive mere konkurrencedygtigt. I de 
følgende år drøftedes Thotts planer, og et af 
resultaterne heraf blev grundlæggelsen af det 
fælles Grosserersocietet i 1742.

Tanker som disse bevirkede sammen med 
de gunstige konjunkturer under storkrigene 
1739-48, at man ved kongelig oktroj af 4. 
september 1747 dannede Almindeligt Han
delskompagni. Til dette var knyttet de største 
forventninger, idet formålet var at drive rede
ri- og handelsvirksomhed i stor målestok og at 
gøre København til centrum for den kolossale 
handel mellem Østersøområdet og resten af 
Europa. Hertil kom ifølge oktrojen hvalfangst 
og opretholdelsen af et stort vareoplag i ho
vedstaden. Ydermere fik kompagniet en ræk
ke af de sædvanlige begunstigelser.

I samme måned valgtes geheimeråd C. A. 
von Berckentin til præsident og storkøbmæn
dene Frederik Holmsted, Andreas Bjørn og 
Oluf Blach til direktører. Herudover havde 
det almindelige handelskompagni ikke mange 
ansatte.

Selskabet fik en vanskelig start, efter som 
fredsslutningen i 1748 efter Den østrigske Ar
vefølgekrig brat ændrede de hidtil så heldige 
betingelser; til gengæld overtog Almindeligt 
Handelskompagni 1750 handelsmonopolet på 
Grønland. Sin blomstringsperiode oplevede
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det imidlertid først under Den preussiske 
Syvårskrig 1756-63, hvor dets flåde nåede op 
på 20 skibe. I disse år oparbejdedes livlig og 
indbringende handel på Middelhavet og 
Vestindien. Efter krigen kom man med det 
samme ud i de gamle likviditetsproblemer, 
som skyldtes de meget store kapitaler, der var 
indefrosne i omfangsrige varelagre. Kun 
grønlandshandelen kunne klare sig i fredstid, 
hvor konkurrencen fra private og udlændinge 
ellers var for hård for kompagniet. Derfor tog 
generalforsamlingen da også i 1763 imod til- 
buddet om at overtage monopolhandelen på 
Island og Finmarken. Denne handelsgren 
blev dog aldrig nogen særlig indtægtskilde, og 
statusopgørelser fra 1767 til 1773 viser, at 
virksomheden sygnede hen, idet stadig kun 
grønlandshandelen var levedygtig. I maj 1774 
overtog regeringen derfor kompagniet til den 
værdi, det selv mente at repræsentere.

Almindeligt Handelskompagni er mono
grafisk behandlet i P. P. Sveistrup: Det alminde
lige Handelskompagni 1747-1774, med særligt Hen
blik paa dets Virksomhed i Grønland (Meddelelser 
om Grønland CXXXI 1943). Den tidligere 
kontorchef i Grønlandsministeriet har lagt 
hovedvægten på en indgående fremstilling 
netop af handelen nordpå. Derimod meddeler 
han ikke meget om den betydelig mere om
fangsrige østersø-, middelhavs- og vestin- 
diefart, som til tider må have været langt vig
tigere for selskabets økonomi. Et andet iøjne
faldende træk ved hans fremstilling er, at han 
som lektor i driftsøkonomi hovedsagelig har 
anvendt kompagniets hovedbøger som basis 
for sine forklaringer. Derved isoleres dets 
handel på en uheldig måde fra den almindeli
ge økonomiske historie. De driftsøkonomiske 
resultater er senere også offentliggjorte i P. P. 
Sveistrup: Fra gamle regnskaber. Det almindelige 
Handelskompagni (i Revision og Regnskabsvæ
sen XXX 1961). Vurderingen af regnskabsfø
ringen er meget negativ, blandt andet fordi 
man frit har skønnet over, hvor stort over
eller underskuddet var på de enkelte konti, og 
fordi man ingen afskrivninger foretog. Alt i alt 
fremviste regnskaberne helt urealistisk gode 
resultater.

Under Syvårskrigen tog Rentekammeret 
initiativ til at oprette et levantinsk handels-
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kompagni, som i praxis blev en afdeling af 
Almindeligt Handelskompagni. Den drivende 
kraft bag dette dødfødte tiltag var J. H. E. 
Bernstorff, som i 1757 havde faet sluttet en 
handelstraktat med Tyrkiet. Tilsyneladende 
udsendtes dog kun 2 skibe til Konstantinopel, 
og begge medbragte så godt som usælgelige 
textilladninger. C. F. Wandel: Danske Handels

forsøg paa Levanten i det attende Aarhundrede 
(1927) er en udgave af korrespondance mel
lem Bernstorff og de udsendte Gähler og Ver
rayon med flere. Brevene, som kun forbindes 
af en lapidarisk text fra udgiverens hånd, 
dækker perioden fra S. V. Gåhiers udsendelse 
i 1752, til alle muligheder forgæves var prø
vede i 1764. De store økonomiske tab herved 
er dog snarere blevet dækkede af staten end 
det uformuende kompagni.

IX. Marokkokompagniet
Siden 1749 havde private københavnske stor
købmænd som Fabritius, van Hemert og We- 
ver sendt enkelte skibe til de marokkanske 
havnebyer Salee, Saffy og Santa Crux. Lige 
som indenfor levanthandelen var Bernstorff i 
1750erne en drivende kraft bag oprettelsen af 
et marokkansk handelskompagni, som skulle 
overtage, expandere og effektivisere den hid
tidige handel. Udenrigsministerens bestræ
belser medførte, at Frederik V på sin 32 års 
fødselsdag den 31. marts 1755 gav en oktroj 
til »Det Kongelig Danske Octroyerede Afri- 
canske Compagnie«. Dette fik foruden de 
sædvanlige toldfriheder og forrettigheder 
enehandelsret på den afrikanske kyst mellem 
36. og 32. breddegrad. Kompagniet havde 
altså intet med handelen på Guldkysten at 
skaffe, og jeg kalder det derfor Marokkokom
pagniet i stedet for det normalt anvendte 
navn Afrikakompagniet.

Til at begynde med kunne Marokkokom
pagniet fremvise pæne økonomiske resultater 
ved sin direktion, som bestod af de nævnte 
storkøbmænd og desuden havde Desmer- 
cieres som præses. Men et omfangsrigt admi
nistrationsapparat såvel i København som i 
Marokko indebar sammen med lunefulde de
spoters ublu fordringer, at kompagniet snart

satte alt til. Statens kasser trådte hjælpende 
til og holdt selskabet kunstigt i live; men ved 
regeringsskiftet 1766 afskaffedes langt om 
længe dette dræn, som skønsmæssigt havde 
kostet det offentlige langt over 400.000 rigs
daler. De store udgifter sikrede den omfatten
de danske og ikke mindst norske middelhavs
handel mod marokkanske kapere. Dette har 
nok været kompagniets egentlige existensbe- 
rettigelse, og det ophævedes da heller ikke, før 
man havde en fredstraktat med Marokko klar 
i stedet.

Den eneste specialafhandling, der findes, er 
Jens Lassen Rasmussen: Det under Kong Frederik 
den Femte oprettede Danske Afrikanske Kompagnies 
Historie (1818). Forfatteren til bogen var pro
fessor i østerlandske sprog, og han har derfor 
kunnet udnytte det nødvendige kildemateri
ale, hvoraf store dele er affattet på arabisk og 
andre fremmedartede sprog. En del af disse 
dokumenter meddeles i næsten ordret over
sættelse. Den grundige og tilforladelige histo
rie omhandler i det hele taget de bestræbelser, 
man fra dansk side foretog i perioden 1751-66 
for at etablere en regelmæssig handel på Ma
rokko. Et let tilgængeligt referat af Rasmus
sens afhandling findes i C. Bastrup: Det afri
kanske Kompagni (i H. C. Bering Liisberg 
(ed.): Danmarks Søfart og Søhandel fra de 
ældste Tider til vore Dage I (1919)). For Ma- 
rokkokompagniets vedkommende som for de 
fleste andres findes trykt oktroj og konven
tion.

X. Guineisk Kompagni
Efter guineahandelens frigivelse i 1754 og 
Vestindisk-guineisk Kompagnis ophævelse 
blev udnyttelsen af besiddelserne i Afrika re
elt overladt til det private initiativ de næste ti 
år. Men indtil 1765 ankom kun ganske fa og 
små skibe til forterne, og man så heri beviset 
for, at et privilegeret handelskompagni burde 
tage over igen. Da derfor den foretagsomme 
projektmager Frederik Bargum trådte frem 
med en sådan plan, fik han oktroj 18. marts 
1765 for »Det Kongelige Octroyerede Danske 
Guineiske Compagnie«. Dette skulle genopli
ve trekanthandelen for at forsyne Dansk Vest
indien med slaver, og det skulle vedligehol-
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de forterne på Guineakysten de næste tyve år. 
Kompagniet fik ikke monopol på menneske
handelen, men dog de andre sædvanlige pri
vilegier. Foruden at puste liv i selve den dan
ske slavehandel ønskede det nye kompagni at 
fa del i den udenlandske; men uden afgørende 
succes aftalte man med et fransk rederi at an
vende forterne som en slags agenturer i den 
internationale slavehandel. Til daglig kaldtes 
foretagendet også Slavehandelssocietetet eller 
Det bargumske Handelssocietet, og for dette 
lykkedes det virkelig at etablere en regelmæs
sig besejling i de gode år indtil 1772. Anstren
gelserne kostede imidlertid dyrt; aktiekapita
len på 176.500 rigsdaler var snart brugt, og 
Bargum kastede sig ud i vidtløftige penge
transaktioner. Disse viste sig uholdbare, og 
direktøren måtte flygte til udlandet. Herefter 
blev guineahandelen kun drevet henholden
de, idet aktionærerne ønskede, at staten skulle 
udfri dem. Da dette ikke opnåedes, trådte sel
skabet i likvidation 1775, og den 22. maj 1776 
udgik en kongelig befaling om, at trekant
handelen herefter skulle fortsættes for maje
stætens regning. Denne ordning vedligehold
tes indtil 1781, hvor Østersøisk-guineisk 
Handelsselskab oprettedes og overtog afrika- 
handelen.

Litteratur om Guineisk Kompagni er sær
deles knap, skønt en hel del af dets arkiv er 
bevaret. Det vestindisk-guineiske Rente- og 
Generaltoldkammers omhyggelige indstilling 
af 29. oktober 1765 om societetets ønskede 
overtagelse af forterne på Guineakysten fin
des gengivet i H. Trier: Gaarden Nr. 14 Ved 
Stranden. A f dens Forhistorie (i Historiske Med
delelser om København 1 I 1907-08); hér op
regnes de nærmere betingelser i koncessionen. 
Mest indgående besked om kompagniet i al
mindelighed fas i et kapitel af Nørregaards 
standardværk om Guldkysten samt i den 
nævnte arkivregistratur af Bro-Jørgensen. I 
modsætning især til Nørregaards positive 
vurdering af handelssocietetets aktiviteter 
står Svend Erik Green-Pedersen: The Scope and 
Structure of the Danish Negro Slave Trade (i Scan
dinavian Economic History Review XIX 
1971), som påpeger, at det antal slaver, de 
små danske besiddelser kunne levere, var alt 
for lille til at kunne holde kompagniet i live.

Det bragte i alt 14 skibe med 3-T.000 slaver 
fra det ene kontinent til det andet. Medens 
Green-Pedersen behandler hele anden halv
del af det 18. århundrede, omhandles kun et 
enkelt togt i Hartvig W. Dannevig: Slaveskipet 
Fredensborg (Oslo, 1978). Bogen består af om
fattende uddrag af såvel skibsjournal som 
-protokol, og på denne vis fremkommer en af 
de mest velskrevne og indgående beskrivelser 
af hverdagen på et sejlskib i langfart på denne 
tid. Det valgte gennemsejlede trekantruten 
1767-68, inden det strandede på Norges kyst 
på vejen hjem. Hér blev vraget udgravet for et 
par år siden, da det så vidt vides er det eneste 
slaveskib, man har fundet.

XI. Vestindisk Handelsselskab
Den amerikanske Uafhængighedskrig inde
bar konjunkturer, der var så gunstige for det 
dansk-norske monarki, at staten endnu en 
gang gik i lag med at oprette oktrojerede han
delskompagnier. Den økonomiske og politiske 
sammenhæng, hvori de nye foretagender kom 
til verden, er bedst og mest indgående be
skrevet i Ole Feldbæk: Dansk neutralitetspolitik 
under krigen 1778-1783. Studier i regeringens pri
oritering af politiske og økonomiske interesser 
(1971). o

Efter års gnidninger mellem England og 
dets besiddelser på det nordamerikanske 
fastland erklærede disse sig uafhængige den 4. 
juli 1776. Men først med Frankrigs demon
strative stillingtagen i februar 1778 nåede 
krigslignende tilstande Europa, idet Ludvig 
XVIs anerkendelse af De forenede Staters su
verænitet var at ligne ved en krigserklæring 
mod England. Med basis i et omfattende 
dansk og udenlandsk kildemateriale skildrer 
Feldbæk, hvorledes den danske stat strax gik i 
værk med at tillempe den gældende lovgiv
ning til de nye forhold. Styret strakte sig med 
disse justeringer ganske langt for at sikre en 
optimal neutralitetsudnyttelse. Herved ud
byggedes det danske handelsapparat således, 
at det stod rede, da endnu gunstigere om
stændigheder indtraf med Hollands indtræ
den i krigen i december 1780. Gennem det 
følgende 1 V2 år oplevede den neutrale uden
rigshandel en helt enestående højkonjunktur,
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som gav sig udslag i voldsom efterspørgsel 
efter danskejede varer og tonnage -  både i og 
udenfor Europa. For at danske redere og 
købmænd kunne høste flest mulige af neutra
litetens fordele, medens tid var, lod staten ef
terhånden de sidste merkantile restriktioner 
ophæve, så der i realiteten var frit spillerum 
for foretagsomheden fra sommeren 1782 og 
frem.

Men ikke alene sørgede regeringen for at 
gøre den private handel og søfart så konkur
rencedygtig som muligt overfor udlandet. 
Staten spillede som sagt også en mere aktiv 
rolle ved at oprette handelskompagnier. Som 
følge af de ophedede konjunkturer fik disse 
nye foretagender (Vestindisk Handelsselskab, 
Østersøisk-guineisk Handelsselskab og Han
dels- og Kanalkompagniet) en noget anden 
status end de traditionelle kompagnier havde 
haft. Mest iøjnefaldende var det ikke nu nød
vendigt eller hensigtsmæssigt at give mono
poler. En anden afgørende forskel var, at sta
ten indskød endog meget store summer som 
aktiekapital eller i form at fordelagtige lån for 
at få de nye kompagnier i gang, og at den rask 
væk stillede skibe, faste anlæg og mandskab 
til rådighed. Herved sikrede den sig afgøren
de kontrol med selskaberne. Ikke mindst per
sonsammenfaldene mellem monarkiets højt
stående finansembedsmænd og krigskompag
niernes ledelser var påfaldende.

Set fra personsiden kan nævnes, at H. C. 
Schimmelmann under krigen på den ene side 
var finansminister, leder af Kurantbanken, 
medlem af Overskattedirektionen og af den 
extraordinære finanskommission -  og på den 
anden side var han direktør for og storakti
onær i både Vestindisk Handelsselskab og 
Østersøisk-guineisk (og var med til at forbe
rede Handels- og Kanalkompagniet inden sin 
død i februar 1782), han ejede store sukker
plantager samt sukkerraffinaderi i Køben
havn, og i Asiatisk Kompagni var han en af 
storaktionærerne.

Set fra kompagnisiden var Vestindisk 
Handelsselskabs direktion et typisk exempel. 
Hér sad i 1778 følgende personer: H. G. 
Schimmelmann, J. O. Schack-Rathlou 
(medlem af statsrådet og direktionen for 
Skatkammeret), Ernst Schimmelmann (søn 
af H. C. og blandt andet førstedeputeret i 
Kommercekollegiet, direktør i Kurantbanken 
og efter 1784 finansminister), Chr. Ludvig 
Stemann (blandt andet førstedeputeret i Ge
neraltoldkammeret og i Rentekammeret, efter 
1782 finansminister), Ove Høegh Guldberg 
(stats- og geheimekabinetssekretær, medlem 
af bankdirektionen, senere statsminister) og 
Niels Ryberg (en af landets mægtigste køb
mænd).

Også på tværs var der stærke bånd; mest 
udpræget for Guldbergs og den yngre 
Schimmelmanns vedkommende, idet de beg
ge sad i direktionerne for alle tre nyoprettede 
handelskompagnier.

Med kapitalens herkomst og direktørernes 
embeder udenfor kompagnierne in mente kan 
det ikke undre, at de almindelige aktionærers 
indflydelse blev minimal, og at generalfor
samlingerne ofte var rene paradeforestillin
ger, hvor direktionen blot orienterede de 
fremmødte, og ingen andre fik ordet. Med 
rette kan krigskompagnierne karakteriseres 
som statsforetagender.

Således er de da også blevet benævnte i den 
brede litteratur, der er uomgængelig som 
supplement til de få snævrere undersøgelser, 
som nævnes i de følgende afsnit. De mere 
omfattende værker giver et ganske godt hel
hedsindtryk af de tre kompagnier, og foruden 
Feldbæks bog om neutralitetspolitikken dre
jer det sig om de værker af Holm, Nathanson 
og Johansen, som nævntes i afsnit III. Alle 
disse fire bøger hviler på selvstændigt arbejde 
med primært materiale; således gengiver Jo
hansen fx statusopgørelser fra 1784ff for hvert 
eneste af de da existerende kompagnier, og 
han skriver indgående om deres afvikling ef-

Fig. 3. Aktie nummer 2761 med pålydende værdi 100 rigsdaler i Vestindisk Handelsselskab.
Det smukke aktiebrev prydes ajen allegorisk tegning og er noteret under devisen »Bon Esperance B«, som sandsynligvis har dækket over

den københavnske storkøbmand Niels Brock, der ialt ejede 220 sådanne aktier. Andre s tor aktionær er i selskabet var kronprins Frederik, 
Niels Ryberg, Ernst Schimmelmann ogj. G. Moltke; størsteparten af kapitalen på 1/2 million rigsdaler var udstedt på ihændehaver beviser. 
Nederst på hvert eneste har direktørerne underskrevet i den i texten nævnte rækkefølge; desuden ses Conrad Hausers signatur som selskabets 
egenmægtige administrator. Efter statens indløsen af aktien er denne annulleret ved udstregning a f underskrifterne.
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ter krigen. Et anderledes episk bredt anlagt 
værk er Christian Degn: Die Schimmelmanns im 
atlantischen Dreieckshandel. Gewinn und Gewissen 
(Neumünster, 1974). Blandt meget andet gi
ver den voluminøse bog en gammeldags de
taljeret præsentation af det trekantede øko
nomikredsløb, der udgjorde grundlaget for 
familiens position som Danmarks førende.

Handelen på Vestindien regnedes af rege
ringen for den mest indbringende overhove
det. Sandsynligvis derfor var netop denne 
handelsgren mest hæget om, og af samme 
grund satte staten ind just der med krigens 
første kompagnioprettelse. Allerede 11. maj 
1778 udstedtes oktrojen for Vestindisk Han
delsselskab, der er monografisk behandlet i 
P. P. Sveistrup: Det Kongelige Danske octroy er ede 
Vestindiske Handelsselskab 1778-85. En driftsøko
nomisk Undersøgelse (i Historisk Tidsskrift 10 
VI 1942). Artiklen er typisk for Sveistrup, 
idet han analyserer de økonomiske aspekter i 
snæver forstand og kun i ringe grad interesse
rer sig for fx de politiske konjunkturer, som 
var så afgørende for manøvremulighederne. 
Hovedsagelig på grundlag af handelsselska
bets deliberationsprotokoller og hovedbøger 
skildres aktionærkreds, driftsresultater og ka
pitalforhold; om selve organisationen og han
delsprocessen siges derimod kun lidt. Ifølge 
oktrojen måtte man handle over alt i Europa 
og på oversøiske pladser, men fra starten kon
centreredes foretagsomheden omkring vest
indisk kaffe. Staten ydede gang på gang det 
likviditetstrængende kompagni forskellige 
former for hjælp -  især efter årsskiftet 
1780/81, hvor man søgte at udfylde så meget 
som muligt af tomrummet efter hollænderne. 
På kaffehandel havde Vestindisk Handelssel
skab en monopolistisk stilling; men desuden 
importeredes sukker og tobak, og gevinsten 
herfra gav sammen med offentlige begunsti
gelser som fx forpagtningen af tolden på St. 
Thomas og St. Jan et samlet overskud på me
re end 1 million rigsdaler i regnskabsåret 
1781/82. P. P. Sveistrup: Hvad gamle regnskaber 
viser (i Revision og Regnskabsvæsen XXIX 
1960) giver intet nyt. Derimod er Henrik Fa- 
bricius: Den dansk-vestindiske handel under Den 
nordamerikanske Frihedskrig, samt dens betydning 
for en vurdering af dansk økonomisk politik i sidste

halvdel af det 18. århundrede (upubliceret speci
aleafhandling fra Københavns Universitet 
1973) et udmærket supplement til den ældre 
behandling. Ved hjælp af handelsselskabets 
ladningsspecifikationer og øresundstold- 
regnskaberne redegøres for både Vestindisk 
Handelsselskabs og anden dansk import fra 
øerne. Når denne kunne mangedobles under 
krigen, skyldtes det, at man da i stor stil 
hjembragte produkter som fx kaffe fra de 
krigsførende magters vestindiske øer.

I løbet af sommeren 1782 nåede de første 
rygter om forestående fred København, og 
øjeblikkelig faldt priser og aktiekurser dra
stisk. Handelsselskabets store varelagre på St. 
Thomas og herhjemme mindskedes voldsomt 
i værdi, og fragtraterne raslede ned, selv om 
fredspreliminærerne først blev underskrevet i 
februar 1783, og krigshandlingerne derved 
bragtes til afslutning. I denne desperate si
tuation håbede Vestindisk Handelsselskab, at 
man i stedet for vestindisk handel kunne pro
fitere af asienhandelen. I Christian Degn: Mit 
»Heinrich Carl« nach Ostindien (i Nordelbingen 
XLI 1972) er beskrevet et sådant togt på 
grundlag af en bevaret skibsjournal og breve. 
Typisk nok var skibet indkøbt i Amsterdam, 
og af besætningen på 75 mand var under 
halvdelen danske, resten kom fra Sverige, 
Tyskland, Portugal, England, Afrika og In
dien. Dette var som selskabets øvrige in- 
diefarter utrolig mislykket, både hvad angår 
sejlads og handel.

I betragtning af selskabets efterhånden 
håbløse stilling følte staten sig moralsk for
pligtet til at likvidere det. Aktionærerne tog 
med tak imod dens rundhåndede tilbud i 
1785 om at indløse aktierne til parikurs, og 
staten overtog til gengæld selv atter den ind
bringende kaffehandel. Ifølge de algierske sø- 
pasprotokoller har Vestindisk Handelssel
skab udsendt skibe i oversøisk fart i perioden 
1781-84, i årligt gennemsnit 5 til Vestindien 
og 1 til Ostindien.
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XII. Østersøisk-guineisk
Handelsselskab
Efter Guineisk Kompagnis endelige ophør 
måtte staten i september 1776 selv påtage sig 
besejling af og handel på besiddelserne i Gui
nea. To år før havde Almindeligt Handels
kompagni indstillet sin virksomhed, og man 
søgte da at drive grønlandshandelen for kon
gelig regning. Dette forsøg mislykkedes imid
lertid, skønt man havde investeret i nye skibe, 
pakhuse og værft.

Derfor oprettedes ved oktroj af 5. juli 1781 
»Det Kongelige Danske Østersøiske og Gui- 
neiske Handels-Selskab«, som dels skulle sør
ge for oplag af baltisk korn i København, dels 
fik eneret på afrikahandel og slavetransport. 
De for driften nødvendige effekter overtoges i 
dyre domme fra det hedengangne grønland
ske foretagende. Hovedindflydelsen i Østersø
isk-guineisk Kompagni havde Ernst Schim
melmann sammen med andre højtstående 
statsembedsmænd, og i årene 1781-86 send
tes i alt 38 skibe til Guineakysten efter slaver 
til Vestindien, herudover gik 4 fartøjer til 
Ostindien. Som de andre nyoprettede kom
pagnier på denne tid kom det østersøisk-gui- 
neiske strax i økonomiske vanskeligheder i 
1783, og efter nogle problemfyldte år med fle
re statslige redningsaktioner overtog firmaet 
Pingel, Meyer, Prætorius & Co. hele foreta
gendet i 1787. (William Pingel var svigersøn 
af de Coninck, som reelt stod bag overtagel
sen). Hermed var det sidste af de statsstøttede 
kompagnier ude af sagaen bortset fra Asiatisk 
Kompagni, som ved sin lukrative monopol
handel på Kina stadig klarede sig.

Vi ved ikke meget om kompagniets virk
somhed, eftersom dets arkiv ikke er bevaret. 
Knud Klem: Det kgl. oktr. Østersøisk-guineiske 
Handelsselskab (i Handels- og Søfartsmuseets 
årbog 1970) giver dog en beskrivelse hoved
sagelig ved hjælp af oktrojen og de bevarede 
data i kompagniets breve til Skatkammeret. I 
sin præsentation betoner han det meget nære 
samarbejde mellem det offentlige og kompag
niet. Tillige bringes en liste over de 52 skibe, 
som sejlede i dets tjeneste, med oplysninger 
om drægtighed, togter og så videre.

Tre af kompagniets togter beskrives iH. W.

Danske oversøiske handelskompagnier i det 17. og 18. århundrede

[ I /O O J .

Isert var lage og født i Brandenburg 1756. Efter at vare kom
met til Danmark sendtes han på Ernst Schimmelmanns foranled
ning til Guinea for at opdyrke landet og bringe dets produkter i 
omsatning. Med betydelig energi grundlagde han plantager med 
sukker, kaffe og kakao, lige som han var meget aktiv i handelens 
organisation, der bedredes ved en rakke ekspeditioner til de fjernere 
dele af kolonien. Feber tvang ham imidlertid til at rejse hjem i 
1786. To år senere tog han atter til Afrika med økonomisk støtte 

fra fonden ad usos publicos og grundlagde mønsterplantagen Fre- 
deriksnopel i højlandet. Men Isert døde allerede en måned efter af 
en feber sygdom.

Rejsebeskrivelsen oversattes til en lang rakke sprog. Desuden 
offentliggjorde Isert et lille skrift om Guineas fugle og lavede en 
lard fortegnelse over vaxterne dér og på De vestindiske Øer.
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følgelig noget selvhævdende. Ydermere er 
togterne og handelstransaktionerne kun 
kortfattet beskrevne, og deres repræsentati
vitet ukendt. Chr. Villads Christensen (ed.): En 
Jydes Oplevelser, fortalt af ham selv (i Samlinger 
til jydsk Historie og Topografi 3 I 1896-98) 
handler også om to slave togter i 1790erne, 
men hovmester Peter Schmidts beretning vir
ker i sin naivitet mere tilforladelig end kap
tajn Bergs. I denne sammenhæng må også 
nævnes Paul Erdmann Isert: Reise nach Guinea 
und den Caribäischen Inseln in Columbien, in 
Briefen an seine Freunde beschrieben (1788; ud
kommet på dansk 1789), hvoraf en bearbejdet 
og forkortet udgave er Ingeborg Raunkiær (ed.): 
Lagen Paul Iserts Breve fra Dansk Guinea 1783-87 
(1917). Foruden skildringen af udrejsen i 
1783 er især af værdi den naturinteresseredes 
indgående beskrivelse af plantageforsøgene 
og af de hvides og sortes vilkår på Guldky
sten. Det samme gælder hans øjenvidnebe- 
retning om slaveoprøret på fregatten »Chri
stiansborg«, som 1786 bragte ham videre til 
Vestindien sammen med 452 slaver og 35 
hvide.

En glimrende generel behandling af slave
handel og levevilkår på kompagniets skibe 
findes i Svend Erik Green-Pedersen: Om forholdene 
på danske slaveskibe med særlig henblik på dødelig
heden 1777-89 (i Handels- og Søfartsmuseets 
årbog 1973). Mortaliteten var meget svin
gende fra togt til togt, men i gennemsnit lå 
den på 15% blandt slaverne, og af søfolkene 
vendte kun to trediedele hjem til Danmark. 
Forfatteren påviser, at forholdene på de dan
ske skibe næppe har været bedre end på andre 
nationers, og at slaveoprør var forholdsvis 
hyppigt forekommende. En anden side af sel
skabets virke er beskrevet i Lise Merete Johan
nesen: Jens Adolph Kiøge’s administrationspolitik 
over for afrikanerne i Guinea 1766-1788 (upubli- 
ceret specialeafhandling fra Københavns 
Universitet 1966). I sin forvaltning af de dan
ske interesser havde dets dynamiske repræ
sentant kun to midler at anvende: bestikkelse 
og diplomati. Kiøges spil med disse våben er 
veloplagt skildret, og overbevisende doku
menteres de gode resultater, han opnåede. 
Anderledes fiasko blev Schimmelmanns for
søg på 1786-87 at bytte et par af Danmarks

guineiske forter med spaniernes højhedskrav 
på Crabben Eyland nær St. Croix. I Emil Gi
gas: En theologisk Professors diplomatiske Mission 
(i Historisk Tidsskrift 8 I 1907-08) vises, 
hvordan D. G. Moldenhawer og Østersø- 
isk-guineisk Handelsselskab anvendtes som 
instrumenter i statens diplomatiske sonderin
ger i Madrid.

X III. Handels- og Kanalkompagniet
Ved årsskiftet 1781/82 overvejede flere stats
lige topembedsmænd, om krigens citron kun
ne presses endnu hårdere end hidtil. Dette 
urealistiske håb forårsagede, at man allerede 
10. maj 1782 oprettede »Det kongelige dan
ske, norske, slesvigske og holsteenske for- 
eenede Handels- og Canal-Compagnie«. Lige 
som det østersøisk-guineiske skulle Kanal
kompagniet, som det kaldtes, profitere af den 
næsten færdige Ejderkanal mellem Østersøen 
og Nordsøen. Som i de andre to krigskom
pagnier fik Kanalkompagniets aktionærer in
gen indflydelse på forretningernes førelse, der 
helt og holdent ordnedes af direktionen, som 
bestod af de sædvanlige embedsmænd med 
Ernst Schimmelmann i spidsen. Man fore
stillede sig, at foretagendet ville få et enormt 
omfang og blandt meget andet komme til at 
omfatte transit gennem kanalen, europæisk 
og oversøisk søfart, driften af de norske glas
værker og overtagelsen af Sildefiskeinstituttet 
i Altona samt Generalmagasinets store fa- 
brikvareoplag i hovedstaden. De fleste af dis
se planer blev dog aldrig andet end luftka
steller. Thi fra starten stredes kompagniet 
med næsten uoverstigelige økonomiske pro
blemer trods de omfangsrige offentlige begun
stigelser, og allerede i december 1784 indløste 
staten alle aktierne på gunstige vilkår, hvor
efter selskabet kørte videre for kongelig reg
ning. Under krigen udsendtes en række skibe 
til Vestindien og et enkelt til Asien; men her
efter koncentrerede man søfarten om middel
havsområdet, hvor kompagniet var temmelig 
aktivt indtil ind i 1790erne.

Selskabet er mest indgående behandlet i 
Anders Nygaard Andersen: Det kongeligt octrojerede 
Danske, Norske, Slesvigske og Holstenske forenede
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Handels- og Kanalkompagni 1782-1800 (upubli- 
ceret specialeafhandling fra Aarhus Univer
sitet 1968). Med basis i foretagendets eget ar
kiv viser forfatteren, at det fra starten var 
dømt til fiasko, idet de aktiviteter, det skulle 
videreføre, alle havde givet underskud i tiden 
forud. Sin oversøiske handelsvirksomhed ind
stillede kompagniet allerede i 1784 efter en 
række togter med klækkelige tab; herefter 
koncentrerede man kræfterne om de mindre 
spekulationsprægede forretninger. Den vel
dokumenterede fremstilling er centreret om 
de økonomiske realiteter, som stadig forvær
redes og 1788 ledte til beslutningen om reali
sation. Da slutopgørelsen forelå i 1814, havde 
kompagniet efter Nygaard Andersens vurde
ring påført statskassen et tab på godt 1 mil
lion rigsdaler. Herudover findes i Jens Holm- 
gaard: En dansk handelsekspedition til Nordamerika 
1783. Et bidrag til Handels- og Kanalkompagniets 
historie (i Erhvervshistorisk årbog IX 1957) en 
detaljeret undersøgelse af en expedition, som 
åbenbart opfattes som typisk for selskabets 
udygtige og langsommelige dispositioner. I 
håb om gode forretninger sendtes i foråret 
1783 for 36.000 rigsdaler blandede varer til 
De forenede Stater. På grund af den vold
somme likviditetskrise efter freden kunne de 
sidste varer først afsættes i 1790, og togtet var 
i alle måder mislykket. Holmgaard mener 
derfor, at tidligere historikeres meget hårde 
domme over Kanalkompagniet er berettige
de.

Mere principielle problemer undersøges i 
Ole Feldbæk: Caracas-spekulationen 1782-1783. 
Dansk neutralitetsudnyttelse under den amerikanske 
frihedskrig (i Historisk Tidsskrift 12 VI 1973). 
Forfatteren har sat sig for så vidt muligt at 
afdække interessekonflikten hos dem, der bå
de sad i statens og kompagniernes ledelse: de 
havde et politisk ansvar, og samtidig havde 
de privatøkonomiske interesser i selskaberne. 
I det konkrete tilfælde drejede det sig om med 
tre neutrale danske skibe at forsyne den span
ske koloni Caracas i det nuværende Venezu
ela med europæiske varer samt at fragte kolo
nialprodukter til Europa. Kommerceministe- 
ren, statsministeren, finansministeren med 
flere indskød som privatmænd betydelige 
summer, og de samme mennesker dispense-
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rede i kraft af deres embeder fra en række 
snærende regler, som gjaldt for al anden 
dansk skibsfart. Resultatet blev naturligvis 
også, at Handels- og Kanalkompagniet for 
næsten eneste gang fik overskud på et han
delsprojekt. Feldbæk konkluderer med rette, 
at de implicerede statsmænd ved præferancer 
som konvojering og tilladelse til at returnere 
til ikke danske havne overskred grænsen til 
det politisk forsvarlige. Ved at lade samfun
det løbe risikoen sikrede de sig selv en netto
profit på 66%.

Som et vist nok enestående tilfælde kan for
tælles, at man også i Jylland søgte at få del i 
krigsprofitterne. I Emanuel Sejr: Århus vestindi
ske Handels Selskab. Oprettelse og Sammenbrud (i 
Erhvervshistorisk årbog X III 1962) beskrives 
dannelsen af dette ikke oktrojerede foretagen
de i marts 1782, hvor det rådede over to bri
gantiner, som gjorde flere togter, indtil virk
somheden måtte indstilles efter et par år. 
Forfatteren gør sig ingen principielle overve
jelser om selskabets art; men det fremgår, at 
dets virke var småt i alle måder.

XIV. Slutord
Bortset fra kolonihistorisk prægede værker 
har den danske kompagniforskning kvantita
tivt altid kun været ubetydelig. På den anden 
side skete der det kvalitative skift omkring 
1940, som betød, at handelskompagnierne 
som sådanne efterhånden er blevet udforske
de af faghistorikere. Karakteristisk for den 
hidtidige forskning er imidlertid, at den stort 
set har betragtet selskaberne helt isolerede 
som objekter af selvgyldig værdi. Denne an
skuelsesmåde er vel sagtens influeret af, at de 
bevarede arkivalier ligger hver for sig og såle
des danner afsluttede selvcentrerede helhe
der. Disse arkivfonds har man kastet sig over 
og siden meddelt, hvad man fandt deri -  ofte i 
en kildenær og materialestyret fremstillings
form.

Naturligvis må det til rådighed værende 
kildemateriale styre forskningen, men ikke 
dette alene. Historikeren bør i højere grad 
end hidtil gøre sig klart på forhånd, hvilke
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spørgsmål han ønsker at belyse. En vej til me
re systematisk problemgenerering end før er 
at finde i de mere teoretisk orienterede sam
fundsvidenskaber, hvis hypoteser og modeller 
kan inddrages.

Indenfor udenrigspolitiske emnekredse har 
Sven Henningsen og Hans Branner med stort 
held arbejdet med et beslutningstagningsap
proach og Ole Karup Pedersen og Ole Feld- 
bæk under inspiration af småstatsteorier. 
Danske oversøiske handelskompagnier er 
endnu ikke undersøgte ud fra en sådan (fx 
organisationsteoretisk) indfaldsvinkel, men 
de store udenlandske foretagender er -  og 
endda med danske historikere som nogle af de 
fremmeste i så henseende. Allerede Kristof 
Glamann: Dutch-Asiatic Trade 1620-1740 (1958) 
reagerede mod de traditionelle formalistiske 
opfattelser af Verenigde Oostindische Com
pagnie og søgte i stedet at skildre selve han
delsprocessen og de økonomiske realiteter bag 
de normative kilder. Hans værk peger på 
denne måde frem imod det seneste værk på 
kompagnimonografiernes stamme K. N. 
Chaudhuri: The Trading World of Asia and the 
English East India Company 1660-1760 (Cam
bridge, 1978). Denne undersøgelse inddrager 
i rigt mål den seneste snes års teoretiske og 
praktiske hjælpemidler så som elektronisk 
databehandling samt organisations- og be
slutningstagningsteori. Chaudhuri opfatter 
lige som datiden kompagniet som en formali
seret bureaukratisk struktur, og han har der
for konstrueret en strukturfunktionalistisk 
model af East India Company som social, 
økonomisk og politisk enhed for at lette for
ståelsen og bearbejdelsen af de mange data 
fra arkiverne. Efter hans opfattelse skyldtes 
det engelske kompagnis kommercielle succes 
»the creation of a system which rested on a 
logical application of theoretical principles to 
the solution of business problems«. På alle 
niveauer var systemets vigtigste funktioner 
derfor beslutningstagen, kommunikation og 
kontrol. Chaudhuri gennemfører med held 
sin analyse, som dog sine steder virker ret 
håndfast overfor genstridigt kildemateriale. 
Indfaldsvinklen giver på den anden side en 
lang række nye inspirerende indsigter i kom

pagniorganismen, foruden et væld af traditi
onelle hårde data.

Det seneste bidrag til den store danske dis
putatstradition, som også Glamann har fulgt, 
er Niels Steensgaard: Carracks, Caravans and 
Companies. The Structural Crisis in the Europe
an-Asian Trade in the Early 17th Century (1973; 
genoptrykt under titlen The Asian Trade Revo
lution of the Seventeenth Century i Chicago 1975). 
Han har med endnu større held anvendt mo
deller og indholdsmæssigt nye begreber i sin 
analyse. En traditionel begivenhedshistorisk 
undersøgelse af, hvorfor det engelske og det 
nederlandske kompagni kunne udkonkurrere 
den portugisiske konges karakker og bisse
kræmmernes karavaner, har ikke ført til noget 
fornuftigt resultat. Blot til den konstatering, 
at aktørerne intet forstod af, hvad der foregik 
om ørerne på dem. Først en abstrakt tilgang 
til spørgsmålet frembyder en rimelig forkla
ring: som strukturer eller institutioner be
tragtede var de nordvesteuropæiske kompag
nier epokegørende nyskabelser. De to nye 
elementer, Steensgaard betoner i sin model, 
er kompagniernes forhold til magtanvendelse 
og forholdet til markedet. Disse institutionelle 
variable og den hele tænkemåde er hentede 
først og fremmest fra sociologien og national
økonomien. Ved sin modstilling af den ældre 
historietraditions arbejdsmåde og den nyere 
tværfaglige og mere åbne indstilling har han 
utvetydigt peget på en farbar vej fremad.

Fælles for de tre nævnte værker er ikke 
desto mindre den svaghed, at de i alt for ringe 
grad beskæftiger sig med handelsselskabernes 
relationer til det samfund, de befandt sig midt 
i. Disse nationale og internationale omgivel
ser må antages at være af overordentlig be
tydning for et handelskompagni, idet de væ
sentlige barrierer for dets handlinger har lig
get uden for selskabet selv. Og omvendt er 
kompagniernes betydning for deres omgivel
ser forblevet uudforsket, selv om den næppe 
heller har været ubetydelig. Et forsigtigt 
skridt i den retning gøres i den komparative 
studie Niels Steensgaard: The Companies as a 
Specific Institution in the History of European Ex
pansion (i L. Blussé & F. S. Gaastra (eds.): 
Companies and Trade (Leiden, 1980)). For-
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fatteren går nu videre end før i analysen og 
generaliseringen. Han påpeger overbevisen
de, hvordan kompagnierne klarede sig langt 
bedre i asiatisk end atlantisk handel, fordi 
deres organisationsform var østerlændingenes 
overlegen, medens selskaberne i atlanthan- 
delen kun kunne klare sig i konkurrencen, 
hvis de nød politisk protektion. I det hele ta
get bestod kompagniformens historiske be
tydning i, at den så effektivt sammensmeltede 
kapitalens kortsigtede økonomiske interesser 
og statens mere langsigtede politiske.

Steensgaards seneste artikel viser tydeligt 
det ønskelige i at inddrage andre videnska
bers metoder og resultater i kompagnihistori
ske undersøgelser. Men netop nu, hvor der 
forskes mere end nogensinde før, skulle mu
lighederne være gode: Mange nye resultater 
vedrørende Europas økonomiske historie ser 
dagens lys, koloniområdernes historie gen
skrives ud fra ikke europæiske synspunkter, 
nye økonomiske så vel som politologiske teo
rier præsenteres.

I denne forbindelse er talen ofte om beho
vet for en broslagning mellem empiri og teori, 
som skulle foregå ved, at empirikeren afprø
vede teoretikerens idéer og samtidig leverede 
materiale til at bygge bedre modeller. Denne 
fremgangsmåde har dog ikke vist sig særlig 
frugtbar; senest er dette i kompagnisammen
hæng påpeget af Kristof Glamann: Ædelmetal
strømme og verdenshandel i 16.-18. århundrede. 
Nogle synspunkter (i Historisk Tidsskrift 14 I 
1980). I stedet mener jeg, at økonomihistori
keren allerede i sin egen problemformulering 
må lade sig inspirere af de mere teoretisk an
lagte nabodiscipliner med disses højere gene
ralisationsniveau.

Foruden de allerede nævnte må flere 
aspekter af kompagniernes virke med fordel 
kunne udforskes under lempelig indvirken af 
sådanne impulser. I forbindelse med selska-

Danske oversøiske handelskompagnier i det 17. og 18. århundrede

bernes omgivelser kunne inddrages de input- 
outputmodeller, som politologer siden David 
Easton har opstillet, og teorier om interesse
organisationers politiske påvirkningsmulig
heder, som først er formulerede af Gabriel 
Almond. Fælles for disse teorier er imidlertid, 
at de refererer til ganske bestemte politiske 
sammenhænge, som ikke altid ligner kom
pagniæraens. Et meget vigtigt træk ved omgi
velserne må de til enhver tid herskende kon
junkturer være -  ikke bare på nationalt, men 
også på internationalt plan. Til udforsknin
gen af konjunkturbevægelserne vil historike
ren kunne hente ideer og erfaring hos nati
onaløkonomer som Nikolaj Kondratiev og Jo
seph Schumpeter. I modsætning til keynes- 
ianernes statiske ligevægtsmodeller med ind
bygget fuldkommen konkurrence har Schum
peter indgående arbejdet med økonomisk 
væxt, som han hovedsagelig tilskrev den kre
ative destruktion, som innovation og foreta
gervirksomhed indebærer. Endvidere har han 
inspireret institutionalisterne, der med Ed
ward Chamberlain og Joan Robinson i spid
sen har undersøgt den monopolistiske kon
kurrenceform, som var så karakteristisk for 
kompagniernes situation. Med fuld ret er de 
nævnte neoklassikere atter ved at komme i 
vælten, og som antydet er det tænkeligt, at et 
frugtbart samarbejde kunne opstå mellem 
kompagnihistorikere og økonomiske teoreti
kere, som er under inspiration af denne skole. 
Den går nemlig ud fra, at makroteori kun har 
interesse, såfremt den udgøres af generalisati
oner ud fra de enkelte aktørers beslutten og 
handlen. Anderledes i sit anlæg er den marx
istiske skoles tanker om kompagniers betyd
ning for kapitalakkumulationen. I begge til
fælde kan historikeren træde til med et empi
risk materiale, opstået til forskellige tider og 
under de forskelligste økonomiske betingelser.
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Fra Den store Udfej elsesfest til Tømrerstrejken: 
Om førindustriel, folkelig protest i København 
i sidste halvdel af det 18. århundrede*
Af Henrik Stevnsborg

I. Indledning
Inden for de allerseneste år er der fra forskel
ligt hold blevet spurgt efter, at bondeoprøre
nes historie i Danmark i den feudale tid måtte 
blive skrevet.1 Imidlertid har dansk landbohi
storisk forskning inden for de samme år fak
tisk taget de første skridt i denne retning. Så
ledes ses bøndernes rolle under den vigtige 
epoke op mod slutningen af det 18. århundre
de, som almindeligvis kaldes ’Reformårene’, 
taget op til undersøgelse. Med eksempler fra 
såvel den latente konflikt i forholdet herre
mand-bonde som eksempler fra åbne bonde
oprør sigtes mod at få gjort op med billedet af

1700-tallets bonde som en bagstræberisk, 
umælende og apolitisk person.2

På den anden side er der fortsat ingen, der 
har viet de uroligheder, som fejede hen over 
hovedstaden København i de samme år, inte
resse. København var på daværende tids
punkt Danmarks eneste virkelige storbysam
fund.3 Her befandt sig -  efter den spæde start 
i 1600-årene -  i det følgende 18. århundrede 
landets kraftfelt inden for industri og handel -  
et forhold som i første række må tilskrives den 
absolutistiske stats dybe engagement i ma
nufakturdrift og udenrigshandel.4 I denne,

Henrik Stevnsborg, f. 1948, lic. phil. (Københavns universitet) 1979, arbejdsløs.
*) Denne artikel er blevet til med støtte fra Staten humanistiske Forskningsråd, dels i form af et forskningsrådsstipendi
um 1979 ved Dansk Folkemindesamling, dels i form af en rejsebevilling til Bruxelles. For råd og dåd ved udarbejdelsen 
takker jeg Carsten Bregenhøj, John Christensen, Gustav Henningsen, Eske K. Mathiesen og Iørn Piø.

AdVdB -  Les Archives de la Ville de Bruxelles
DK -  Danske Kancelli
LAS -  Landsarkivet for Sjælland m.m.
RA -  Rigsarkivet
SA -  Stadsarkivet København

1. Ole Bernild og Henrik Jensen, Den feudale produktionsmådes historie i Danmark ca. 1200 til ca. 1800 1 (Kbh. 1978), s. 
200-01.
Svend Gissel, Revolution og landmåling. Omkring en visebog fra ca. 1800, Meddelelser fra Rigsbibliotekaren (1979:1), s. 
14-15. Der tænkes selvsagt ikke her på Klementsfejden og urolighederne på den tid, omkring slutningen af det 15. 
og begyndelsen af det 16. århundrede. Disse er blevet grundigt behandlet, se senest: Anders Bøgh, Et bidrag til 
klassekampens historie ca. 1439-1523, Fortid og Nutid 28 (1979).

2. Claus Bjørn, The Peasantry and Agrarian Reform in Denmark, Scandinavian Economic History Review 25 (1977). 
Samme, Bondeuro på Fyn 1768-70, Fynske Årbøger (1978).
Samme, Den jyske proprietærfejde. En studie over godsejerpolitik og bondeholdninger omkring 1790, Historie,jyske 
samlinger ny rk. 13 (1979).

3. F.eks. Aksel Lassen, Fald og Fremgang. Træk af befolkningsudviklingen i Danmark 1654-1960 (Århus 1965), s. 308, 325, 
370-72.
Poul Thestrup, The Standard of Living in Copenhagen 1730-1800. Some methods of measurement (Kbh. 1971), s. 17.

4. F.eks. Carl Bruun, Kjøbenhavn 2 (Kbh. 1890), s. 333-40, 718-32 og 3 (Kbh. 1901), s. 37, 351-63, 828-45.
Aksel E. Christensen, Tiden indtil c. 1730, bd. 1 i Axel Nielsen (red.), Industriens Historie i Danmark (Kbh. 1943). 
Allan Madsen, Tekstilproduktionens historie under overgangen fra feudalisme til kapitalisme. 1. bidrag til tekstil- og beklædnings
produktionens historie i Danmark 1600-1850 (Kbh. 1978), særlig kap. 3 og 4.
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industriens tidlige etableringsfase, sloges de 
’nymodens’ forlag, fabrikker og manufakturer 
med det gamle lavsorganiserede håndværk. 
Fra denne tid kan der formentlig afdækkes 
spirerne til en dansk arbejderklasse og en 
dansk arbejderbevægelse. Men siden Selska
bet til forskning i arbejderbevægelsens histo
rie (SFAH) i 1971 lagde ud med sin ’Årbog 
for arbejderbevægelsens historie’, 1973 fulgt 
op med ’Meddelelser om forskning i arbej
derbevægelsens historie’, har man omhygge
ligt holdt sig inden for sidste halvdel af det 19. 
samt til det 20. århundrede. Situationen før er 
ikke blevet taget op.

Der er dog én undtagelse. I en landsdæk
kende avis fra oktober 1979 holder LO med 
stolthed ’den berømmelige tømrerstrejke’ 
frem som en sejr for de danske arbejdere; som 
en milepæl på vejen mod en arbejderbevægel
se.5 Just denne tømrerstrejke har Jens Chr. 
Manniche forsket i inden for de sidste år. 
Strejken, som fandt sted i København i 1794, 
har blandt andet vundet sin ’berømmelighed’ 
på, at den ses kommenteret i et par naive, 
men charmerende og flittigt brugte stik fra 
samtiden. Det ene viser pastor Rørbys forsøg 
på at snakke de strejkende tilbage i arbejde. 
Det andet, hvorledes magthaverne greb til ar
restationer, da snak ikke frugtede. I sin arti
kel, fra 1974, afdækker Jens Chr. Manniche 
hvad det var for arbejdere, som tog del i den
ne konflikt, som efterhånden antog dimensi
oner af en generalstrejke, ligesom han har 
gravet i de strejkendes motiver og bevæg
grunde.6

1794-tømrerstrejken peger med sit uomtvi

stelige præg af arbejdsmarkedkonflikt og løn
kamp direkte fremad -  ind i det moderne og 
industrialiserede samfund, hvor strejker 
sammen med de planlagte og organiserede 
demonstrationer er de industrielle, folkelige 
protest- og kampformer. Denne definition er 
socialhistorikeren George Rudés. Rudé har 
imidlertid med sine gentagne undersøgelser af 
’the crowd’s’ aktioner i 1700-tallets europæ
iske metropoler Paris og London først og 
fremmest tilvejebragt og forfinet et begreb
sapparat omkring forgængeren, den førindu
strielle, folkelige protest.7

Ifølge Rudé er denne førindustrielle, folke
lige protest -  groft sagt — kendetegnet ved, at 
protesten almindeligvis havde karakter af 
hungeropløb (food-riots), i bymæssige sam
menhæng dog også gerne med et politisk til
snit; at aktionsformen var fysisk vold på ejen
dom og løsøre, så godt som aldrig mod perso
ner; at protesten var uorganiseret -  pludselig 
slog ud i lys lue uden forudgående overlæg og 
advarsel; at den blev ført an af personer, der 
befandt sig højere oppe på den sociale rangs
tige end de egentlige aktører; at disse aktører 
ikke repræsenterede én enkelt klasse; lønar
bejdere aktionerede side om side med deres 
foresatte; og endelig at kampen koncentrere
des om tilbageerhvervelsen af tabte rettighe
der.8

Adskillige af komponenterne i denne model 
genfinder man uden videre i urolighederne i 
København i slutningen af det 18. århundre
de. Men historien om disse uroligheder har 
sovet tornerosesøvn lige siden Edvard Holm 
omkring sidste århundredeskifte præsentere-

5. LO, Der skal flyttes hegnspæle (okt. 1979), s. 20.
6. Jens Chr. Manniche, Den københavnske Tømrerstrejke 1794, Historie, jyske samlinger ny rk. 10 (1974).

Året efter, 1975, udkom Bendt Elkjær, De Uroelige Tømmer Svenne. Kilder til Tømrerstrejken i 1794 (Kbh. 1975). Her er 
der -  som titlen også antyder -  tale om en (reelt ukommenteret) kildeantologi, hvor Elkjær lader al vurdering være 
læserens bord.

7. F.eks. George Rudé, The Crowd in the French Revolution (London, Oxford, New York 1959).
Samme, The Crowd in History. A Study of Popular Disturbances in France and England 1730-1848 (New York, London, 
Sidney 1964).
Samme, Hanoverian London 1714-1808 (London 1971).
Samme, Paris and London in the Eighteenth Century. Studies in Popular Protest (New York 1971).
Se også: Annika Christiansson, Christer Damm og Torsten Heinberg, Upplopp, strejker och demonstrationer i Stockholm 
åren 1800-1970 (uudgivet 3-betygs uppsats, Stockholm Universitet, Kriminalvetenskapeliga Institutet 1974).
Rune Hedman, Massan vid det s.k. fersenska upploppet, Svensk Historisk Tidskrift 2 följden 32 (1969).

8. George Rudé, Paris and London . . ., s. 17-34.
Se også Rolf Karlbom, Hungerupplopp och strejker 1793-1867. En studie i den svenska arbetarrörelsens uppkomst (Lund 1967), 
særlig s. 10.
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de resultaterne af sin på mange punkter sta
dig aktuelle og uimodsagte rigshistoriske 
grundforskning i det digre flerbindsværk om 
Danmark og Norges historie mellem 1720 og 
1814, og Carl Bruun sin i en 3-binds Køben
havnshistorie. Hermed er ikke sagt, at urolig
hederne ikke har været omtalt siden da.9 Men 
bortset fra den ene af dem, begivenhederne i 
forbindelse med Struensees fald i 1772, er det 
hver gang sket på grundlag af Edvard Holm 
og Carl Bruun. Det siger næsten sig selv, at 
man idag vil gå til spørgsmålet på en anden 
måde end omkring århundredeskiftet -  alle
rede af den grund, at sociologien, socialpsy
kologien og socialhistorien er kommet til si
den.

Det følgende er et forsøg på at indkredse 
’Reformårenes’ københavnske protestakti
oner. Dels for ganske kort at skitsere deres 
ofte utrolig komplekse og kaotiske hand
lingsforløb. Dels -  og i højere grad -  for mere 
bredt at pege på kilder til videre undersøgel
ser af deres mål og midler. Urolighedernes 
historie er et uvejsomt terræn. Og konklusi
oner om disse uroligheder, som af et op
skræmt statsapparat dengang kunne opleves 
som tegn på, at den samfundsomstyrtende re
volution stod for døren,10 må derfor fa forelø
bighedens præg.

Først behandles den såkaldte ’Store Udfe- 
jelsesfest’, som fandt sted i 1772 og med et 
systematisk hærværk på et halvthundrede kø
benhavnske bordeller markerede, at Dan
marks faktiske diktator, grev J. F. Struensee, 
var blevet fældet. Denne begivenhed påkalder 
sig særlig interesse, ikke blot på grund af sit 
monumentale omfang. Også fordi Udfejel-

sesfesten kan tjene som indgang til undersø
gelse af bordelstormenes funktion i den førin
dustrielle, folkelige protest -  hvad der gene
relt er et overset fænomen i europæisk social
historie. Denne Udfejelsesfest behandles 
derfor relativt grundigt, ligesom andre ek
sempler af samme type fra det førindustrielle 
Europa inddrages til belysning af fænomenet. 
Efter denne optakt opridses de følgende til
fælde af førindustrielle, folkelige protestakti
oner i København under ’Reformårene’ -  
med tidens hang til at give begivenheder af 
denne art øgenavne, kendt som ’Studenter
krigen i Filosofgangen’ (1787), ’Posthusfej
den’ (1793) samt Brabrand-urolighederne 
(1793). Der rundes af med nogle foreløbige 
konklusioner om karakteren af den førindu
strielle, folkelige protest i København i 
1700-tallets sidste halvdel.

II. Bordelstorme
København
I de sidste måneder af sin regeringstid, d.v.s. 
omkring årsskiftet 1771/72, sad Johan Frede
rik Struensee på en krudttønde. Danmarks 
økonomi var ved at falde fra hinanden. Ude 
på landet havde der været misvækst og fejl
slagen høst. Vinteren 1770/71 havde været 
den barskeste i mands minde, og resultatet 
kunne aflæses i den katastrofale fødevare
mangel i hovedstaden, hvor korn- og brødpri
serne tordnede i vejret. Ved de ekstraordinæ
re kommunale brødudsalg så man husmødre i 
alenlange køer, og folk der blev trampet ihjel 
under kampen for at komme til.11 Hertil kom

9. Edvard Holm, Danmark-Nor ges Historie fra Den store Nordiske Krigs Slutning til Rigernes Adskillelse (1720-1814), se bind 
6:1 1784-1791 (Kbh. 1907), s. 375-77 og 6:2 1791-1799 (Kbh. 1909), s. 115-16, 206-07.
Carl Bruun, op.cit. 3, s. 891-97.
Se også f.eks. Svend Cedergreen Bech, Københavns historie gennem 800 år (Kbh. 1967), s. 360-62.
Mogens Lebech, København og københavnere i 800 år (Kbh. 1967), s. 72.

10. F.eks. Collegialtidende 243.Y19Ü.
11. Om situationen på landet, f.eks.: Rasmus Hansen, Gamle Minder eller Træk fra Folkets Liv og Tankesæt fra det syttende og 

attende Aarhundrede 2. Stavnsbaandets Dage (Odense 1883), s. 36. Bogen rummer en mundtlig overlevering fra Struen- 
see-tiden. Den fynske husmandskone Kirsten Hansdatter (1750-1841) beretter sin historie til Rasmus Hansen 
mellem 1835 og 1840, jfr. Hans Ellekilde, Vor danske Jul gennem Tiderne (Kbh. 1943), s. 325.
Om fødevaremangel og -priser: Carl Bruun, op.cit. 3, s. 301.
Astrid Friis og Kristof Glamann, A History of Prices and Wages in Denmark 1660-1800 1 (London, New York, Toronto 
1958), s. 157.
Poul Thestrup, op.cit., s. 58-59, særlig fig. 5, s. 60.
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så ydermere, at arbejdsløsheden hærgede 
København. Hvad enten dette nu bundede i, 
at Struensee-styret ud fra et samfundsøkono
misk dogme sigtede mod at neddæmpe den 
absolutistiske stats rolle i handels- og manu
fakturpolitikken, eller det var den ubønhørli
ge konsekvens af en udefra kommende euro
pæisk krise, var realiteten den, at den køben
havnske industri blev suget ned i en økono
misk bølgedal.12 Arbejderne blev sendt på 
gaden, altimens hungersnøden bredte sig.

Københavnere i tusindtal må have følt sig 
truet på deres eksistens. Og populært var sty
ret visselig ikke, forskyldt eller uforskyldt. 
Man så det f.eks. ved juletid 1771, hvor Stru- 
ensees militære magtbasis smuldrede for øj
nene af københavnerne. Under den såkaldte 
’Juleaftensfejde’ kom det til totalt kaos i fod
garderkorpset, da dette blev opløst, og 
mandskabet skulle omrokeres til andre mili
tærafsnit. Subordinationen brød sammen, og 
forskellige troppeenheder bekæmpede hinan-

12. Om industriens situation: Erling Olsen, Danmarks økonomiske historie siden 1750 (Kbh. 1967), s. 106-07.
Hans Chr. Johansen, Carl August Struensee: Reformer or Traditionalist?, Scandinavian Economic History Review 17 
(1969).
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den under skudsalver og i nærkamp på ge
værkolber op gennem byens gader, mens 
slottet og hovedvagten kom under veritabel 
belejring fra gardisternes side. Da ’mytteri
sterne’ afmarscherede fra København 2. jule
dag 1771, efter tildels at have faet gennem
trumfet deres krav om en tilfredsstillende op
sigelse frem for den planlagte overflytning, 
blev de fulgt til ports af en ophidset menne
skemængde. En ulmende utilfredshed med 
Struensee-regimet slog her ud i lys lue. Hyle
kor tilkendegav taktfast deres mishag. Byens 
kommandant blev flået af sin hest, hans 
mandskab ’haanet eller mishandlet’.13

At det korte Struensee-intermezzo lakkede 
hastigt mod sit slut spores også i den galoppe
rende rygtepsykose, som beherskede hoved
staden i diktatorens sidste tid. Bizarre og af
sindige rygter cirkulerede. Om kongen, den 
sindssyge Christian 7., f.eks. at han blev 
pumpet fuld af opium, og at han på denne vis 
var blevet præpareret til at bestige slottets 
altan på sin kommende fødselsdag for herfra 
at tilkendegive, at han agtede at nedlægge 
styret.14 Rygtet er uden fjerneste hold i virke
ligheden. Men det er en megetsigende indi
kator for den usikre og mærkværdigt afven
tende stemning, som hvilede over Køben

havn. Det lå i luften, at noget var ved at ske. 
Ingen vidste hvad.

Natten til den 17. januar 1772 blev grev 
Struensee så fældet. De nye magthavere, 
d.v.s. juntaen omkring enkedronningen, sik
rede sig Struensees person. Militæret bragte 
dernæst hans tilhængere bag lås og slå. Den 
følgende nat fandt den begivenhed sted, som 
de, der sympatiserede med den, tildelte kæle
navnet Den store Udfejelsesfest. Mindst 59 
københavnske bordeller blev stormet.15 Ejen
dommene blev udsat for systematisk hær
værk. Inventar og løsøre blev raseret med stor 
grundighed og indædt vildskab. Døre og vin
duer blev slået ind, tapeter flået af væggene, 
nagelfaste paneler brudt ned, gulvene bræk
ket op, kakkelovne og gårdlokummer split
tet.16

Ud over bordellerne blev opmærksomhe
den vendt mod Assistenshuset,17 en institu
tion der gav menigmand smålån mod pant i 
bohave og effekter,18 samt mod pengemogu
len og finansministeren H. C. Schimmel
manns palæ.19 Københavns politimester slap 
kun med nød og næppe for at se sin privatbo
lig taget under samme behandling som bor
dellerne.20 Også i de følgende dage synes der 
at have hersket frygt for, at andre ’Huse af

13. Fredrik Bajer, Fodgardens Oprør Juleaften 1771, Historisk Archiv 2 (1871), s. 561.
(Søren Rosenlund), Danmarks Saga udi Christian den Syvendes Tiid. Fra hans Fødsel Ao 1749 til 17 Febet 1772 1. del, under 
24.12. 1771 (Det kgl. Bibliotek, Ny kgl. samling 1120 k, 4°). Jfr. Anonym Dagbog fra 15 Junii (!) -2 7  Januar 1772 (RA 
håndskriftsamlingen IV N 11). Dagbog fra Struensee-tiden (samme, N 15).
Se også: Svend Cedergreen Bech, Oplysning og Tolerance 1721-1784. Politikens Danmarkshistorie bd. 9 (3. udg., Kbh. 
1977), s. 472-73.
Samme, Struensee og hans tid (Kbh. 1972), s. 308-12.

14. Resident Heinrich Carl Meinigs Indberetninger til Hansestædernes Regering om Forholdene ved det danske Hof i 
Aarene 1770-72. I Udtog ved Louis Bobé, Danske Magasin 5 rk. 3 (1893-97), s. 318.
(Søren Rosenlund), op.cit., under 17.1.1772.
Fr. Schiern, Bidrag til Oplysning af Katastrophen den 17de Januar 1772, Historisk Tidsskrift 4. rk. 2 (1870-72), s. 
685-86.
Svend Cedergreen Bech, Brev fra Dorothea. A f Charlotta Dorothea Biehls historiske breve (Kbh. 1975), s. 243—44.

15. Optegnelser af afdøde Etatsraad Schou (død 1840) foranledigede ved Læsningen af Dr. Høsts Skrift ’Der Graf 
Struensee und Seine Ministerium, Kopenhagen 1826-27’, skrevet i maj 1837, SA Carl Bruun, Collecteana 2, s. 316.

16. Om Udfejelsesfestens forløb: Henrik Stevnsborg, Den store Udfejelsesfest 17.-18. januar 1772: Om førindustriel, 
folkelig protest i 1700-tallets København, Folk og Kultur (1980).

17. Optegnelser af afdøde Etatsraad Schou .. ., s. 316.
18. H. Thueslev, Det kongelige Assistenshus. Københavns Assistenshus og anden Pantelånervirksomhed (Kbh. 1976), s. 85-86.
19. Struensee et la cour de Copenhague 1760-1772. Mémoires de Reverdil, conseiller d’état du Roi Chretien V II. . . par Alexandre Roger 

(Paris 1858), s. 341.
20. Optegnelser af afdøde Etatsraad Schou . .., s. 318. RA DK E 5, koncepter og indlæg til 1. departements åbne breve 

21.5.1772, nr. 226, Bornemanns skrivelse af 24.1.1772.
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Distinction’ befandt sig i farezonen.21 Men 
frygten var ubegrundet. Urolighederne blev 
effektivt kvalt af militæret allerede natten 
mellem den 17. og 18. januar 1772. Efter en 
(eller flere?) forgæves runder i hovedstadens 
natsorte gader med militæreskorte og tændte 
fakler måtte den kongelige generaladjudant 
opgive at fa de implicerede til at gå hver til sit 
ved hjælp af ord alene.22 Ved fire-tiden om 
morgenen blev dragoner sat ind. Med dragne 
sabler og drøje hug rensede de gaderne.23

Denne Udfejelsesfest med dens dramatiske 
hændelsesforløb er nok set skildret op til flere 
gange inden for det sidste tiår -  først og 
fremmest i den litteratur, som udkom ca. 
1972 i forbindelse med 200-året for Struensees 
lemlæstning og henrettelse.24 Forsøg på at nå 
til en forståelse af, hvad Udfejelsesfesten 
egentlig var, finder man dog ikke. Værkerne 
har ’købt’ og tildels harmoniseret med to ty
per af forklaringer, som er overleveret fra 
samtiden. Den ene gående ud på, at deltager
ne i urolighederne var en flok sanseløst beru
sede ballademagere; matroser og pøbel i skøn 
forening, som mod uddelte drikkevarer og 
kontante håndører slog til der, hvor skumle 
bagmænd, som melede deres egen politiske 
rævekage, gav dem ordre. Den anden tillæg
ger aktørerne et rationelt, religiøst og moralsk 
betinget, mål. Et mål som de hverken havde

Fra den store udfejelsesfest til tømrerstrejken

spiritus eller almisser nødig for at have inte
resse i at se opfyldt. Der var tværtimod tale 
om sobre folk, som følte sig kaldet til at ’feje 
ud’ efter Struensee.

Den monotoni, hvormed disse to stereotype 
forklaringer repeteres igen og igen på davæ
rende tid bør imidlertid -  ligesom arten af det 
kildemateriale, som bringer dem til torvs -  
mane til forsigtighed. Fra officielt hold findes 
kun ganske fa kilder, der kan bidrage til at 
belyse spørgsmålet om hvem, der tog del i 
Udfejelsesfesten, og hvorfor. Ud over at kon
statere, at myndighederne i dette (og som det 
skal ses: lignende) tilfælde ret rutinemæssigt 
greb til glosen ’pøbel’, når deltagerne i så
danne uroligheder skulle rubriceres, samt at 
matroser omtales i denne konkrete situation, 
er der ikke meget at hente her.25 Forklaringen 
er vel den simple, at graden af kaos aldeles 
oversteg det ordens- og retshåndhævende po
litibureaukratis kapacitet -  jfr. at politimeste
ren havde fuldt op at gøre med at beskytte sin 
egen bolig, sammenholdt med nødvendighe
den af at sætte militæret ind. Udfejelsesfe- 
stens historie hviler derfor i første række på 
kilder fra det litterære, ’dannede’ borgerskab 
og embedsmændenes kreds i skikkelse af dag
bøger, memoirer og breve.26 Den største kil
degruppe udgør dog den diffuse strøm af 
trykkefrihedsskrifter og skillingstryk, som så

21. Fr. Schiern, op.cit., s. 734 note**.
22. (Søren Rosenlund), op.cit., under 17.1.1772.

Svend Cedergreen Bech, Brev fra Dorothea . . s. 282.
Optegnelser af afdøde Etatsraad Schou . . ., s. 315 hvor det hævdes at kammerjunker Bülow -  og ikke generaladju
dant Ellebradt -  red rundt.
Opløbet i Januar 1772 m.m. Koncepter og Noticer (RA håndskriftsamlingen IV N 10).

23. Optegnelser af afdøde Etatsraad Schou . . ., s. 316.
Fr. Schiern, op.cit., s. 731.
Den paa sin egen Regningflyttende Trops bedrøvelige Udtog af de smukke Huse Natten imellem den 17 og 18 Januarii (Kbh. 1772), 
s. 7.

24. Harald Langberg, Dødens teater. Revolutionen 1772 (Kbh. 1971), s. 37-38.
Svend Cedergreen Bech, Struensee og hans tid. . ., s. 360-64.
Samme, Brev fra Dorothea . . ., s. 282-86.
Samme, Oplysning og Tolerance. . s. 479-80.

25. Se: LAS Københavns politi, perioden indtil 1793, korrespondanceprotokol 1 A 1766-74, under 18., 22. og 23.1.1772. 
Til gengæld foreligger der fra officielt hold fortrinlige informationer om ofrene for urolighederne, jfr. Henrik 
Stevnsborg, op.cit.

26. F.eks. Svend Cedergreen Bech, Brev fra Dorothea .. . Struensee et la cour de Copenhague. . . Optegnelser af afdøde 
Etatsraad Schou . . . Fr. Schiern, op.cit.
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dagens lys i tiden efter 17. januar 1772 i en 
massiv hetz mod den faldne grev Struensee.27 
Højst sandsynlig har disse publikationer, 
hvoraf enkelte givetvis er blevet revet væk i 
store oplag,28 deres udspring -  men ikke nød
vendigvis deres læserkreds -  i nøjagtig den 
samme artikulerede socialgruppe, som har 
formuleret sig i dagbøgerne, memoirerne og 
brevstoffet.

Når en stor del af trykkefrihedsskrifternes 
forfattere under anvendelse af meget ens ord 
og vendinger skildrer aktørerne under Udfe- 
jelsesfesten som fordrukken pøbel, virker det 
lidet tillidsvækkende. Man kunne fa mistanke 
om, at de uden videre kolporterer deres egne 
unuancerede fordomme.29 Mennesker, som 
deltog i hærværk og voldelige aktioner måtte 
være berusede, og de måtte pr. definition tilhø
re pøbelen. Under alle omstændigheder er det 
tankevækkende, at de fa af kilderne, som bæ
rer præg af at være øjenvidneberetninger, far 
indskudt, at skam også ’pæne’ borgere var i 
aktion i ly af mørket.30

Hvem de mystiske ledere, som enten para

derede i prangende ’gallunerte Hatte’ eller 
formummede sig i folderige slængkapper, var, 
ved vi ikke.31 Men formodentlig kan de med 
sindsro lægges til side som fantasiprodukter 
på linie med galleriet af skurke i røverroma
nerne. Ledere i Rudé’sk forstand (jfr. tidlige
re) melder kilderne intet om.

Den anden forklaring, den der går på, at 
Udfejelsesfesten havde karakter af et religi- 
øst/moralsk korstog og at aktørerne udmær
ket vidste, hvilket ærinde de var ude i, må nok 
tages mere seriøst. For netop sædeligheds
spørgsmålet var et ømt punkt under Struen
see-regimet. Ved lov af 2. april 1771 havde 
styret med ét slag frataget den københavnske 
politimyndighed dens i praksis eneste efter
forskningsmiddel i prostitutions- og bordelsa
ger: nemlig retten til uvarslet at foretage, ger
ne natlige, razziaer i hovedstadsindbyggernes 
private hjem. Og hvad enten disse ’inkvisiti
oner’ i tiden før 2. april 1771 havde været 
brugt til et evindeligt dyneløfteri -  eller de 
tværtimod var den rene karikatur, fordi poli
tikorpset bestod af gennemkorrupte, bestik-

27. 28 trykkefrihedsskrifter vedrørende Udfejelsesfesten er samlet i Luxdorphs trykkefrihedsskrifter 2 rk. 7 (Det kgl. Biblio
tek). Om skillingstrykkene: Fr. C. Krohn, Samlinger til en beskrivende Fortegnelse over Danske Kobberstik, Raderinger, 
Illustrationer m.m. (Kbh. 1962), nrr. 1633-36 samt V. E. Clausen, Det folkelige danske træsnit i etbladstryk 1650-1870 
(Kbh. 1961), s. 188-89.

28. Iørn Piø, Produktionen af danske skillingsviser mellem 1770 og 1821 og samtidens syn på genren (Kbh. 1969), s. 36-37.
29. F.eks. Letters from an English Gentleman on his Travels through Denmark concerning the late Transactions in Copenhagen etc. 

(London 1772), s. 12-13.
Kiøbenhavns Pro Memoria over den meget merkværdige Begivenhed som skede den 17 Januarii 1772 (Kbh. u.å.), strofe 19. 
Upartiske Tanker over den voldsomme Medfart, som Natten imellem den 17 og 18 Januarii indeværende Aar 1772 vederfores de mange 
saa kaldte Jomfru-Huse i Kiøbenhavn, i Pennen forfattet af en gammel Magister Philos (Kbh. 1772), s. 17 (skal være: 33). 
Brev til disse Tiders Skribentere og Forsvars-Skrift for Contoirerne, med hosføyede Erindringer til alle unge og bemidlede Mennesker. 
Skrevet af Cloris, Phyllis og Doris, tilligemed et poetisk Tillæg af Coridon (Kbh. 1772), s. 4.
Brev fra den Londonske Pøbel til Pøbelen i Kiøbenhavn oversadt af det Engelske ved en dansk Coffardie MaTroS (Kbh. u.å.), s. 12. 
Svend Cedergreen Bech, Brev fra Dorothea . . ., s. 282-83.

30. En Engelsk Supken til Struensee I Anledning af den, der i Avisen komplimenteret Faderen til det uskyldige Foster kaldet: Den brave 
Holmens Magtes glade Indtog i de smukke Huse etc. (Kbh. 1772), s. 14.
Se også: (Søren Rosenlund), op.cit., hvori det under 17.1.1772 hedder, at borgere og officerer deltog. At Søren 
Rosenlund (alias Junior Philopatreias) rimeligvis var øjenvidne til Udfejelsesfesten, kan udledes af Den paa sin egen 
Regning ßyttende Trops . . ., s. 6.

31. Den danske Frue Veneris Klagesang etc. (Kbh. 1772), s. 4.
Den paa sin egen Regning ßyttende Trops . . ., s. 7.
De betydelige Forandringer ved det Kongelige Hof som af Kiøbenhavns Indvaanere med Glæde hørtes og saaes Fredagen den 17 
Januarii 1772 (Kbh. 1772), s. 6.
Nyeste Beskrivelse over Hun-Cantor ernes Udfeyelses-Fest paa den Extraordinaire Flyttetid i deres Gader, som skede ved Creti og Pieti 
om Natten til den 18de Jan. 1772. Tilligemed den ßyttende Skares Begrædelse over at Udfeyelses Fest ey maatte blive holdet oftere end 
den ene Nat. Kan af Liebhabere synges som Jephtas Viise (Kbh. 1772), strofe 12.
Charlotte Dorothea Biehl’s Breve om Kong Christian VII. Udgivne efter Originalerne af L. Bobé (Kbh. 1905), s. 440 samt note. 
(Søren Rosenlund), op.cit., under 17.1.1772.
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kelige folk32 -  er der næppe tvivl om, at styret 
med 2. april-loven havde gjort sit for at fa 
prædikatet umoralsk og usædelighedsdyrken- 
de hæftet på sig. Med Struensee som den sto
re ’velgører’ og med et impotent sædeligheds
politi var der -  hævdedes det -  frit slag for 
’frøkenkontorer’, ’punchekontorer’ og hvad 
bordellerne ellers eufemistisk blev kaldt. Dis
se arnesteder for alskens udsvævelser skød op 
som svampe, mens deres personale med tilta
gende frækhed og utilstedeligt pyntet shang
hajede forbipasserende fra vindueskarme, ga
dedøre og kælderhalse. København var blevet 
et veritabelt Sodoma og Gomorrha fandt de, 
der så Struensse og usædelighed som syno
nymer.33

Det kan ikke afvises, at Struensee-styret 
med sin sædelighedslovgivning faktisk har 
trådt visse kredse i København så grundigt 
over tæerne, at de følte sig drevet til at give 
deres mishag til kende på håndfast vis, da 
først Struensee var ude af spillet. At også po
litimesteren kunne blive lagt for had i denne 
forbindelse er nærliggende. Det var ham, 
hvem sædelighedslovgivningens administra
tion i det daglige påhvilede.

En tilfredsstillende forklaring på, hvad 
Udfej elsesfes ten var, er dette nu alligevel ik-

Fra den store udfejelsesfest til lømrerstrejken

ke. Dels giver det i så fald ikke megen mening, 
at også Schimmelmanns palæ skulle stormes 
-  for ikke at tale om Assistenshuset. Dels er 
Udfejelsesfesten ingenlunde en enkeltstående 
foreteelse. Bordelstorme kender man andet
steds fra, fra omstændigheder og sammen
hænge, som både i tid og rum intet har at 
skaffe med personen Johan Frederik Struen
see og hans sædelighedslovgivning.

På grund af et pauvert kildemateriale vides 
ikke meget om de bordelstorme, som notorisk 
fandt sted i København op igennem det 18. og 
19. århundrede, både før og efter 17.-18. ja
nuar 1772. De mødes kun i korte glimt, og der 
er ikke de store muligheder for at udtale sig 
om hverken deres baggrund eller eksakte for
løb.34 Til gengæld foreligger fænomenet ri
meligt velbelyst fra andre af det førindu
strielle Europas storbyer. Dét skal der gives et 
par eksempler på i det følgende.

Bruxelles
I sommeren 1718 rullede en bølge af urolig
heder hen over Bruxelles. I første række fik 
topfigurerne i bystyret såvel hjem som ar
bejdsplads stormet og raseret. Den ophidsede 
menneskemængde, som tog del i disse urolig-

32. Loven: RA DK E 35 henlagte sager 1771-73, udateret skrivelse i lægget ’Kiøbenhavns Finance Vesen, Politie etc. 
angaaende 1770’ (sie.).
LAS Københavns politi, perioden indtil 1793, kancellibreve 1727-73, under datoen.
Holger Hansen, Kabinelsstyrelsen i Danmark 1768-1772. Aktstykker og Oplysninger 2 (Kbh. 1919), s. 586.
Samme, Inkvisitionskommissionen a f 20. Januar 1772. Udvalg a f dens Papirer og Brevsamlinger til Oplysning om Struensee og hans 
Medarbejdere 1 (Kbh. 1927), s. 25.
Politirazzia’erne: Mémoires de M. de Falckenskiold, officier general au service de S. M. le Roi de Danemarck å Fepoque du 
ministere et de la catastrophe du comte de Struensee (Paris 1826), s. 138.
Upartiske Tanker. . ., s. 27.
Struensee et la cour de Copenhague. . ., s. 228.

33. Letters from an English Gentleman . . .
P. F. Suhm, Efterretninger om de danske Konger efter Souverainiteten, fol. 15v (Det kgl. Bibliotek, Ny kgl. samling 1728 2°). 
Julius Clausen og P. Fr. Rist (red.), Blade af Rector Joh. Henr. Taubers Dagbøger (Kbh. 1922), s. 117.
Et Par Ord fra de endnu huusvilde Nat-Nympher til Grev Struensee, forfattet i deres sidst holdte Conseil i Dukke-Skabet og til 
Trykken befordret af en drukken Engelskmand (Kbh. 1772), strofe 10. Se teksten i skillingstrykkene ’Alamodisk Sørge-Sæt’ 
og ’Den knusede Ponce-Bolle’.
Jfr. også Edvard Holm, op.cit., 4:2 (Kbh. 1902), s. 43^-6.

34. Se f.eks. RA DK D 21, koncepter og indlæg til sjællandske tegneiser 5.2.1714, nr. 30, Ernsts skrivelse af28.1. 1714. 
SA kommercekollegiet 1704-08 & politi- og kommercekollegiet 1708-30, dom- og voteringsprotokol 1704-16, under 
20.2. 1714. LAS Københavns politiret, 1. protokol 1792—93, forhørsprotokol nr. 1 og 2, sag 393/1792. Samme, 1. 
protokol, domprotokol 1792-93, fol. 155. Samme, behandlede sager ved 1. protokol nr. 393/1792.
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heder, skal lejlighedsvis have talt helt op mod 
10.000 personer.35 Denne tilspidsede situa
tion med det omfattende hærværk mod ejen
domme i byen bundede i, at Bruxelles i 1715, 
i lighed med andre dele af det nuværende 
Belgien, var kommet under østrigsk overher
redømme (De østrigske Nederlande). Heref
ter fik byens eget selvstyre trange udfoldel
sesmuligheder. Tidligere rettigheder kom un
der kraftig udhuling. Mens størsteparten af 
de kommunale ledere dukkede sig og virkede i 
rollen som østrigernes forlængede arm, slog 
det ene af byens besluttende organer, de ’fol
kevalgte’ håndværkerrepræsentanter, demon
strativt bak over for denne udvikling. 1717 og 
1718 nægtede de pure at blåstemple de af 
Østrig pålagte skatter og afgifter, hvorved de i 
realiteten blokerede skatteopkrævningen. Fra 
begge sider blev konflikten presset frem til det 
punkt, hvor disse håndværkerrepræsentanter 
stod i åben, væbnet kamp for deres truede 
politiske rettigheder.36 På grund af social nød 
og fødevaremangel fandt de et lydhørt og 
kampvilligt publikum blandt de mange små- 
håndværkere og handlende i byen; såvel 
blandt mestre som disses hustruer og svende 
-  netop de samfundsgrupper, hvis tilstedevæ
relse er registreret, da det gik løs med gade

kampe og angreb på Østrig-venlige øvrig
hedspersoner og institutioner.37 Uroligheder
ne blev imidlertid slået ned med hård hånd. 
Og en nyanlagt metrostation i Bruxelles’ by
midte, der er opkaldt efter førstemanden 
blandt håndværkerrepræsentanterne, Fran
cois Anneessens, minder idag om, at han -  på 
lige fod med den stribe af andre deltagere i 
urolighederne, som myndighederne fik tag i -  
måtte betale dyrt. 9. september 1719 blev han 
dømt til halshugning.38 Henrettelsen, som 
fandt sted 10 dage senere, vakte uhyre op
sigt,39 og Anneessens vanskæbne blev sunget 
ud i dagsaktuelle viser som en skændig udåd. 
Francois Anneessens blev en national martyr, 
en arkaisk frihedshelt på linie med Vilhelm 
Tell.40

Imellem Anneessens’ iøvrigt talrige forsyn
delser hedder det i dødsdommens præmisser 
bl.a., at han
. . .  da plyndringen af nogle huse nær Notre-Dame-de- 
Neige-kirken og i nabolaget af Meyboom (i byens ud
kant) havde fundet sted i september 1718 under foregi
vende af, at der blev holdt bordel sammesteds, og et 
militærkommando havde bortjaget de sammenstimlede 
unge mennesker samt såret enkelte af dem,

skulle have udtalt sig kritisk om, at militæret 
gik til værks med sabel i hånd.41 Her dukker

35. LIX Suite de Nouvelles d’Amsterdam du 26 Juillet 1718.
AdVdB, Pergameni s. 318, cote 2919, Anneessens. Brussel. 1717.
P. F. Verhulst, Précis historique des Troubles de Bruxelles en 1718. Avec des details inédits sur le proces et l ’execution d’Anneessens 
(Bruxelles 1832), s. 19.

36. F.eks.: M. Gachard, Documents inédits concemant les Troubles de la Belgique sous le regne de Tempereur Charles VI; publiés avec 
des Notes et une Introduction 2 (Bruxelles 1839), s. i-ix.

37. André Vanrie, Le XVIII® siécle, i Mina Martens (red.), Histoire de Bruxelles (Toulouse 1976), s. 248.
P. F. Verhulst, op.cit., s. 15, 19.

38. Les Archives du Royaume de Belgique, Conseil de Brabrant nr. 956 sentences 1719, fol. 125 a-h, Den Raedt ende 
Procureur g(e)n(er)ael Aenleggere (contra) Francois Anneessens gevangenen op Het Steenpoort. Heri findes ligele
des dommene over de øvrige, som kom under anklage for delagtighed i urolighederne.
Se også: L. Galesloot, Proces de Francois Anneessens, Doyen du corps des metiers de Bruxelles 1 (Bruxelles 1862).

39. Dommen ses således bevaret i et stort antal afskrifter, såvel på flamsk som i fransk oversættelse, jfr. AdVdB, 
Pergameni s. 316, cote 3107, De vermaerde ende wonderlycke Geschiedenissen der prinselycke stadt van Brussel, fol. 28v-34r. 
Samme, Pergameni s. 318, liasse 609, Troubles 1697-1725.
Samme, Pergameni s. 318, cote 2921, Vonnis tegen Franciscus Anneessens doorZijner Majesteijts souvereynen Raedt geordonne- 
ert in Brabrant, op den 19 september 1719 uitgesproken, gevolgd door vershejde dichtstukken ter dezer gelegenheijdt opgemaeckt.

40. Se AdVdB, Pergameni s. 317, cote 2918, Récit et pieces concernant les troubles arrives å Bruxelles en 1699 et 1700, ainsi que des 
chansons contre le marquis de Prié et sur l ’execution d’Annessens.
Samme, Pergameni s. 318, liasse 609, Troubles 1697-1725.
P. F. Verhulst, op.cit., s. 24, 30-31.

41. Les Archives du Royaume de Belgique, Conseil de Brabrant nr. 956 sentences 1719, fol. 125 g: ’Van naer de 
plunderinge van eenige Huysen aen onse liuwe v(ro)ue ter Sneeuw, ende ontrent den mey boom voorgevallen In 
September van denseluen Iare 1718, op pretext dat men In deselue Bordeel hiele, ende naer dat het picquet van de 
militairen de geattroupeerde longers, hadden verjaeght, ende eenige daer van gequets’.
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bordellerne pludselig op midt i beretningerne 
om Bruxelles-indbyggernes politiske og øko
nomiske kamp mod de østrigske magthavere. 
At dømme efter det forsigtige ordvalg (under 
foregivende a f . . .) er bordellerne et indslag i 
bylivet, som myndighederne nødig vil være 
ved. Dette skyldes måske, at man netop tidli
gere på året 1718 havde taget skridt til at få 
dem renset væk,42 men tilsyneladende uden 
den store succes. For der blev utvivlsomt holdt 
bordel i de fem stormede småhuse i byens 
periferi, som måtte holde for natten imellem 
den 21. og 22. september 1718 samt den føl
gende dag. Dét hævder i al fald kransekagefi
guren i den østrigske Bruxelles-administra- 
tion, marquis de Prié, i en intern skrivelse 
hjem til Østrig. En skrivelse som til forskel fra 
Anneessens-dommen ikke var tænkt at skulle 
offentligheden for øje.43 Ifølge samme skrivel
se rummer den offentliggjorte dom fordrej
ninger også på andre punkter. At militæret 
sårede ’enkelte unge mennesker’ er en mild 
underdrivelse. Faktisk blev der dræbt og såret 
et sted mellem 35 og 40 mennesker. Og hvad 
mere er, blandt dem var -  selv om de under ét 
betegnes som ’pøbel’ -  også ’quelques petits 
bourgeois’, altså småborgere.44

Det ser derfor ud til, at myndighederne ud
adtil har bestræbt sig på at bagatellisere det 
skete. At man i virkeligheden tog begivenhe
derne alvorligt nok endda, er der dog ingen

Fra den store udfejelsesfest til tømrerstrejken

tvivl om. 22. september 1718 fik militæret 
carte blanche til uden formalia at nedsable 
eller nedskyde enhver, der måtte befinde sig i 
døre eller vinduer på huse under storm,45 og 
allerede den følgende dag, den 23. september, 
publicerede bystyret en bekendtgørelse, hvori 
familiefædre og håndværksmestre blev gjort 
personlig ansvarlige for deres hustruer, børn, 
læredrenge og svendes adfærd i tilfælde af nye 
bordelstorme eller tilsvarende uroligheder.46 
Uanset at man i bekendtgørelsen gør et stort 
nummer ud af at opretholde fiktionen om, at 
det blot var uansvarlige, ungdommelige ele
menter, som tog del i angrebene på de fem 
bordeller, skinner det tydeligt igennem, at 
aktionerne øjensynlig har været både velover
vejede og målrettede. Bordelstormerne vælte
de ikke frem som en græshoppesværm. 
Tværtimod var de en veldisciplineret, sluttet 
falanks, der gik til værks ’på soldatermanér, 
med trommer, faner, horn og lignende in
strumenter’.47

Disse bordelstorme fandt som sagt sted i 
september måned 1718, men allerede tidlige
re på året, i juni, havde der fundet en lignen
de episode sted. En ejendom, som beboedes af 
to enlige søstre, var blevet ’stormet på skan
daløs vis, idet pøbelen løb af med deres møb
ler samt al deres tøj og linned’.48 Også denne 
episode må føjes til beretningerne om storme
de og raserede bordeller i Bruxelles under

42. AdVdB, Pergameni s. 318, cote 2919, Anneessens. Brussel. 1717, fol. 23 (skal være 21): ’Toen heeft den Borgemeester 
alle de bordeelen ende briteurs huysen die binnen de Stadt waeren doen oplichten ende ruymen’.

43. M. Gachard, op.cit. 1 (Bruxelles 1838), s. 358-62. Se også: AdVdB, Pergameni s. 318, cote 2920, Waere ende naeckte 
Beschrijvinge van de troubels ende beroertens voorgevallen binnen de princelijke stadt Brussel, waerin gehandelt wordt van die droevige 
ende lanckbeclaeghde doodt van Francis Anneessens, Borger ende Deken der selve stadt. Begonst met den jaere 1700 seventhien Ende 
eijndingende met den jaere 1700 negenthien. Scriptum anno 1784, fol. 114.

44. M. Gachard, op.cit. 1, s. 358.
45. Samme, s. 359.
46. AdVdB, Pergameni s. 69, cote 1330, publicatieboeck 13 1717-23, fol. 97—99. Samme, Pergameni s. 67, cote 1715, 

correctieboeck 4 1713-25, fol. 142v-143v.
47. AdVdB, Pergameni s. 67, cote 1715, correctieboeck 4 1713-25, fol. 142v: ’troupsgewyse met trommels, vendels, 

Horens oft dyergelycke Instrumenten’.
Se også Les Archives du Royaume de Belgique, Conseil de Brabrant nr. 956, sentences 1719, fol. 114, hvor der i 
sagen ’Den Raedt ende Procur(eur) Generael Aenleggere (contra) Joannes de Bruyn gevangenen op het Steenpoort’ 
falder dom over samme Joannes de Bruyn bl.a. fordi han har optrådt med ’piber og trommer’.

48. AdVdB, Pergameni s. 65, cotes 936-1025, copyeboeck 6 1711-19, fol. 219v: ’Nous (d.v.s. borgmestre, rådmænd og 
råd i Bruxelles) avons vü et examiné la req(ué)te presenté . . . par la D(emoisel)le de Fronteuel et de la Die du Bois 
sa Soeur, exposant par Icelle que leur maison au mois de Iuin de l’an 1718 auroit eté scandaleusement pillée, leurs 
meubles, Habits et Linges entierement emportez par La Canaille’.
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1718-urolighederne, og også her var militæret 
på tæerne. Skønt man kom for sent til at for
hindre selve hærværket, fik man dog ram på 
de personer, som stadig befandt sig inde i 
huset. Det drejede sig dels om tre forklædte 
soldater, dels om et ikke nærmere angivet 
antal ’borgere’ samt disses læredrenge.49

Hvorfor Bruxelles’ indbyggere således ved 
op til flere lejligheder i løbet af det urolige 
1718 skulle føle sig foranlediget til at gå til 
angreb på byens bordeller, giver det samtidi
ge kildemateriale ingen bud på ud over, at det 
som nævnt var uansvarlige unge bøller og pø
bel, som kun lavede ballade for balladens 
egen skyld; at overemsige medlemmer af præ
stestanden skulle have startet et selvbestaltet, 
moralsk korstog imod prostitutionen;50 eller 
at en enkelt, unavngiven borger skulle have 
fattet personligt had til nogle prostituerede 
kvinder.51 Ingen af forklaringerne virker 
overbevisende. Den første er notorisk usand. 
De to sidste ret absurde i forhold til resulta
terne, der fulgte. løvrigt udsiger de intet om, 
hvorledes -  endsige hvorfor -  præster eller en 
enkelt borger fik ’folk’ til at gå deres ærinde. 
Egenhændigt stormede dejo ikke bordellerne.

London
Fra det førindustrielle, hanoverianske Lon
don kendes en række bordelstorme fra som

meren 1749 -  de såkaldte ’Penlez Riots’.52 
1749 var et år, hvor den beskæftigelsesmæssi
ge og økonomiske situation så sort ud for den 
engelske flådes folk. Som følge af fredstrakta
ten i Aix-la-Chapelle (Aachen), der var blevet 
undertegnet året før (som optakt til en, korte
re skulle det vise sig, pause i 1700-tallets krige 
om den europæiske magtbalance), var mere 
end 40.000 mand blevet demobiliseret. Det 
var, som George Rudé siger tørt, ’a bad time 
for sailors’.53

I juni 1749 gik to sømænd på bordel i Lon
don. De valgte ’The Crown’, og havde de 
regnet med en glad aften, var de gået galt i 
byen. I ’The Crown’ blev de groft bestjålet. 
Da de brokkede sig, blev de prompte kastet 
på porten af etablissementets håndfaste ud
smidere. Dette blev optakten til flere dages 
kampagne mod Londons bordeller. Med for
stærkninger, hentet blandt venner og kolleger 
fra flåden, vendte de to sømænd tilbage til 
’The Crown’ den følgende aften. Da de pro
stituerede kvinder først var skaffet uden for, 
blev stedet grundigt raseret. Efter samme 
mønster forløb også de næste par aftener. 2. 
juli gik 400 sømænd, hævdes det, til angreb 
på bl.a. ’The Bunch of Grapes’, der blev 
brændt ned til grunden. Dernæst fulgte ’The 
Star Tavern’, beliggende i The Strand i hav
nekvarteret langs Themsen.54 Bordelværten 
dér på stedet, Peter Wood, var en overmåde

49. M. Gachard, op.cit. 1, s. 239-40.
Jfr. Alexandre Henne og Alphonse Wauters, Histoire de la Ville de Bruxelles 2 (Bruxelles 1845), s. 204-05; genudgivet 
(Bruxelles 1969), s. 184.

50. M. Gachard, op.cit. 1, s. 360.
51. Samme, s. 239-40.
52. Disse begivenheder er skildret detaljeret i Peter Linebaugh, The Tyburn Riot Against the Surgeons, i Douglas Hay, 

Peter Linebaugh, John G. Rule, E. P. Thompson og Cal Winslow, Albion’s Fatal Tree. Crime and Society in Eighteenth 
Century England (Penguin Books 1977), s. 89-102.

53. George Rude, Hanoverian London. . ., s. 184.
Om fredstraktaten, f.eks. Basil Williams, The Whig Supremacy 1714-1760 (= George Clarck (red.), The Oxford 
History of England 11 (2. udg. Oxford 1962), s. 213-14.
Fred L. Israel og Emmanuel Chill (red.), Major Peace Treaties of Modern History 1648-1967. With an Introductory Essay by 
Arnold Toynbee 1 (New York, Toronto, London, Sidney 1967), s. 263-304.

54. Om begivenhedsforløbet Peter Linebaugh, op.cit., s. 89-90. Jfr. også Walter Besant, The Survey of London 6. London in 
the Eighteenth Century (London 1902), s. 476-77. Derek Jarret, England in the Age of Hogarth (London 1974), s. 34, 53. 
Malefactors’ Register, or, the Newgate and Tyburn calendar 3 (1770), s. 237—39 -  og hermed Hugh Phillips, Mid-Georgian 
London. A Topographical and Social Survey of Central and Western London about 1750 (London 1964), s. 182-83 samt George 
Rudé, Hanoverian London . . .  s. 184 -  giver en afvigende, meget forkortet version af begivenhedsforløbet.
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suspekt skikkelse. Ved gentagne lejligheder 
både før og efter 1749 søgte myndighederne at 
dæmpe hans bordelvirksomhed ved hjælp af 
bødeforelæg. Uden held. Hos Peter Wood 
brød sømændene ’ind i huset, smed kvinderne 
halvnøgne på gaden, flåede sengetøjet i stum
per og stykker, smed indholdet af fjer ud ad 
vinduet, slog møblerne itu, og lavede et bål af 
det hele’. Skal man tro denne Peter Wood, 
talte den ophidsede menneskemængde på et 
vist tidspunkt op mod 700 deltagere.55 3. juli 
1749 søgtes en række bordeller i nabolaget af 
Old Bailey nedbrændt, altimens andre bor

delværter i panik begyndte at pakke deres 
værdigenstande ned, inden det blev deres tur. 
Imidlertid havde de ikke behøvet at bekymre 
sig. Militæret bragte urolighederne til 
standsning.56

Ialt 7 personer blev arresteret for at have 
taget del i bordelstormene. Beklageligvis er de 
originale sagsakter vedrørende disse syvs for
hold gået tabt. Men vi ved, at en af dem flyg
tede og en anden døde i varetægtsfængsel. 2 
var blevet uskyldigt anholdt og yderligere én 
blev senere sat på fri fod. De to sidste, der
imod, blev dømt til døden. Af dem blev den

55. Malefactors’ Register .. ., s. 237.
Specielt om Peter Wood og stormen på ’The Star Tavern’, samme, s. 237-39. 
Hugh Phillips, op.cit., s. 182-83.
George Rude, Hanoverian London . . ., s. 184.

56. Peter Linebaugh, op.cit., s. 90-91.
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ene benådet i sidste øjeblik, mens den sidste 
af dem, herskabstjeneren Bosavern Penlez, 
trods massiv protest og en stribe af ansøgnin
ger om benådning, kom til at hænge ved Ty
burn -  øjensynlig på et foruroligende spinkelt 
grundlag.57

At de øvrige deltagere i disse ’Penlez Riots’ 
frem for nogen var søfolk kan der ikke herske 
ringeste tvivl om. Der er dog også indicier for, 
at såvel naboer som genboer til de stormede 
bordelværter har næret en ikke ringe grad af 
sympati for sømændenes aktion.58

Stockholm
Stockholm var ved gentagne lejligheder i de 
sidste årtier af 1700-tallet scene for urolighe
der. Ejendomme rundt om i byen fik vinduer
ne knust, og urolighederne blev hver eneste 
gang kæmpet ned af militæret. Taget under ét 
havde disse begivenheder en klar politisk, ari
stokratifjendtlig undertone til fælles.59 1780’ 
erne og 1790’ernes uroligheder nåede deres 
klimaks den 20. juni 1810 med det berømte 
Fersenske Mord. Her blev Sveriges rigsmar
skal, greve etc. etc., Axel von Fersen, jagtet 
ubønhørligt gennem det centrale Stockholm, 
før han endte sit liv på åben gade, maltrakte
ret til ukendelighed med paraplyer og spansk
rør, og til slut trampet til døde. Lynchstem
ningen mod ham piskedes først og fremmest 
op af, at han tillagdes rollen som den grå 
eminence, der havde ladet den nylig konge
udnævnte -  og tilsyneladende meget folkekæ
re -  danske prins Karl August forgive. Hvad

han iøvrigt ikke havde — eftersom prinsen dø
de af naturlige årsager.60 I dette hændelses
forløb blander sig et enkelt tilfælde af hær
værk mod bordeller. 31. januar 1810, da prins 
Karl August sad til banket med eliten af 
Stockholms borgerskab, fik et par bordeller i 
byens Gamla Stan ruderne slået ind. Af det 
bevarede stockholmske politimateriale frem
går, at der af dem ’som i Trångsund sig sam
lat och för där boende ogifta Sophia Söder
ström inslagit fenstren . . . (og) bland den pö- 
belhop, som samma afton på åtskilliga ställen 
vid Baggens och Osterlånggatorne samt 
Skottgränden inslagit fönster’, indkaldtes 4 
skortensfejerlærlinge, 1 skorstensfejersøn, 5 
andre lærlinge plus en enkelt dreng til politi
kammeret. I tiden mellem 1. og 10. februar 
arresteredes yderligere en række unge menne
sker. Men sagen løb ud i sandet,61 og i samti
den synes tildragelsen at være blevet oplevet 
som en rent politisk affære, som en aktion der 
var anti-Karl August i sit sigte.62

I en fuldt så politisk sammenhæng skete de 
ødelæggelser på bordeller, som havde tilknyt
ning til de såkaldte ’Crusenstolpes Kravaller’ 
i Stockholm efteråret 1838. Assessor M. J. 
Crusenstolpe, en dumdristig og åbenmundet 
systemkritiker, havde med en dom for maje
stætsfornærmelse den 19. juni 1838 faet lukket 
munden godt og grundigt af det selvsamme 
system. Dommen, og navnlig den bom, den 
satte for ytringsfriheden, synes at have været 
den provokation, der skulle til for at bringe 
Stockholms småborgere, de handlende og 
håndværkerne, i harnisk. At disse var velre

57. Sagsakterne: samme, s. 90, note 1.
Penlez og de øvrige deltagere: samme, s. 91-102.
Malefactors’ Register . . ., s. 237-39.

58. Peter Linebaugh, op.cit., s. 92.
59. Nils Staf, Polisväsendet i Stockholm 1776-1850 (Uppsala 1950), s. 329. Om de enkelte episoder: s. 133-38, 167-69, 

215-17, 286-89.
60. Nils Staf, op.cit., s. 319-29.

Rune Hedman, op.cit.
Ture Nerman, Fersenska Mordet. Historiskt Reportage frdn Stockholm den 20 juni 1810 (2. opl. Stockholm 1933).
Gardar Sahlberg, Fersenska mordet. Hur kunde det hände? (Stockholm 1974).
H. Arnold Barton, Count Hans Axel von Fersen. Aristocrat in an Age of Revolution (Boston 1975).

61. Stockholm Stadsarkiv, Överståthållarämbetets för polisärenden arkiv, äldre poliskammaren, diarium 1810, under
I. -10. februar 1810. For oplysninger fra Stockholms stadsarkiv takker jeg arkivar Olle Månsson.

62. Gardar Sahlberg, op.cit., s. 48.
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præsenteret under de uroligheder, som fulgte, 
står fast.63 Hertil kom, at årene 1837-38 var 
præget af fejlslagen høst og varemangel, af 
hungersnød og grasserende arbejdsløshed. I 
de truede, sultne og mere eller mindre ar
bejdsløse lag, der pressede sig sammen i stor
byslummen, fandt småborgerne forbunds
fæller, som de fandt dem blandt deres egne 
ansatte.64

I det efterhånden velkendte mønster blev 
dernæst såvel Stockholms rådhus som en 
række øvrighedspersoners privathjem skive 
for en fejebyge af brosten. Og lige så usvige
ligt blev der svaret igen med at sætte militæ
ret ind. Ved denne særlige lejlighed kunne 
tropperne rykke ud for at statuere et eksempel 
på sagesløse civilister i tryg forvisning om at 
have fuld dækning i kongens famøse -  og 
grænseløst arrogante -  bonmot ’Sabrez la ca
naille’, Hug pøbelen ned!65

Mandag 27. august 1838 blev der piftet il
devarslende og brølet hurra, mens reklame
skiltet blev flået ned og ruderne knust hos 
skipperenken, kaffehusejeren og bordelvær
tinden Martell på Järntorget. Omkring 100 
mennesker skal have taget del i aktionen. De 
følgende dage blev der påny slået ruder ind 
sammesteds.66 Men ikke blot dér. Navnlig 
den 29. var ødelæggelserne ret omfattende. 
134 ruder taltes knust på ialt 15 huse,67 her
under samtlige vinduer i en ejendom på 
Skeppsbron, der havde ry for at være et su
spekt tilholdssted for ’sedesløse qvinnor’. Her 
ses deltagerantallet anslået til et par hundre
de.68 Ved bordelstormene i forbindelse med

Fra den store udfejelsesfest til tømrerstrejken

Crusenstolpes Kravaller kommer et nyt ele
ment ind i billedet. De fandt nemlig sted hånd 
i hånd med en massiv antisemitisk bølge i 
Stockholm i 1838. Bordelstorm og jødeforføl
gelse er her koblet entydigt sammen. Som det 
oplagte middel til at bekæmpe urolighederne 
pegede Stockholm-avisen ’Aftonbladet’ på, at 
man slog koldt vand i blodet og lod dem dø 
hen af sig selv. Myndighederne var af en gan
ske anden opfattelse. Militæret blev udkom
manderet, og selv om de blev angrebet med 
både sten og stokke og fra tage og vinduer 
blev dynget til med tagsten og affald, var de 
de stærkeste. 31. august 1838 var valpladsen 
deres.69

Om deltagerne i aktionerne i de sene 
augustdage vides, at der blandt dem var ’vel
klædte personer’, som pudsigt nok gerne hav
de en tændt cigar i munden (et statussym
bol?), ganske uanset at der fra officielt hold 
blev talt mest om ’havnesjovere og gadedren
ge’.70 Hvad angår årsagerne til, at netop bor
dellerne skulle holde for, angives det, at akti
onerne udsprang enten af, at drenge skulle 
have trommet på nogle tomme tønder eller af, 
at en ikke navngiven person skulle have fattet 
had til enken Martell og de derværende pro
stituerede kvinder. Navnlig den sidste forkla
ring er tankevækkende. Vi kender den allere
de fra Bruxelles -  over 100 år tidligere.

Bordelstorme -  et falleseuropæisk storbyfænomen
Der kunne sikkert opstilles et langt katalog 
over bordelstorme i 17- og 1800-tallets førin-

63. Om skellet mellem førindustriel og industriel folkelig protest i Stockholm, se f.eks. Peter N. Grabosky, Leif Persson 
og Sven Sperlings, Stockholm: The Politics of Crime and Conflict, 1750 to the 1970s, i Ted Robert Gurr, Peter N. 
Grabosky og Richard C. Hula (red.), The Politics of Crime and Conflict. A Comparative History of Four Cities (Beverly 
Hills, London 1977), s. 241, 314.
Jfr. Annika Christiansson, Christer Damm og Torsten Heinberg, op.cit., s. 43.
Se dog også: Rolf Karlbom, op.cit., s. 40, 63, 97, 98, 113, 125, 139 med eksempler på strejker i Stockholm før 1848. 
Om Crusenstolpes Kravaller: Ture Nerman, Crusenstolpes Kravaller. Historiskt reportage från Stockholm sommaren 1838 
(Stockholm 1938).
Carl Hallenborg, Folkupploppet i Stockholm den 19 juli 1838, Svensk Historisk Tidskrift 44 (1924).

64. Ture Nerman, Crusenstolpes Kravaller. . ., s. 23-24.
65. Samme, s. 163.
66. Det adertonde Aftonbladet 29. august 1838.
67. Ture Nerman, Crusenstolpes Kravaller. . ., s. 278.
68. Samme, s. 284-86.

Det adertonde Aftonbladet 30. august 1838.
69. Ture Nerman, Crusenstolpes Kravaller. . ., s. 278-81.
70. Samme, s. 279-80, 286.
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dustrielle Europa. Og for den sags skyld er 
det ikke engang givet, at sådanne bordelstor
me var et udelukkende europæisk anliggende. 
Det kan meget vel tænkes, at der blandt de pr. 
1961 foreløbig optalte 3.804 tilfælde af urolig
heder i Japan under Tokugawa-shogunatet 
mellem 1590 og 1867 skjuler sig en eller flere 
bordelstorme i f.eks. en by som Edo, det 
gamle Tokyo.71 Ikke desto mindre tjener de 
fremførte eksempler fra Bruxelles, London og 
Stockholm til at bevidne, at bordelstorme 
faktisk har været et fælleseuropæisk storbyfæ
nomen.

Konfererer man de enkelte forløb med Ge
orge Rudés model, er det oplagt, at de alle er i 
smuk harmoni med de karakteristika, Rudé 
tillægger den førindustrielle, folkelige protest. 
Men genfinder det politiske anstrøg; den fysi
ske vold på materielle ting; det pludselige, 
uorganiserede og spontane element; aktører 
der må betegnes som en ’mixed crowd’; kam
pen for de tabte rettigheder. På den anden 
side antyder materialet, at Rudés komponent 
om ’lederne’ af de førindustrielle, folkelige 
protestaktioner måske er lidt af en faldgrube. 
For selv om der tilsyneladende altid er repræ
sentanter for såvel arbejdere som deres fore
satte, er det ikke givet, at det også altid var de 
sidstnævnte, som førte an i samtlige faser af 
en aktion. Spørgsmålet kræver imidlertid 
langt mere dybtgående undersøgelser, før det 
kan afklares -  hvis det da overhovedet kan 
afklares ad empirisk vej med det eksisterende 
kildemateriale.

Hver enkelt episode rummer ikke slavisk 
samtlige af modellens komponenter. Dels kan 
kildegrundlaget være spinkelt. Og dels er 
modellen selvsagt idealtypisk. For at nå sin 
tilstræbte almengyldighed må den prioritere 
ligheder på bekostning af forskelle.

I både Bruxelles og Stockholm var bordel
stormene klart en politisk aktionsform. Der 
skal dog ikke kradses ret dybt i denne politi

ske fernis, før også den økonomiske dimension 
ligger blottet. London-eksemplet er derimod 
først og fremmest at opfatte som en reaktion 
på truslen ’mod arbejderens, den lille hånd
værkers og den handlendes livsvilkår’, i dette 
tilfælde sømændenes.72 Ser man på den kø
benhavnske Udfejelsesfest, kaster netop dette 
økonomiske aspekt lys over et ellers dunkelt 
punkt. For hvis man tolker Udfejelsesfesten 
som kulminationen på de forudgående års 
politiske og sociale uro -  men med dyb rod i 
de stadig barskere levevilkår under Struen- 
see-regimet -  giver det pludselig god mening, 
at både finansministeren og en pantelånerin
stitution som Assistenshuset kunne blive ka
naler for de sammensparede frustrationer. Så 
vidt så godt. Men hvorfor bordeller? 
1838-urolighederne i Stockholm understreger 
med deres kobling af bordelhad og antisemi
tisme, at bordeller kan have ejet en ’fast’ syn
debukkerolle i lighed med andre traditionelt 
stigmatiserede marginalgrupper som f.eks. 
jøder eller ’hekse’. Det ovenstående peger dog 
umiskendeligt i retning af, at det i allerhøjeste 
grad også er relevant at se på bordellernes 
rolle i storbysamfundenes økonomiske liv.

Bordelværter som jøder og ’hekse’
I forbindelse med den københavnske Udfejel
sesfest er der forsigtige berøringsflader mel
lem jødeforfølgelse og bordelstorm. Igen fra 
de omfattende jødeforfølgelser i København i 
1819-20 kendes noget tilsvarende. Under 
denne såkaldte ’Jødefejde’ blev ruderne knust 
i Ulkegade ’hos derværende offentlige Fruen
timmer’.73

Et par anonyme trykkefrihedsskrifter hav
de i løbet af 1771 luftet klare antisemitiske 
synspunkter. Blandt andet var der blevet ar
gumenteret indædt for, at ansvaret for den 
økonomiske depression var jødernes. Med 
deres ågerrenter sugede de mønt til sig, hvor

71. H. Kohachiro Takahashi, La restauration de Meiji au Japon et la Revolution Fran^aise. Une comparaison histori- 
que de point de vue de la question agraire et des mouvements paysans, Recherches internationales å la lumiere du marxisme 
62 (1970), s. 78.

72. George Rudé, Hanoverian London. . ., s. 184: ’an evident threat to the worker’s, or the small craftsman’s or shop
keeper’s livelihood’.

73. Jacob Davidsen, Jødefeiden i Danmark. Den litterære Jødefeide, begyndt i 1813. Opløbet mod Jøderne i Kiøbenhavn og ßere 
Provindsbyer i Danmark 1819-20 (Kbh. 1869), s. 75.
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ved de drog den ud af omløb.74 Om disse, 
klassiske, ankepunkter mod jøder er sympto
matiske for den almindelige stemning i Kø
benhavn på daværende tid er usikkert. På den 
anden side er der den ejendommelighed, at 
enkelte af de stormede bordelværter under 
Udfej elsesfesten helt ubegrundet fik påklistret 
mærkaten ’jøde’.75 Om de nu fik molesteret 
deres huse og ejendele fordi de var bordel
værter eller fordi de ’var’ jøder, kan ingen 
vide. Men forholdet tyder på, at bordelvær
ter, fuldstændig som jøderne, kunne ses i en 
pariarolle, der gjorde dem til lynafledere for 
akkumulerede agressioner. Her spiller deres 
metier sikkert ind. De levede af handel med 
sex. Og helt respektable blev de aldrig. De 
blev tålt og tolereret, men der hang en smit
som, anløben aura ved dem, fordi de færdedes 
på ellers tabuerede områder. Der er i Oehlen- 
schlægers erindringer givet en megetsigende 
anekdote fra slaget ved Rheden om den 
kendte bordelvært Anders Nielsen Winther,
kaldet Prins K ø ru d ------som kuriøst nok
’overlevede’ mindst 5 københavnske politime-

Fra den store udfejelsesfest til tømrerstrejken

stre, hvis udtrykkelige hverv det blandt andet 
var, at se steder som hans jævnet med jorden:

Klokken fire var Slaget forbi, og Nelson sendte en Parla
mentair i Land, der skulde foreslaae Vaabenstilstand. Vi 
vare alle glade, og gik hiem for at spise vor Skiærtors- 
dagskaal. Nede paa Pladsen var en Mængde bevæbnede 
Borgere. En lille jovialsk Mand, med Kokarde paa den 
runde Hat, med Sabel ved Siden, Patrontaske paa Ryg
gen og Gevær paa Skulderen, stod imellem de andre, og 
spurgte mig, da jeg kom ned fra Altanen og gik forbi: Nu, 
hvorledes er det løbet aP ’Ak min kiære Landsmand! 
raabte jeg, og trykkede hans Haand, Gud staaer os bi, 
vore Brødre have kæmpet som Løver!’ Jeg vildet tale 
meer med denne vakkre Landsmand, men en Student af 
mit Bekiendtskab trak mig i Ærmet, og hviskede mig i 
Øret: Er du gal, at tale paa ofFentlig Gade med den Karl? 
Det er jo Prinds Kiørud\lb

At der muligvis også har været en tilbøjelig
hed til at slå prostituerede kvinder og bordel
værter i hartkorn med en marginalgruppe 
som ’heksene’ kan forsigtigt udledes af kilde
materialet fra Udfej elsesfesten. Et samtidigt 
skillingstryk afbilder Struensee med bind for 
øjnene, og på vej mod helvede i Djævelens 
selskab. Et trykkefrihedsskrift tilbyder den

74. Jødernes Rænkers Aabenbaring, der er et skyldigt Svar paa Jødernes lumske Giensvar over en Guldsmeds Tanker om Guldsmed Lauget 
i Kiøbenhavn og Dannemarks Rige (26. februar 1771) samt 2. og 3. hæfte (hhv. 12. april og 14. maj 1771).

75. I Regnegade holdt Volrath August (Hartmann) Lohmann bordel, ’Hofkontoret’ kaldet -  tilsyneladende for et 
udsøgt klientel, jfr. (Søren Rosenlund), op.cit., under 17.1.1772, forræder nr. 52. Han omtales som ’den døbte Jøde’, 
jfr. samme, under 17.1.1772, efterkomedien; eller som ’Den omdøbte Jøde’, der — forgæves — søger at afværge 
plyndringen ved at slå på, at han jo ikke længere er jøde, jfr. (Imm. Chr. Grave), Frøken-Contorernes udødelige Navnes 

ynkelige Ruin. Forfattet i Riim (Kbh. 1772), nr. 5.
Se også: En tilforladelig Efterretning om de største og fornemste Ponche- Mænds Eftermæle samt deres Fortrydelse over det Antal af 
de endnu tilbageblevne og paa Sahlene siddende Nympher (Kbh. 1772), s. 13.
En engelsk Supken til Struensee . . ., s. 15.
Også bordelværten Carl Friderich (Lohmann) i Gothersgade hævdes at være jøde, se f.eks.
En tilforladelig Efterretning . . ., s. 13.
Det ulykkelige Udlæg som skeete uden Dom og Execution Natten imellem den 17 og 18 Januarii paa de 56 Ponse-Contoirer og 
Ølkippere, samt Betienternes Ubarmhiertighed imod det smukke Kiøn, som giorde Forretningen (Kbh. 1772), s. 16-17.
Det er imidlertid højst usandsynligt, at han var jøde, medmindre man da definerer en jøde som ’den andre anser for 
at være det’, jfr. Jacques Blum, De danske jøder, i Samme (red.), Minoritetsproblemer i Danmark (Kbh. 1975), s. 95. 
Se også: Det mosaiske Troessamfunds Bibliotek, Mandtal over Jøderne i København fra 1694 til 1799. Paa Foranledning af 
det mosaiske Troessamfunds Repræsentantskab udarbejdet og forsynet med et Register a f Joseph Fischer (Kbh. 1903-07).

76. Poul Lineballe og Povl Ingerslev-Jensen (red.), Oehlenschlägers Levnet fortalt a f ham selv 1 (Oehlenschlägerselskabet 
1974), s. 94.
Om de fem politimestre: Oluf Nielsen, Kjøbenhavns Politimestre og Politidirektører 1682-1864, Personalhistorisk 
Tidsskrift 1 (1880), s. 291-99.
Om Winther, f.eks.: Fr. Schiern, Danske, især kjøbenhavnske, Tilstande og Stemninger ved og efter Overgangen til 
det nittende Aarhundrede. Efterladte Optegnelser af E. C. Werlauff, Historisk Tidsskrift 4 rk. 4 (1873-74), s. 257-58.
I 1785 lader kobberstikkeren Schule med stort raffinement den radmagre stadskirurg Frederik Reiser kontrastere 
med den fyldige Winther i sit tætbefolkede billede fra Rosenborg Have, idyllisk betitlet ’Premiere Promenade dans 
le Jardin de Rosenbourg å Copenhague’, jfr. Fr. C. Krohn, op.cit., nr. 1676.
1798 er han det fede og velnærede midtpunkt i kobberstikeren Fahrenholz’ ’Prinds Kiøruds Forelæsninger for i 
Vinter 1798-99 o.s.v.’ og ’Prinds Kiøruds Bryllup den 6 July 1798’, jfr. Fr. C. Krohn, op.cit., nrr. 1837-38.
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faldne greve et bryg, som heksene i Macbeth 
ikke kunne have lavet bedre. Et andet bærer 
titlen ’Grev Struensees mærkværdige Testa
mente, opsat af ham selv og confirmeret af 
Lucifer’. Heri er Struensee den personificere
de Djævel, der af bordelværterne i Køben
havn dyrkes som idol i et lukket, kultisk sel
skab. Andetsteds ses de ligefrem kaldt de 
’smaae Diævle’, til forskel fra den store: Stru
ensee.77 Og folkelige angreb på ’hekse’ har 
man faktisk eksempel på fra det 18. århund
redes Danmark. Det skal dog retfærdigvis si
ges, at der i dette tilfælde var tale om, at ’hek
sen’ -  til forskel fra bordelværterne -  i aller
højeste grad led fysisk overlast. Hun blev pint 
til døde af landsbyens indbyggere.78

Der er således spinkle indicier for, at bor
dellerne i det førindustrielle samfund kunne 
tjene en lignende social syndebukke-funktion 
som jøder og ’hekse’. Men en bedre forståelse 
for, hvorfor de øjensynlig befandt sig på den
ne udsatte position, får man, hvis man be
tragter bordellerne som det, de dybest set var: 
forretning.

Bordellerne og deres plads i bysamfundets økonomi
ske liv
Direkte møntet på bordellerne og deres øko
nomiske forhold rummer det samtidige mate
riale fra Udfejelsesfesten en række hadske

udfald. Blot et enkelt eksempel: I deres hæm
ningsløse profitjagt er bordelværterne at ligne 
med dem,

hvis Næring og Brug grunder sig paa ubillig Aager og 
Rente, eller som Korn-Pugere, der forhøier Priserne, og 
forvolder dyr Tid iblant den fattige Almue, samt 
Told-Forpagtere og flere Ægyptiske Plage-Fogder, som 
kiendelig udsuer Landets Indbyggere.79

Skal man forlade sig på vurderinger af denne 
art, var bordelværterne en befolkningsgrup
pe, som pugede penge i den ellers fattige tid. 
Faktisk er der god grund til at tro, at bordel
værternes håndtering i tiden omkring 
1771-72 kunne være endog særdeles lukrativ. 
Diverse bevarede lister over stormede bor
deller i København under 1772-urolighederne 
kan samlæses med ligeledes bevarede skatte
mandtal fra perioden.80 Heri ligger der en 
mulighed for at følge de kvalitative vurderin
ger af bordelværternes økonomiske status op. 
I tabel 1 er eksperimentet gjort for en enkelt 
gadestræknings vedkommende -  Dybensgade 
ved Nikolaj Kirke. Denne gade var med sine 
ialt 12 stormede bordeller et af de hårdest 
ramte strøg. Alverden kan der ikke udledes af 
tabellen. For det første er det kun de egentlige 
næringsdrivende og handlende i gaden, der er 
registreret. For det andet lægger selve situati
onen naturligvis op til, at enkelte af skatte

77. En engelsk Supken til Struensee . . .
Upartiske Tanker over den voldsomme Medfart. . ., s. 34-35.

78. Gustav Henningsen, Hekseforfølgelse efter ’hekseprocessernes tid’. Et bidrag til dansk etnohistorie, Folk og Kultur 
(1975), særlig s.' 106-13.
Om ’heksenes’ rolle som marginalgruppe: Samme, The European Witch-Persecution (DFS-Translations 1, Copenhagen 
1973), særlig s. 9.

79. Hiertestyrkende Dr aaber imod Qvalm og Sorg for de skadelidende Brødre og Søstre, som den 17 og 18 Januarii bleve ruinerede. 
Distileret af en gammel Søstre, som med et oprigtig Hierte tager Deel i deres tilføiede Skade (Kbh. 1772), s. 15.
Se også f.eks.: En artig Samtale imellem en gammel Jydsk Rofferske og en gammel Siællandsk Bondemand som havde en Kurv paa 
Nakken og raabte med Æg (Kbh. u.å.), s. 7-8.
Den brave Holmens Magtes glade Indtog i de smukke Huse paa den merkværdige St. Antonii Dag 1772 (Kbh. 1772), s. 8. 
(Søren Rosenlund), op.cit., under 17.1.1772, efterkomedien.

80. Grev Struenses mærkværdige Testamente opsat af ham selv og confirmeret af Lucifer (Kbh. 1772).
Det ulykkelige Udlæg . . .
(Søren Rosenlund), op.cit., under 17.1.1772.
Om disse listers kildeværdi: Henrik Stevnsborg, op.cit.
SA magistratens kopibog 1772 B, ad nr. 139.
RA DK E 7 koncepter og indlæg til 1. departements missiver 5.1 1.1772, nr. 681.
SA indkvarteringsmandtal 1771-72 (hvor der ud for enkelte ejendomme er noteret, at de er ’ruineret’).
SA magistratens kopibog 1772 A, ad nr. 270 (med liste, som ifølge skriverhånden er udfærdiget af politimyndighe
derne).
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yderne garanteret har gjort, hvad de kunne 
for at holde deres reelle økonomiske formåen 
uden for myndighedernes lyskegle. Ydermere 
er den anvendte måleenhed meget grov. Alli
gevel kan det ses, at bordelværterne øjensyn
lig sad bedre i det økonomisk end de ’almin
delige’ værtshusholdere, øltappere etc., lige
som det med nogen ret kan hævdes, at de har 
befundet sig blandt bysamfundets økonomi
ske sværvægtere. I Dybensgade er det alene

Fra den store udfejelsesfest til tømrerstrejken

en høker og en hyrekusk ud af ialt 66 næ
ringsdrivende (hvor talopgivelser dog ikke fo
religger for samtlige), der er takseret højere 
end de mest formående bordelværter.

Plukker man en enkelt af de mange stor
mede bordelværter ud af buketten, f.eks. Jo
han Gotfried Neuvert, alias ’Madame Mads 
Madsen’, i Lille Kongensgade, vidner opgø
relsen over sønderslået inventar til en værdi af 
ialt 3853 rigsdaler og 2 mark ikke blot om et

Tabel 1
Skattefastsættelse i Dybensgade 1771-72 sammenholdt med stormede bordeller i samme gade under Udfejelsesfesten.

Matrikel
nr. Navn Skat 1771-72

186 Jean Galice, lysestøber...................................................................................................................... 1/2
187 Jacob Frederiksen, politibetjent ......................................................................................................  -

Bent Andersen, øltapper ..................................................................................................................... (1/4)
188 Anders Lindegaard, auktionsmand............................................................................................ 1/4

Peder Beenstrup, værtshusholder ........................................................................................................ 1/4
189 Anders Troldberg, ø ltapper.......................................................................................................  1/2
190 Anders Christensen, lysestøber, handlende.................................................................................... 3/4
191 Jørgen Brandts en k e ..........................................................................................................................  -

Frantz Natius, øltapper ......................................................................................................................  1
192 Søren Pedersen, skipper....................................................................................................................  -

Jacob Olsen, skipper.........................................................................................................................  3/4
193 Frederiksen, skrædder........................................................................................................................ 1/4

Johan Gislev, guldsm ed.................................................................................................................... 1/4
194 Jomfru Ørstener ....................................................................................................................................  -

Lynge, handlende.............................................................................................................................. 1/4
Peter G andil, øltapper..........................................................................................................................  -

195 Nicolai Q v is t......................................................................................................................................  -
Johan Fochenberg, ø ltapper.................................................................................................................  3/4

196 Jens Tregder, teskænker...................................................................................................................  3/4
197 Christen Gram, kusk, lysestøber...................................................................................................... 1/4
198 Hans Gregersen, kornmåler..............................................................................................................  -

Rasmus Michelsen, ø ltapper............................................................................................................ 1/4
199 Svend Boye, skom ager...................................................................................................................... 1/2

Rasmus Gierlew, puncheskænker.......................................................................................................  (3/4)
200 Frederik Christian M ejer..................................................................................................................  -

Frederik Horn, puncheskænker .........................................................................................................  3/4
209 Morten Nielsen, h ø k e r...................................................................................................................... PM
210 Anders Weyle, d re je r ........................................................................................................................ 1/2
211 Ludvig Justesen, skipper .................................................................................................................  3/4

Claus Pedersen, sk ipper.................................................................................................................... 1/2
212 Jens Jørgensen, hyrekusk.................................................................................................................. PM
268 Groes Meis, sukkerrafTinadør ........................................................................................................... 1
269 Abraham Zahle, urtekræmm er........................................................................................................ 1/2
270/71 Madam Grønskiær ............................................................................................................................  -

Johan Kruse, ø ltapper.......................................................................................................................... 1/2
Morten Andersen, høker .................................................................................................................. 1/2
Poul Biæders, tehandler....................................................................................................................  -
Barteis, skrædder................................................................................................................................ 1/4

272 Lars Elton, ø ltapper.......................................................................................................................... 1/4
273 Christen Biert ....................................................................................................................................  -

Peder Winding, ø ltap p e r.......................................................................................  1/4
274 Jochum Giermand, puncheskænker...................................................................................................... (1) ►
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Matrikel
nr. Navn Skat 1771-72

275 Cecilia Holst .......................................................................................................................................  -
Christian Koch, ø ltapper.................................................................................................................. 1/4

276/77 Søren Mogensen, brændevinsbrænder............................................................................................. 3/4
278 Hans Olsen, høker ............................................................................................................................ 1/2

Frørster, øltapper .........................................................................................................................  (3/4)
Holmsted, skræ dder.......................................................................................................................... 1/4
Johan Gutbier, possementmager...................................................................................................... 1/4

279 Peter Brinch, ved H olm en................................................................................................................  -
Winther, ø ltapper.............................................................................................................................. 1/4

280 Christopher Holdersen, skriver........................................................................................................  -
281 Eilert Møller ...............................................................................................................................

Brun, øltapper ...................................................................................................................................  1/2
282 Hans Rasmussen, øltapper .............................................................................................................. 1/4

Hansen, guldsmed.............................................................................................................................. 1/4
283 Hessenholdt, arbejdskarl ..................................................................................................................  -

Ernst Wegner, ø ltap p e r.................................................................................................................... 1/4
Sandberg, skrædder .........................................................................................................................  1/4

284 Johan Ølgaard, skomager ................................................................................................................ 1/2
Johan Jerck, puncheskænker .......................................................................................................  -

285 Claus Nielsen, drejersvend.........................................................................................................  -
286 Christian Diderichsen, ved H olm en.......................................................................................... -
287 Mads Jørgensen, ved H olm en...................................................................................................  -

Christian Birch, øltapper .............................................................................................................  1/4
288 John Jensen, ved Holmen .........................................................................................................  -

Kilde: som note (80) samt SA indkvarteringsmandtal 1771. Indkvarteringsmandtallet for 1771 er brugt som kilde, hvor 
mandtallet fra 1771-72 ikke rummer oplysninger om den pågældende. Disse tilfælde er angivet ved ().

De kursiverede navne er de stormede bordelværters.
Den anvendte målestok er ’portioner borgerlig næring’.81 En fuld portion, d.v.s. 1, indicerer større økonomisk 

formåen end 3/4 o.s.v.

elegant og eksklusivt rokoko-interiør, men og
så om en blomstrende forretning.82 Til sam
menligning kan anføres, at en højtgageret fi
gur i embedshierarkiet på kombinationsstil
lingen som politimester og rådmand i Kø
benhavns magistrat i samme periode tjente 
små 2500 rigsdaler om året.83 Alt ialt må 
konkluderes, at bordellerne stod som symbol 
på ikke blot rigdom, men på provokerende 
profit. Kontrasten må have stået særlig skarp 
i krisetider. Det må være det punkt, fingeren 
skal sættes på for at forstå bordellernes rolle 
som mål for førindustrielle, folkelige prote
staktioner.

III. Protestaktioner i København 
1787-1794

Studenterkrigen i Filosof gangen 1787
I sin dagbog har kancelliembedsmanden 
Bolle Luxdorph under 19. juli 1787 noteret, at 
der aftenen før ’var frisk allarm i den Philo- 
sophiske Gang’ ved Vesterport. Politiet og 
militæret var i knibe. Rådhuset fik ruderne 
knust. Men nu er husarerne rykket ud, og et 
korps på 600 mand fodfolk er ved at blive 
klargjort. Endelig er der i overpræsidentens

81. Gordon Norrie, Militære sygestuer i København i midten af det attende århundrede, Historiske meddelelser om 
København 4 rk. 5 (1957-59), s. 269-71.

82. Opgørelsen skal dog ikke tages for andet, end den er, i betragtning af, at den baserer sig på bordelværtens eget skøn. 
RA DK E 7 koncepter og indlæg til 1. departements missiver 5.11.1772, nr. 681, designation s. 3, nr. 10.

83. RA DK E 5 koncepter og indlæg til 1. departements åbne breve 15.6.1771, nr. 102. Politimester Frederik Horns 
indtægter. Som præsident, ’justitiarius’, i hof- og stadsretten kom han ’kun’ til at tjene 1200 rigsdaler om året.
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navn blevet udsendt en bekendtgørelse.84 I 
modsætning til dette kortfattede referat står 
en bevaret redegørelse fra Københavns davæ
rende kommandant, baron Haxthausen, om 
disse uroligheder, der blev kaldt Studenter
krigen i Filosofgangen, og som strakte sig over 
en række aftener i juli måned 1787. Kom

mandanten har været øjenvidne til begiven
hederne. På et vist tidspunkt stod han midt i 
et bølgende hav af flere tusinde mennsker, 
som låst i en skruestik og uden chance for at 
komme hverken frem eller tilbage ’for Træng
sel, Hujen, Støyen og Steening’.85 Hvad der 
havde skabt denne stemning var, at Køben-

84. Eiler Nystrøm (red.), Luxdorphs Dagbøger, indeholdende Bidrag til det 18. Aarhundredes Stats-, Kultur- og Personalhistorie 2 
1774-88 (Kbh. 1925-30), s. 392-93.

85. Forsvarets arkiver, kommandanten i København K 3, gouvernementets korrespondanceprotokol 1781-91, fol. 197 
fT. Trykt i Victor Krohn, Bidrag til Belysning af Filosofgangsfejden i 1787, Historiske meddelelser om København 3 rk. 4 
(1940-41), s. 646-49.
Citat: s. 648.
Begivenhederne er ligeledes skildret i tre samtidige pjecer: Studenter-Krig i Philosoph-Gangen den 15de, 16de og 17de Julii 
1787 (Kbh. u.å.).
En lang Viise om den korte philosophiske Bataille, hvor der i Stedet for Kugler fløi Steen om Ørerne paa Folk (Kbh. 1787). 
Tale til Mars i Anledning a f Tumulten i Philosophgangen den 18de Julii 1787 (Kbh. u.å.).
Også: Tilskueren i Kiøbenhavn (1787:1 = 1788:1).
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havns politimester i forbindelse med et hånd
gemæng mellem soldater og studenter (heraf 
navnet) tænkte, at han med demonstrative 
arrestationer kunne terrorisere de tilstedevæ
rende i Filosofgangen til at passere gaden.86 
Heri tog han fejl. Myndighederne blev først 
presset til at give de arresterede løs. Dernæst 
blev Rådhuset stormet, fik ruderne knust og 
arresterne brudt op.87 Urolighederne blev, 
som det også er antydet ovenfor, søgt kvalt 
med militærets hjælp. Ligeledes søgtes de 
imødegået med et generelt udgangsforbud 
efter kl. 20 (jfr. den af Luxdorph omtalte 
overpræsident-plakat af 19. juli 1787). Senere 
kom et kongeligt pålæg om, at civilister og 
militærfolk for eftertiden skulle omgås hinan
den på høvisk vis.88 Dette sidste er et direkte 
udslag af, at man -  ihvertfald officielt -  ud
lagde Studenterkrigen som et opgør mellem 
studenter og soldater, og ikke andet. Men dét 
er en meget lidt tilfredsstillende forklaring. 
Studenter var der til stede, ihvertfald i den 
indledende fase. På den anden side ses de øv
rige tusinder, som kommandanten talte om, 
slået sammen under bekvemmelighedsglosen 
’pøbel’. Denne pøbel sluttede, igen ifølge 
kommandanten, op om studenterne for balla
dens skyld.89 De var altså ikke studenter og 
soldater allesammen. Og det senere retslige 
efterspil for den håndfuld, der var blevet arre
steret under urolighederne, lader formode, at 
’pøbel’ heller ikke er en dækkende beskrivelse 
af deltagerne. Blandt de ialt 7 dømte ved Kø
benhavns politikammerret var der en skriver
karl, en tidligere student, en tidligere tam

bour, 2 håndværkersvende og 2 borgere, en 
spækhøker og en skræder.90 Hvilken fælles
nævner, der har faet dette blandede selskab til 
at tage aktivt del i 1787-urolighederne i Kø
benhavn, kan man kun gisne om. Med Rudés 
model in mente ville det ligge nær at søge i 
latente politiske og sociale konflikter i hoved
staden på daværende tid. Man kunne f.eks. 
tage udgangspunkt i det notoriske politihad, 
der blev lagt for dagen i tiden omkring 1787 i 
form af både ondskabsfulde satiriske stik og 
nærgående avisindlæg.91

Posthusfejden 1793
2. februar 1793 kom en student og en officer i 
slagsmål uden for Købmagergades postkon
tor. Optakten til de uroligheder, som fulgte, 
var altså præcis den samme som under Filo
sofgangskrigen. Da slagsmålet trak tilskuere, 
og disse -  efter politiets opfattelse -  ikke skil
tes hurtigt nok, slog myndighederne til. Poli
timesteren skal personligt have hugget vildt 
ind på de omkringstående, altimens han med 
tilråb opmuntrede sit mandskab ’ . . . slaae de 
Hunde, stød og stik dem’.92 Opfordringen sy
nes fulgt til punkt og prikke af såvel ordens
håndhæverne som den senere tilkaldte mili
tærassistance. Sagesløse forbipasserende blev 
resolut slået til jorden af stokkebevæbnede 
politibetjente i samarbejde med soldater, der 
lod geværkolberne suse som køller. Folk blev 
uden skånsel drevet ned ad Købmagergade 
og ned ad de små sidegader, hvor de ’ei kunde 
undløbe for Pryglene, uden at de maatte vær-

86. Victor Krohn, op.cit., s. 647—48.
LAS Københavns politi, perioden indtil 1793, kancellibreve 1774-88, under 13., 17. og 20.8 samt 28.9.1787. 
Samme, korrespondanceprotokol 2 1786-90, under 19., 20., 21. og 26.7. samt 15.8.1787.
Se også: Th. Thaulow og J. O. Bro Jørgensen (red.), Udvalgte Breve, Betænkninger og Optegnelser afJ. O. Schack-Rathlous 
Arkiv 1760-1800 (Kbh. 1936), s. 84.

87. Victor Krohn, op.cit., s. 648.
88. RA DK F 10 koncepter og indlæg til sjællandske registre 3.8.1787, nr. 628.
89. Victor Krohn, op.cit., s. 648-49.

Carl Bruun, op.cit. 3, s. 891-92.
90. LAS Københavns politi., perioden indtil 1793, korrespondanceprotokol 2 1786-90, under 19., 20., 21. og 26.7.1787. 

LAS Københavns politiret, 1. protokol 1786-88, forhørsprotokol nr. 1 og 2, sagerne 276—80/1787.
91. ’Kjøbenhavns Skilderie nr. 3’ (Fr. C. Krohn, op.cit., nr. 1684); ’Appendix til Kjøbenhavns Skilderie’ (samme, nr. 

1714); ’En Vægter-Løgtes underlige Skin’ (samme, nr. 1721); ’Drengen’ (samme, nr. 1731).
Tilskueren i Kiøbenhavn "(1787:1 = ?788:1; 1788:12).

92. RA DK F 12 koncepter og indlæg til sjællandske tegneiser 2.2.1793, nr. 104 & 125, forhørsprotokol, fol. 155.
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ge for sig’93 -  blandt andet med de handlen
des udstillingsreoler langs fortovet som et 
improviseret våben. Senere på dagen fulgte 
en kraftig folkelig meningstilkendegivelse 
oven på disse begivenheder. Under hadske 
tilråb fløj kaskader af sten mod rådhuset, 
hvorefter turen gik til politimesterens privat
bolig. Også denne blev dænget til med det 
forhåndenværende kasteskyts fra gaden.

Urolighederne den 2. februar 1793 er ble
vet kendt som Posthusfejden, opkaldt efter 
postkontoret på Købmagergade, hvor de tog 
deres start.94 En tremands-kommission fik 
allerede samme aften mandat til at efterforske 
årsagerne til denne Posthusfejde samt til at 
klarlægge, hvem der stod bag. Kommissi
onens betænkning lå på bordet allerede 6. 
april samme år. På daværende tidspunkt var 
163 personer blevet udspurgt dels om deres 
egen rolle under urolighederne, dels om hvad 
de vidste at fortælle om andres. Forhørspro
tokollen og bilagene hertil er stadig bevaret.95 
I sandhedens interesse må man nok med Ru
ne Hedman lade alle illusioner fare om, at 
man selv med en hel stribe af vidneudsagn 
kan give det sande og fuldstændige billede af, 
hvem der egentlig tog del i en aktion som 
Posthusfejden: de enkelte vidner tegner et 
unuanceret, stereotypt billede af deltagerne. 
Deres udsagn kan derfor ikke uden videre ta
ges for pålydende, for bevidst eller ubevidst 
har de set, hvad de ville se.96 Og har de selv 
været med, er der ekstra grund til at tro, at de

Fra den store udfejelsesfest til lømrerstrejken

omgås lemfældigt med sandheden. Til trods 
for disse reservationer forekommer det mig, at 
kommissionsmaterialet ved lejlighed fortjente 
en systematisk gennemarbejdning med hen
blik på hvad de 163 afhørte har at berette, 
ikke blot om deltagerne, men om disses moti
ver samt om begivenhedsforløbet. Under alle 
omstændigheder giver materialet selv uden 
denne gennemarbejdning uden videre mulig
hed for at gendrive politiets hårdnakkede på
stande om, at det blot var studenter og ’pø
bel’, der var på gaderne den 2. februar 1793 i 
København.97

Studenter var der. Det står fast. Men lige 
så sikkert er det, at velsituerede borgere og 
embedsmænd har været velrepræsenteret 
blandt de tilstedeværende.98 Med hensyn til 
årsagerne hersker der i samtiden en udbredt 
enighed om, at uden den disproportionerede 
politi- og militærvold havde Posthusfejden 
aldrig udviklet sig ud over, hvad der var 
’normalt’ i forbindelse med gadeslagsmål.99 
Ifølge den omtalte kommission var der ingen 
tvivl om, at Københavns politimester havde 
bevæget sig langt, langt ud på den tynde is. 
Da han af kommissionen blev afæsket en for
klaring på sin og sine folks blodtørstige 
fremfærd, søgte han at retfærdiggøre sig med, 
at stemningen blandt de forsamlede menne
sker på Købmagergade simpelthen var en 
pendant til, hvad man kendte fra det revolu
tionære Frankrig, ligesom han fremførte, at 
der skulle være faldet trusler om, at politiet

93. Samme, fol. 79.
94. Samme.

En kursorisk gennemgang af Posthusfejden findes i: Carl Bruun, op.cit. 3, s. 893-95 og Edvard Holm, op.cit. 6:2, s. 
206-07. En mere personlig er Henrich StefFens, Was ich erlebte, aus der Erinnerung niedergeschrieben 2 (Breslau 1840), s. 
280-306.

95. RA DK F 12 koncepter og indlæg til sjællandske tegneiser 2.2.1793, nr. 104 & 125.
96. Rune Hedman, op.cit., særlig s. 24.
97. F.eks. RA DK F 12 koncepter og indlæg til sjællandske tegneiser 2.2.1793, nr. 104 & 125, bilag, fol. 6, 11, 26, 31. 

Også: Minerva 1 (februar 1793).
98. RA DK F 12 koncepter og indlæg til sjællandske tegneiser 2.2.1793, nr. 104 & 125, forhørsprotokol, f.eks. fol. 79, 

250, 286.
99. Samme, f.eks. fol. 164.

Relation du Tumulte le 2 fevr. 1793 (Det kgl. Bibliotek, Uldallske samling 427, 4°).
Samleren. Et Ugeskrift 5 (1792-93), s. 704.
Middagsposten. Et Ugeblad af blandet Indhold (1793:11).
Julius Clausen og P. Fr. Rist (red.), En kjøbenhavnsk Embedsmand. Jacob Gudes Optegnelser 1754-1810 (Kbh. 1918), s. 
120-21.
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skulle ’massakreres’. Samtidig gjorde han sig 
stor umage for at fa den studentergruppe, 
som var tilstede, til at fremstå som en målret
tet, knippelbevæbnet flok, der nødvendigvis 
måtte standses med tilsvarende paramilitære 
metoder.100 Kommissionen stillede sig tviv
lende over for hans virkelighedsopfattelse. 
Den indstillede politimesteren til først sus
pension -  hvor han imidlertid kom den i for
købet med en ansøgning om orlov -  og senere 
til en kraftig ’næse’.101

Som for Filosofgangskrigens vedkommende 
virker det nærliggende at søge i den latente 
konflikt i København omkring 1793 for at nå 
til en bedre forståelse af, hvad Posthusfejden 
egentlig var. løvrigt er det værd at bide mær
ke i, at denne Posthusfejde skulle blive den 
direkte anledning til, at hovedstadspolitiet fik 
uniformer.102 Idag virker tanken om et politi
korps uden uniform ret barok. Og når be
tjente optræder i civil under blokader eller 
demonstrationer, kan det opleves som en 
trussel mod de grundlovsfæstede borgerret
tigheder. Men mellem 1682, hvor København 
og Danmark fik sin første politistyrke, og 1793 
var betjentene altid i civil. De kunne, som en 
vittig hund skriver i 1793, alene skelnes fra 
hovedstadens øvrige indbyggere ved ’de uhy
re Prygle’, som de uddelte.103

Brabrand-urolighederne 1793

I en pjece med den fængende titel ’Den mis
handlede Danske Borgers Appellation til det 
Danske Folk’, som han uddelte gratis, gäv 
den københavnske te- og porcelænshandler 
Michael Brabrand i 1793 luft for, hvor groft 
han mente sig chikaneret af politimesteren og 
embedsmændene ved hof- og stadsretten i 
København. Den udokumenterede, men ud
penslede, personforfølgelse, han påstod sig 
udsat for, havde han oplevet i forbindelse 
med en retssag med den jødiske handelsmand 
Magnus Valentin.104

Set i lyset af de sære rygter, der cirkulerede 
om denne te- og porcelænshandler -  blandt 
andet at han skulle have opildnet fangerne i 
byens arresthus til at overmande vogterne og 
bryde ud, og at han på sit loft skjulte en kuf
fertfuld franske kokarder -  læste regeringen 
hans ’Appellation’ med et overmål af ond 
vilje. Man var kun alt for villig til at se Mi
chael Brabrand som en agitator, hvis ærinde 
det var at oppiske en revolutionær stemning i 
hovedstaden.105

2. april 1793 blev han da under militære
skorte bragt fra sin bopæl i Christen Berni- 
kowstræde, ikke i almindelig arrest, men til 
det militære anlæg Kastellet. I de følgende

100. RA DK F 12 koncepter og indlæg til sjællandske tegneiser 2.2.1793, nr. 104 & 125, bilag, fol. 5-8, 21.
LAS Københavns politi, perioden indtil 1793, korrespondanceprotokol 4 1792-94, under 9.3.1793.

101. RA DK F 5 kancelliets forestillinger 1. kvartal 1793, fol. 493-95, jfr. LAS Københavns politi, perioden indtil 1793, 
korrespondanceprotokol 4 1792-94, under 5.2.1793.
L. Bobé, Efterladte Papirer fra den reventlowske Familiekreds i Tidsrummet 1770-1827 4 (Kbh. 1900), s. 138.
RA DK F 5 kancelliets forestillinger 2. kvartal 1793, fol. 1163-72. Når løsningen blev denne ’næse’ og ikke en 
fyreseddel, kan det skyldes det dilemma, A. P. Bernstorff mente, man stod i: ’Il est également délicat de le 
(politimesteren) soutenir ou de l’abandonner’, jfr. Th. Thaulow og J. O. Bro Jørgensen (red.), op.cit., s. 156.

102. RA DK F 5 kancelliets forestillinger 2. kvartal 1793, fol. 1164.
Samme, F 10 koncepter og indlæg til sjællandske registre 5.7.1793, nr. 625; § 17 i forordningen af samme dato.

103. Forsvar for Politiets Uniform og Forslag til et Kiendemærke paa Pøbelen (Kbh. 1793), s. 5.
Om politikorpsets oprettelse: RA DK C 6 sjællandske registre 12.12.1682, nr. 305 (ingen koncepter og indlæg). 
Om uniformering af politi: Eric Monkkonen, Consequences of Police Reform; Lost Children and Public Percep
tions. International Association for the History of Crime and Criminal Justice. Seventh International economic history congress, 
Theme C-3: Economic and social aspects of criminality in the past. Papers under discussion during the sessions (Edinburgh 1978).

104. Michael Brabrand, Den mishandlede Danske Borgers Appellation til det Danske Folk (Kbh. 1793).
En omfattende, og meget spredt, litteratur omkring Michael Brabrand og Brabrand-urolighederne er listet i H. 
Ehrencron-Müller, Forfatter lexicon omfattende Danmark, Norge og Island indtil 1814 2 (Kbh. 1925), s. 4 samt i Chr. V. 
Bruun, Bibliotheca Danica. . .  3 (Kbh. 1896), sp. 1020.

105. RA DK F 5 kancelliets forestillinger 2. kvartal 1793, uden foliering, dateret 3.4.1793, jfr. samme, fol. 1125.
Om rygterne også: LAS Københavns politiret, 3. protokol 1793, forhørsprotokol nr. 2, fol. 85.
Adresseavisen 5. april 1793.
Minerva 9. maj 1793.
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timer spredtes nyheden om hans arrestation 
som en løbeild. Gaderne i nabolaget af Chri
sten Bernikowstræde blev fyldt af mennesker. 
Indendørs, på Brabrands bopæl, var aktivi
teten hektisk. Venner og familie kom og gik. 
En henvendelse til kronprisen kunne måske fa 
Brabrand på fri fod igen? Med Brabrands 
børn ved hånden begav hans tjenestepige sig 
af sted på denne mission. Men ved slottets 
port blev de afvist af vagten.106

De mennesker, som pressede sig sammen i 
Christen Bernikowstræde og nabogader be
gyndte at sive ned mod hjørnet af Købmager- 
gade og Klareboderne, hvor den omtalte 
Magnus Valentin havde til huse. Taktfast lød 
det her ’Brabrand ud! Brabrand Ud!’, ind
imellem afløst af hurraråb. Med råbene fulgte 
et sandt bombardement af ejendommens vin
duer. Da politiet dukker op, fortrækkes til 
slotspladsen. Her blev råbt ’af de sammen
løbne, at de ville have kronprinsen i tale’. Det 
fik de imidlertid ikke, og resten af dagen var 
der uro både foran Christiansborg Slot og an
dre steder ude i byen. Ved 21-tiden fandt 
dagens voldsomste uroligheder sted, endnu 
en gang med Valentins hus som mål for råb 
og stenkast. På denne tid var et massivt op
bud af betjente, vægtere og soldater blevet 
udkommanderet til Købmagergade. Efter
hånden lykkedes det dem at lempe de for
samlede fra hinanden uden at det kom til vol
delige konfrontationer. Næste dag var Valen
tins ejendom et yndet udflugtsmål. Men uro
lighederne var endt.107

For Michael Brabrand skulle sagen der
imod først til at begynde. I små seks år sad 
han gemt væk i Kastellet, mens hans forhold 
med dræbende langsommelighed blev ende
vendt, først ved hof- og stadsretten, dernæst 
af en særlig kommissionsdomstol og sluttelig 
ved højesteret. 1798 faldt der endelig dom i 
sagen. På det offentliges regning blev han 
transporteret ud af Danmark.108

4. april 1793 indskærpedes ved en politi
plakat den eksisterende lovgivning ’om at af
holde sig fra Tumult og Sammenløb’. Her 
som i en senere plakat, der lokkede med en 
belønning på 100 rigsdaler til den, der kunne 
udpege de ansvarlige for urolighederne, blev 
fremhævet, at de, der havde været på gaden i 
forbindelse med Brabrands arrestation, skulle 
søges blandt byens pøbel.109 Fra Københavns 
politikammerret er imidlertid bevaret kilder, 
der siger noget andet. Under selve urolighe
derne blev foretaget en enkelt arrestation, og 
det faldt i politikammerrettens lod at søge at 
rede trådene ud bagefter. Der blev holdt for
hør over de formodede deltagere, man efter
hånden fik kredset ind, ligesom en lang række 
vidner blev indkaldt. Undersøgelserne mun
dede ud i, at 14 personer burde straffes for at 
have taget del i urolighederne. Deres indsats 
spændte fra at have brugt sten som kasteskyts 
og at have skreget med på taktfaste hylekor til 
at have stået bi som passive tilskuere. 10. maj 
1793 faldt der dom over ’småfiskene’ ved po- 
litikammerretten.110 Strafudmålingen til de 6 
mest aktive blev overladt hof- og stadsretten.

106. En kort gennemgang i: Carl Bruun, op.cit. 3, s. 895-97 og Edvard Holm, op.cit. 6:2, s. 115.
Skildringen af urolighederne hviler her primært på LAS Københavns politiret, 3. protokol 1793, forhørsprotokol 
nr. 1 og 2, sag 140/560/1793.

107. LAS Københavns politiret, 3. protokol 1793, forhørsprotokol nr. 2, fol. 118.
108. LAS hof- og stadsretten, det kriminelle kammer, vidneprotokol S 1790-1801, sag 22/93.

LAS landstings- og kommissionsdomstolsarkiver, kommissionsdomstole udskilt af hof- og stadsretten nr. 3, kom
mission af 10. april 1795 og 10. juni 1796 til undersøgelse og påkendelse i sagen mod kancelliråd Hans Holm, 
porcellænshandler Michael Brabrand, Ludvig Krogh og Hans Rasmussen Leerbeck.
Commissions-Dom afsagt Tirsd. d. 14 Febr. 1797 i Sagen Hof og Stadsret-Procurator Peter Dan. Bradt paa Justitiens Vegne contr. 
Porcellainshandler Mich. Michaelsen Brabrand tilligemed den dissentierende Commissaires Votum (Kbh. 1797).
(Niels Hoftved), Procedure for Højesteret og denne Rets Dom i Sagen Advocat Brorson som befalet Actor contra Arrestanten Mich. 
Brabrand (Kbh. 1799).
Carl Bruun, op.cit. 3, s. 896.

109. Jacob Henric Schou, Chronologisk Register over de Kongelige Forordninger og Aabne Breve . . .  11 (Kbh. 1797), s. 39. 
LAS Københavns politi, perioden indtil 1793, kopibog over indkomne breve til politimesteren 1788—94, fol. 265. 
Samme, kancellibreve 1793.

110. LAS Københavns politiret, 3. protokol, domprotokol 1792-94, 10.5.1793, sag (151) 140/560/1793.
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Her kom det frem, at en af de anklagede fak
tisk befandt sig i Ledøje den 2. april, og han 
slipper for videre tiltale. De resterende bliver 
dømt 15. oktober samme å r.111

Af de ialt 13, som blev straffet, er 11 enten 
læredrenge eller håndværkersvende. At myn
dighederne uden skrupler ville bundte dem 
sammen under glosen ’pøbel’, tror man ger
ne.112 At de to sidste derimod var solide bor
gere, der alene var røget i nettet på grund af 
deres iøjnefaldende fysiske handicap (den ene 
var halt, den anden både pukkelrygget og halt 
og begge har af indlysende grunde været spe
cielt lette at identificere i den ellers anonyme 
flok) er på den anden side svært at bortforkla
re.113

Den omtalte plakat vil have, at urolighe
derne var et iscenesat og organiseret revoluti
onært komplot. Deltagerne var betalte hånd
langere, ’lejet’ og ’ophidset’, af ikke nøjere 
præciserede regeringsfjendtlige demago
ger.114 Sådanne ledere og bagmænd finder 
man dog aldrig frem til -  trods energisk ud
spørgen ved politikammerretten. De ’2de vel
klædte Persohner, den eene meget høj, den 
anden liden, begge i mørke Frakker’, som 
ifølge to vidner skal have ’anført og koman- 
deret d. 2. Apl. om Aftenen fra det eene Stæd 
til andet’,115 minder simpelthen for meget 
om dem, vi har mødt under Udfejelsesfe- 
sten, til at de kan være ægte. Umiddelbart 
virker det tværtimod som om, at uroligheder
ne var alt andet end velorganiserede. Snarere

sprang de -  som i Rudés model -  spontant ud 
af situationen. Og om den ene af deltagerne 
ved vi, at i det mindste han var med, fordi 
han ud fra politisk overbevisning fandt, at 
anholdelsen af Michael Brabrand var et ek
latant overgreb mod borgerrettighederne.116

Nøjagtig som materialet fra Posthusfej- 
de-kommissionen burde protokoller og akter 
fra både de københavnske politimyndigheder 
og hof- og stadsretten arbejdes systematisk 
igennem. Her er dette materiale kun udnyttet 
fragmentarisk. Sagen mod Michael Bra
brand selv burde følges ad den lange, snørk
lede vej ind gennem retsmaskineriet. Til en 
bedre forståelse af Brabrand-urolighederne 
og deres kontekst ville det også være rimeligt 
at grave i trykkefrihedsproblematikken i slut
ningen af det 18. århundrede, f.eks. med ud
gangspunkt i Edvard Holms forfatterskab.117

Tømr er strejken 1794. Og derefter
Som det tidligere er fremhævet, må 
1794-tømrerstrejken betragtes som væsens
forskellig fra de øvrige protestaktioner, som 
fandt sted i København i 1700-tallets slut. 
Tømrerstrejken var en aktion inden for et af 
de gamle, lavsorganiserede håndværk og ikke 
-  som man måske kunne forvente -  i den 
’moderne’ fabrikssektor. Men netop tømrer
håndværket indtog en særstilling blandt 
håndværkene. I 1794 er optalt ialt 479 svende 
og 71 drenge -  men fordelt på kun 20 mestre.

111. LAS hof- og stadsretten, det kriminelle kammer, vidneprotokol Q 1793-97; V 1791-98, sag 61/1793.
Samme, voteringsprotokol 1793—94, fol. 407—08.
Samme, domprotokol 11 B 1791-94, fol. 614 (prokurator Andreas Møller som aktor contra arrestanten Hans 
Hansen m.fl.).

112. RA DK F 12 koncepter og indlæg til sjællandske tegneiser 2.2.1793, nr. 104 & 125, bilag, fol. 31, hvor politifuld
mægtig Christian Melchior giver følgende definition af pøbel: ’drenge og andre der i paaklædning saae ud som 
Haandværks Karle og Arbeidsfolk’.

113. LAS Københavns politiret, 3. protokol, domprotokol 1792-94, 10.5.1793, sag (151) 140/560/1793, nr. 7 og 8.
114. Som note (109). .
115. LAS Københavns politiret, 3. protokol 1793, forhørsprotokol nr. 2, fol. 86, 137.
116. LAS hof- og stadsretten, pådømte sager 21.10.1793, nr. 813/93 (prokurator Andreas Møller som aktor contra 

arrestanten Hans Hansen m.fl.). A. Møllers indlæg af 12.8.1793, vedr. Jørgen Frederiksen Svendsholm.
117. Edvard Holm, op.cit.

Samme, Om det Syn paa Kongemagt, Folk og borgerlig Frihed, der udviklede sig i den dansk-norske Stat i Midten af det 18. 
Aarhundrede (1746-70) (Kbh. 1883).
Samme, Nogle Hovedtræk af Trykkefrihedstidens Historie 1770-73 (Kbh. 1885).
Samme, Den offentlige Mening og Statsmagten i den dansk-norske Stat i Slutningen af det 18. Aarhundrede (1784-99) (Kbh. 
1889).
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Det vil sige, at hver enkelt virksomhed i gen
nemsnit var af en størrelsesorden på små 30 
ansatte.118 Det er således umiddelbart indly
sende, at det tætte, familielignende, patriar
kalske forhold, som i andre sammenhænge 
kunne fa mester og hans familie til at aktione
re side om side med svende og lærlinge (jfr. 
’mixed crowd’), har været til at overse for 
tømrernes vedkommende. Tømrersvendene 
har, meget lig de ansatte ved forlagene, ma
nufakturerne og fabrikkerne, været rene løn
arbejdere, og tømrerstrejken var da også gan
ske usminket en kamp mellem arbejderne og 
dem, der ledede og fordelte arbejdet, om løn 
og arbejdsvilkår.119

Denne tømrerstrejke sætter et naturligt skel

mellem den førindustrielle og den indu
strielle, folkelige protest. Men det er ingen
lunde ensbetydende med, at året 1794 er den 
definitive, bratte brudflade. Selve tømrer
strejken gik hånd i hånd med ugelange uro
ligheder i København; uroligheder der er 
umulige at skelne fra de øvrige udslag af før- 
industriel, folkelig protest i hovedstaden un
der de sidste ca. 25 år af det 18. århundre
de.120 Og også ved senere lejligheder i perio
den op til Danmarks industrielle ’take-ofF in
de i det 19. århundrede gives helt analoge 
eksempler. F.eks. i 1819-20, under ’Guldal
dertiden’ med et forarmet, udpint og banke
rot Danmark efter Napoleonskrigene, hvor 
jøderne rundt om i landet blev gjort til synde-

118. Carl Bruun, op.cit. 3, s. 851.
Bendt Elkjær, op.cit., s. 56.

119. Om tømrerstrejken generelt: Jens Chr. Manniche, op.cit.
120. Samme, særlig s. 554—58.
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bukke for den sorte økonomiske depression. 
Under det gjaldende ’hep, hep!’, et antisemi
tisk samlingsråb af middelalderlig oprindelse, 
fik jødiske næringsdrivende både forretning 
og bolig bombarderet med sten. Viste de sig 
udendørs, blev de forulempet på gaderne.121 
Som nævnt blev også prostituerede kvinder i 
København mål for de opsparede agressioner 
under denne Jødefejde 1819-20.

Påny i 1830 var København skueplads for 
jødehetz og jødeforfølgelse; og da liget af 
Danmarks enevældige hersker gennem en 
menneskealder, Frederik 6., i 1840 førtes i 
optog gennem hovedstaden, forbi ’hans’ fri
hedsstøtte og ud mod Roskilde, havde den 
officielle højtidelighed sit folkelige modstykke 
i, at ligvognen blev jagtet med hadefulde til
råb, mens der blev forøvet hærværk på vindu
er og vinduesskodder langs ruten.122 Her er 
der ikke tale om lønkamp eller velorganisere
de demonstrationer. Men om en folkelig pro
test, der utvetydigt bærer den førindustrielle 
periodes stempel.

IV. Slutning
I det foregående er skildret de førindustrielle, 
folkelige protestaktioner i København i den 
ca. snes år, som ligger mellem Udfejelsesfe- 
sten i 1772 og tømrerstrejken i 1794. Akti
onerne er først og fremmest blevet anskuet 
som fem enkeltstående ’cases’. Som det er 
blevet fremhævet undervejs, må det latente 
konfliktstof i 1700-tallets førindustrielle Kø
benhavn tages op til undersøgelse på lige fod

med de situationer, hvor konflikterne eksplo
derer i handlingsmættede, kaotiske og egent
lige protestaktioner. I en senere fase må det 
derfor blive en indlysende opgave at binde 
aktionerne sammen ved at følge dem og deres 
’rytme’ både fremad og baglæns i tiden.

Selv om der under gennemgangen er blevet 
trukket kraftigt på George Rudés begrebsap
parat, har skildringen altovervejende været 
ateoretisk, empirisk anlagt. Der er først og 
fremmest sigtet mod at rekonstruere begiven
hedsforløbene og mod at belyse de aktione
rendes mål og midler -  i det omfang disse 
spørgsmål kan underlægges ved hjælp af det 
eksisterende kildemateriale; samt mod at give 
et indtryk af dette kildemateriale. Det følgen
de, sidste, afsnit rummer derimod nogle mere 
generelle -  men absolut kun foreløbige -  be
tragtninger om den førindustrielle, folkelige 
protest i København i slutningen af 1700- 
tallet.

Første betragtning er, at urolighederne er 
direkte fremprovokeret af myndighederne. De 
er givetvis fast forankret i sociale og politiske 
spændinger i tiden op til de enkelte udbrud. 
Og de er uforståelige uden denne baggrund. 
Men det afgørende spring fra murrende util
fredshed og til egentlig aktion tages først, når 
den absolutistiske stat strammer sit kvælertag 
i undersåtterne én gang for meget.123 Udfejel
sesfesten falder lidt uden for. Her må den di
rekte anledning søges i den almindelige eufo
riske stemning efter Struensee-kuppet. Det 
ses derimod helt klart ved krigen i Filosofgan
gen, ved Posthusfejden og ved Brabrand-uro- 
lighederne. En politimester tror, han kan ter

121. Om Jødefejden f.eks.: Marcus Rubin, 1807-14. Studier til Københavns og Danmarks Historie (Kbh. 1892), s. 575. 
Samme, Frederik Vis Tid. Fra Kielerfreden til Kongens Død. Økonomiske og historiske Studier (Kbh. 1895), s. 302-07.
J. Davidsen, op.cit.
Samme, Fra det gamle Kongens Kjøbenhavn (Ny gennemset Udgave Kbh., Kristiania 1910), s. 301-13. (Ny udgave 
Kbh. 1977), samme sidetal.
Jens Chr. Manniche, Jødefejden i Odense 1819. Eller noget om at beskrive fortiden, Historie, jyske samlinger ny rk. 11 
(1974-76).
Se også: LAS landstings- og kommissionsdomstolsarkiver, kommissionsdomstole udskilt af hof- og stadsretten nr. 
11, kommission af 6/9 1819 og 10/9 1819 til undersøgelse og pådømmelse af sager i forbindelse med urolighederne i 
København d. 4. og 5. sept. 1819 (med forhør og tilhørende bilag vedrørende ca. 150 personer).

122. Harald Jørgensen, Jødeuroligheder i København 1830, Historiske meddelelser om København 2 rk. 4 (1929-30), s. 
241-48.
Jens Engberg, Dansk Guldalder eller oprøret i Tugt-, Rasp- og Forbedringshuset i 1817 (Billigbogsudgave Kbh. 1977), s. 
15-16, 175.

123. Se f.eks. Nicholas Rogers, Popular Protest in Early Hanoverian London, Past and Present 79 (1978), s. 98.
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rorisere til fred og ingen fare i Filosofgangen 
med demonstrative anholdelser i flæng. En 
anden politimester tror, at han ustraffet kan 
lade sagesløse københavnere tromle ned på 
Købmagergade. Regeringen sætter alle sejl 
til, da en enkelt te- og porcelænshandler of
fentliggør sine private bekendelser. Han eli
mineres uden skygge af forklaring og med et 
magtopbud, der i grotesk og skræmmende 
grad er ude af proportioner med den fare, 
denne ene person kan udgøre. Alle tre tilfælde 
giver associationer i retning af den enevældige 
stat i rollen som politistat.

Den anden betragtning er, at uroligheder
nes mål ikke var den systemoverskridende re
volution. Tværtimod var venerationen for det 
absolutistiske kongedømme en stabil faktor i 
denne periode. Om den anekdote, der meget 
gerne fortælles for at dokumentere, at den re
volutionære stemning fra Frankrig faktisk 
havde inficeret københavnerne: at en gæst på 
et værtshus efter Posthusfejden profeterede, 
at politimesterens hovede skulle spiddes på en 
stage for dernæst at føres i triumftog gennem 
hovedstadens gader, som man gjorde det i 
Paris,124 er kun at sige, at den er en lidet 
velvalgt dokumentation. Anekdoten stammer 
oprindelig fra en politirapport. Ifølge denne 
har en betjent efter Posthusfejden hørt en af
skediget fænrik udtale sig om politimesterens 
hovede, om stagen og om Paris. Men. Fra en 
række af de andre, som var til stede på værts
huset den aften, ved vi, at betjenten ikke blot 
blev ved med at spendere drikkevarer på fæn- 
rikken, men at han ved tvetydige spørgsmål 
og halvkvædede viser søgte at lokke den sta
dig fuldere mand til at kompromittere sig. 
Efter al sandsynlighed har han da også pyntet 
pænt på fakta, da han affattede sin rapport

Fra den store udfejelsesfest til tømrerstrejken

(så de kom til at rime med, hvad hans over
ordnede gerne ville høre?).125 Ydermere var 
den afskedigede fænrik et velvalgt offer for 
betjentens manipulationer. Allerede i 1792 
havde politimyndighederne i København -  
endda med en medynk, der ikke just lignede 
dem -  konstateret, at han var en stakkels ’Af
sindig Mand’, som måske burde overgives til 
familiepleje eller indsættes i en offentlig in
stitution. 126

Revolutionære i deres sigte var de køben
havnske 1700-tals uroligheder ikke. Det var 
den absolutistiske stat, der så revolution, hvor 
der ingen var.127 Folkeligt had til enkelte, 
håndplukkede embedsmænd, der havde gjort 
sig særskilt upopulære, møder man. Men sy
stemoverskridende? Nej. Som Jens Henrik 
Koudal siger det meget rammende (i forbin
delse med det tidlige feudale Danmark), hav
de ’Flertallet af den danske befolkning. .. 
under det daglige slid ikke . . . mulighed for at 
gøre sig konkrete forestillinger om et kvalita
tivt anderledes samfundssystem’.128 Små 
glimt af den menige københavners næsten rø
rende royalisme er der da også talrige af. Da 
et bordel under Udfej elsesfes ten blev renset 
systematisk for inventar, nåede man til bille
derne af kongefamilien. Da greb en af aktø
rerne ind: ’Broder du skal henge Kongen op 
igien’. Og så blev majestætens kontrafej hæn
gende i det raserede lokale.129 Fra samme lej
lighed er en beretning i behold om, hvorledes 
et par italienske skuespillerinder fra den kon
gelige scene omhyggeligt blev eskorteret ud af 
bygningen, før det gik løs -  fordi man, som 
det hedder, ’i deres personer ærede kongens 
forlystelser’.130 Under Posthusfejden blev en 
piftende håndværkerlærling sat i rette, da 
Prins Emil red gennem gaderne: ’du skal Di-

124. Svend Cedergreen Bech, Københavns historie. . s. 361. Mogens Lebech, op.cit., s. 72.
125. RA DK F 12 koncepter og indlæg til sjællandske tegneiser 2.2.1793, nr. 104 & 125, forhørsprotokol, forklaring nr. 

136, 148, 148a, 149, 150, 151.
126. LAS Københavns politiret, 3. protokol, domprotokol 1792-94, 4.10.1792, sag (803) 811/2374/1792.
127. F.eks. Fr. Bajer, Nordens politiske Digtning 1789-1804 (Kbh. 1878), særlig s. 47-49.

Jens Chr. Manniche, Den københavnske Tømrerstrejke . . ., s. 558.
K. L. Rahbek, Erindringer af mit Liv 4 (Kbh. 1827), s. 200-01.

128. Jens Henrik Koudal, Klassekamp på vers: Politisk visesang omkring feudalismens krise i Danmark i første halvdel 
af 1500-tallet, Modspil 3 (1978), s. 56.

129. (Søren Rosenlund), Dagbog fra Struensee-tiden, under 17.1.1772, efterkomedien (RA håndskriftsamlingen IV N 15).
130. Struensée et la cour de Copenhague. . ., s. 341.
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ævlen gale mig ikke pibe, naar du seer en af 
vore egne Prindser er her’.131

I det hele taget synes der at have hersket en 
klippefast tro på, at den enevældige majestæt 
(eller kronprinsen som den reelle monark i 
den sindssyge Christian 7.s sted) med kend
skab til sagernes rette sammenhæng uvæger
ligt ville omstøde sine utro tjenere og em- 
bedsmænds afgørelser. Kongen elsker jo sit 
folk. Under Posthusfejden afgik to deputati
oner til slottet for at få sat en stopper for poli
timesterens magtmisbrug. Under Bra- 
brand-urolighederne gik tjenestepigen som en 
selvfølgelig ting først til kronprinsen. Også på 
slotspladsen lød de taktfaste råb på kronprins 
Frederik. (Forgæves).

Løfter man blikket op over Københavns 
volde, træffer man præcis den samme kærlig
hed og tillid til kongehuset ude blandt land
befolkningen. Via mundtlig overlevering, som 
er optegnet i slutningen af det 19. århundre
de, kendes en række fortællinger over netop 
dette tema. Bønder vandrer, fortælles det, 
gladeligt i ugevis for at få audiens; de taler 
deres sag. Kongen tror dem, og bondeplage
ren, som de kom for at klage over, får sin 
velfortjente straf.132 En anden variant er, at 
hans kongelige majestæt rejser land og rige 
tyndt inkognito -  som bonde, kræmmer eller 
hvad forklædning han nu har valgt. I denne 
rolle som almindeligt menneske får også han 
herremænd og fogders sadistiske overgreb at 
føle. I det afgørende øjeblik afslører han 
imidlertid sin sande identitet, og bondeplage
ren bliver rædselsslagen. Men dét hjælper ik
ke. Også her falder den velfortjente straf.133

Fortællinger af dette næsten patetisk naive

tilsnit er naturligvis først og fremmest almue
litterært stof. De giver sig ikke ud for primært 
at gengive historiske fakta. På den anden side 
fratager dét dem ingenlunde deres udsagn
skraft om holdninger og forestillinger hos den 
danske bondebefolkning. Sådanne mundtligt 
overleverede og senere nedskrevne beretnin
ger er en kildegruppe, der har sine metodiske 
problemer. Men ser man på den funktion, de 
helt indlysende må have haft i bondesamfun
det, 134 har man en brugbar indfaldsvinkel på 
de bondeoprør, jeg talte om i indledningen. 
For nok handler den mundtlige tradition om 
bønder, som ydmygt og fatalistisk bøjer sig 
under åget.135 Eller om bønder, der klarer 
dagligdagen ved at hengive sig til drømmerier 
og bizar virkelighedsflugt -  f.eks. med fortæl
lingerne om den omrejsende konge i retfær
dighed. Eller om djævelske bondeplagere, 
som møder et passende endeligt i ’Den blå 
Jomfru’. Denne var en henrettelsesmaskine, 
som hævdedes opstillet i Christiansborg Slots 
skumle og fugtige kældre.

Den lignede en Jomfru, der stod paa en Forhøjning, 
hvortil der førte tre Trin. Naar (bondeplageren) traadte 
paa det første Trin, smilede Jomfruen, naar han traadte 
paa det andet, bredte hun Armene, som vilde hun favne 
ham, men, naar han traadte paa det tredie, for at kysse, 
slog Jomfruen Armene sammen. Disse vare en vældig 
Saks, som klippede Hovedet af (bondeplageren).136

Men de handler også om den enkelte, stærke 
bonde, som sætter herremand eller foged sto
len for døren. Eller om bønder, der, når de 
står sammen, kan overmande deres plageånd. 
De ydmyger og vansirer ham. Eller de gør

131. RA DK F 12 koncepter og indlæg til sjællandske tegneiser 2.2.1793, nr. 104 & 125, forhørsprotokol, fol. 206.
132. F.eks. Evald Tang Kristensen, Gamle folks fortællinger om det jyske almueliv, som det er blevet ført i mands minde, samt enkelte 

oplysende sidestykker fra øerne 1—4 (Kolding 1891-93) 2 Fra hoveriets tid, s. 53-54.
133. F.eks.: samme, Tillæg 2, s. 46.

Rasmus Hansen, op.cit. 1 (Odense 1882), s. 85-91.
Også: Claus Bjørn, Bondeuro på Fyn .. ., s. 85.
Samme, The Peasantry and Agrarian Reform .. ., s. 136.
Samme, Den jyske proprietærfejde . . ., s. 19-20, 48.

134. Bjarne Hodne, Personalhistoriske sagn. En studie i kildeverdi (Oslo 1973), s. 27, 198.
135. Rasmus Hansen, op.cit. 2, s. 37, 38, 39, 45, 46, 141.
136. Samme, op.cit. 1, s. 92, note.

Også: Evald Tang Kristensen, op.cit. 2, s. 114 ff. samt Tillæg 2, s. 47 ff
Samme, Danske Sagn, som de har lydt i Folkemunde. Udelukkende efter utrykte Kilder 4:1 (Århus 1896), s. 44.
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kort proces og slår ham simpelthen ihjel.137 
En gennemgribende nyregistrering af fol

kemindesamleren Evald Tang Kristensens 
samlinger -  hvorfra størsteparten af de oven
stående eksempler fra den danske fondes 
holdninger og forestillinger under den ene
vældige tid er hentet -  pågår i disse år ved 
Dansk Folkemindesamling. Det ville utvivl
somt være frugtbart at holde sig ajour med 
denne registrering. Lad mig give et yderligere 
eksempel på, hvorfor. I samlingerne meldes 
om et ’oprør’ på godset Frisholt ved Viborg i 
1734.138 Og her er der bestemt ikke tale om 
hverken fiktion eller virkelighedsflugt. I den 
bevarede tingbog fra Frisholt birk kan dette 
oprør følges i detaljer: Ved hoveriarbejdet 
den 30. juni 1734 blev bønderne af herskabet 
pålagt at gå med leerne, 8 mand i tre rækker, 
på tværs af det stykke, som skal høstes. 
Fløjmanden får mandat til at ’pante’ de an
dre, hvis de ikke arbejder ordentligt. Denne 
organisering strider mod gammel sædvane 
(en ekstra udbytning?).139 Folkene nægter, 
slår kreds om ladefogden og herremandens 
søn med hævede leer. Disse flygter til hoved
gården. Bønderne jager dem -  ’Swingede de
res høleer over deres hoveder, Raabte og Al
larmede’. Ved truslen om arrestation af bøn
dernes talsmand, står de solidariske. De vil 
alle arresteres. Udfaldet bliver imidlertid re
pression ad rettens vej. 6 bønder kommer un
der anklage, og resultatet bliver en dom til 
miste af fæstegården for to bønders vedkom
mende og til pengebøde for de øvrige.140

Fra den store udfejelsesfest til tømrerstrejken

Tang Kristensens samlinger synes noget af 
en genvej til bondeoprørenes historie. Disse 
oprør synes at have holdt sig længe i den fol
kelige bevidsthed. Og de såkaldte ’historiske 
sagnoptegnelser’ fra slutningen af forrige år
hundrede kan måske på én gang tjene som 
nøgle til og som selvstændigt alternativ til det 
ellers uoverskuelige sisyfosarbejde med at 
gennempløje tingbøger og godsarkiver fra 
datiden.

Ideelt set kunne både bondeoprørenes hi
storie og historien om by-urolighederne skri
ves sammen til én beretning om udbytning og 
overgreb og om den førindustrielle, folkelige 
protest herpå i det 18. og 19. århundrede. 
Bondeoprørene kunne knytte an til ’de folke
lige bevægelser’ i 1830’erne og 1840’erne.141 
By-urolighederne til fagbevægelsens og strej
kernes historie.

Man kunne spørge sig selv: Hvorfor be
skæftige sig med folkelige protestaktioner, 
som fandt sted for ét hundrede eller sågar to 
hundrede år siden? Er det ikke en meget, me
get støvet niche i Danmarkshistorien, som det 
er spild af kræfter at støve af? Men måske er 
den folkelige protest; dens mål og dens mid
ler; hvor den kom fra, og hvor den skal hen, 
alligevel en problematik med både aktualitet 
og politisk dynamit. Det sidste kan man i det 
mindste forvisse sig om ved f.eks. at gennem- 
bladre Folketingstidende for 1976-77, da de
batten bølgede om en nutidig folkelig pro
testform, ’de fysiske blokader’.142

137. Samme, Gamle folks fortællinger om det jyske almueliv. . . 2, s. 50-51 samt hele afsnit 6 ’Selvtægt af hovbonden’, s. 
59-70.

138. Dansk Folkemindesamling 1929-114, dagbøger fra bønder m.m., om et Oprør paa Friisholt i Aaret 1734. Meddelt 
efter Thingbøger ved J. Christensen (i falmet glanspapiromslag).

139. Jfr. Evald Tang Kristensen, Gamle folks fortællinger om det jyske almueliv. . .  2, s. 11.
140. Landsarkivet for Nørrejylland, Frisholt birk, tingbog (justitsprotokol) 1721-1735, fol. 149v-154r.
141. F.eks. Claus Bjørn, De folkelige bevægelser i Danmark, Fortid og Nutid 26 (1975-76).
142. Folketingstidende 128, forhandlingerne i folketingsåret 1976-77, 2. samling 3, sp. 4284—4373.
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Ung historiker i 30’erne
Af Harald Jørgensen

På redaktionens opfordring har dr. Harald Jørgensen givet følgende beretning om sine første skridt på den 
videnskabelige bane og om sit medarbejderskab ved Institut for historie og samfundsøkonomi, da det 
endnu var en ganske ung institution.

I juni 1925 tog jeg studentereksamen fra Vi
borg katedralskole. Det havde i sin tid været 
under overvejelse i familiekredsen, om jeg 
overhovedet skulle være student. Min fader 
mente, at mine evner mere pegede i retning af 
en praktisk uddannelse, fx. ved handelen, end 
en universitetsuddannelse. Det endte dog 
med, at jeg kom i gymnasiet og tog nysproglig 
eksamen. Med eksamensbeviset i lommen var 
det givet, at jeg skulle fortsætte ved universi
tetet. På daværende tidspunkt eksisterede kun 
universitetet i København. Men hvilket fag 
skulle jeg vælge? Endnu i sommeren 1925 
stod jeg usikker overfor min fremtidige løbe
bane. Jeg tænkte meget stærkt på at søge op
tagelse ved det teologiske fakultet. Den kri
stelige gymnasiastbevægelse havde gjort sig 
stærkt gældende i Viborg katedralskole, og 
under indtryk heraf stod en fremtidig gerning 
indenfor den danske folkekirke som et tiltræk
kende fremtidsmål. Jeg havde imidlertid også 
tidligt vist interesse for faget historie. Det var 
jo en slægtsarv. I slutningen af august 1925 
forlod jeg det fjerne Viborg for at påbegynde 
mine studier ved universitetet.

Faget historie administreredes på det tids
punkt af professorerne Aage Friis, Erik Arup 
og Knud Fabricius. De var kun navne for 
mig, og jeg havde aldrig læst noget af, hvad 
de havde skrevet. Andre dalevende historike
re kendte jeg også kun af navn. Med hvilken 
litterær historisk ballast mødte jeg egentlig 
frem til et historisk studium? I min gymna
sietid havde jeg med megen glæde studeret 
Holger Begtrups to-binds værk om Danmarks 
historie i det 19. århundrede, og jeg havde 
ligeledes meget tidligt anskaffet mig Johan 
Ottosens Nordens historie. Så havde jeg na

turligvis også dyrket A. D. Jørgensen, men 
ingenlunde læst hele hans omfattende pro
duktion. En gammel interesse hos mig var 
Sønderjydernes kamp under fremmedherre- 
dømmet. Med hensyn til dette emne havde 
jeg læst alt, hvad jeg kunne skaffe frem af 
litteratur. Det var navnlig det 19. århundre
des historie, der havde tiltrukket mig, og også 
den helt moderne historie beskæftigede mig i 
min tidligste ungdom.

Det var derfor ganske naturligt, at det først 
og fremmest var de forelæsninger og øvelser, 
som Aage Friis annoncerede i det årlige lek
tionskatalog, som jeg meldte mig til. Navnlig 
hans forelæsninger havde jeg stor fornøjelse 
af. Hans organ virkede ikke ligefrem charme
rende, han talte ret staccato og lidt snerrende, 
men hans behandling af de historiske begi
venheder og hans personkarakteristikker var 
velformede og klare. På en ung studerende 
kunne han ved første møde virke lidt afskræk
kende. Han var både ilter og noget despotisk, 
men lærte man ham nærmere at kende, blev 
man hurtigt klar over, at der bag hans til tider 
stødende optræden bankede et varmt hjerte. 
Han interesserede sig for mennesker, og kom 
de i vanskeligheder, sparede han aldrig sig 
selv. Han kunne være uhyre hjælpsom, og 
han sled om fornødent mange trapper for at 
komme både elever og andre til undsætning, 
hvis vanskeligheder havde tårnet sig op på 
deres vej. Havde man éngang vundet hans 
bevågenhed, kunne man stole på hans bi
stand. Trofasthed og loyalitet var hans sær
kende, men man kunne også blive kraftigt 
skældt ud af ham, hvis man havde optrådt på 
en måde, han misbilligede.

De to andre professorer kom jeg hverken
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fagligt eller menneskeligt på nærmere hold. 
Det gælder navnlig Knud Fabricius, hvis per
son og undervisning i mine øjne savnede vir
kelig profil. Hverken hans optræden eller un
dervisning virkede inspirerende. Anderledes 
forholdt det sig med Erik Arup, der i 1925 
havde offentliggjort 1. bind af sin Danmarks
historie, hvis fremkomst fremkaldte vældige 
dønninger. Selv en student, hvis faglige for
udsætninger for videnskabeligt at vurdere 
hans nye og dristige synspunkter var såre be
skedne, gennemlæste værket med usvækket 
interesse og forblev ikke upåvirket af det hi
storiens vingesus, der karakteriserede det. 
Med store forventninger, der fuldt ud blev 
opfyldt, deltog man senere i Arups kildekriti
ske øvelser og forelæsninger over den uden
landske middelalderlige historie. Arup var en 
fængslende forelæser og en inspirerende eks
aminator, men de emner, han behandlede, lå 
mig som regel temmelig fjernt, og på et spe
cielt område, hvor jeg i al beskedenhed mener 
at være mere på hjemmebane (jeg tænker på 
hans fortolkning af de berømte Davidske be
retninger fra 1863), synes jeg nok, at han har 
kappet al jordforbindelse og formuleret te
orier, der har meget lidt med livets realiteter 
at gøre. I min studentertid kom jeg aldrig på 
nærmere hold af Erik Arup, og de erfaringer, 
jeg på et senere stadium, skulle gøre, var ikke 
særligt lystelige. Under de samtaler, jeg hav
de med ham i anledning af min indleverede 
afhandling til bedømmelse for den filosofiske 
doktorgrad, fik jeg en ubehagelig fornemmel
se af, at han under den personlige samtale 
sagde eet, men gjorde noget andet, når jeg vel 
var ude af døren.

I foråret 1927, da mit eksrusår var ved at 
gå til ende, blev jeg kaldt ud til professor 
Aage Friis, som modtog mig i det store, hyg
gelige arbejdsværelse på 1. sal i villaen Sol
sortvej 62 på Frederiksberg. Til stede ved 
sammenkomsten var også hans uadskillelige 
følgesvend, den sorte pudelhund, der lød 
navnet Timm. Jeg blev underrettet om, at dr. 
P. Munch havde taget initiativet til oprettel
sen af et institut for historie og samfundsøko
nomi, og at dette institut bl.a. havde fået 
overdraget at tilvejebringe et historisk værk 
om de danske provinsialstænder i anledning
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af det forestående 100-års-jubilæum i 1931. 
Friis spurgte nu, om jeg kunne tænke mig at 
medvirke som studentermedhjælper ved dette 
værk, som skulle skrives af Povl Engelstoft og 
Hans Jensen i fællesskab. Jeg fik ligeledes at 
vide, at jeg ville blive aflønnet med 2 kr. i 
timen. Da jeg hidtil fra tid til anden havde 
besørget lektiehjælp for en timebetaling af 
0.75 til 1 kr. forekom den tilbudte betaling 
mig nærmest fyrstelig. Når Friis havde tænkt 
på mig i forbindelse med dette hverv, hang 
det nok sammen med, at jeg netop havde 
valgt Danmarkshistorie i perioden 1830-48 
som specialestudium. Jeg var overstrømmen
de glad ved dette tilbud og akcepterede på 
stedet. Friis bad mig herefter om at kontakte 
de personer, som skulle forestå arbejdet.

Jeg havde hidtil ikke haft nogen kontakt 
med hverken Povl Engelstoft eller Hans Jen
sen, og de har heller ikke kendt min ringhed. 
Mødet med dem fandt sted 19/4 1927 i Insti
tuttets lokaler i barakbygningerne bag det 
kgl. bibliotek. De var en smule reserverede, 
hvad jeg ikke kan fortænke dem i, da de over
hovedet ikke var blevet spurgt om min an
sættelse. Povl Engelstoft, der på det tidspunkt 
var 51 år, havde i 1922 sammen med F. Nør
gaard udgivet bogen »Hovedtræk af Ver
denshistorien fra 1866 til Vore Dage«, en bog 
som de historiestuderende i høj grad havde 
brug for, og sammen med Sv. Dahl stod han 
fra 1920 som redaktør af »Dansk Biografisk 
Haandleksikon«, et værk som jeg meget tid
ligt anskaffede mig, og som jeg indtil denne 
dag ofte benytter. Hans Jensen, der dengang 
var 37 år, kendte jeg intet til, og jeg tror ikke, 
at jeg på det tidspunkt havde læst noget af 
det, han havde produceret. Han forærede mig 
senere sin bog om Lars Bjørnbak fra 1919 og 
det populærvidenskabelige værk om Napole
on den Store, som han på det tidspunkt var i 
gang med at skrive. Når disse to historikere 
var blevet udpeget til at udgøre grundstam
men i det nye instituts historiske afdeling, 
hænger det formodentlig sammen med, at de 
begge havde vist interesse for de emner, det 
var hensigten, at Instituttet skulle gå i gang 
med, og desuden var begge ledige på torvet, 
forstået på den måde, at de ikke havde fast 
tilknytning til nogen institution, og at de i
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udpræget grad havde baseret deres tilværelse 
på en fri og uafhængig skribentvirksomhed.

Nogle dage efter min visit hos de to herrer 
modtog jeg endelig besked om min ansættel
se, og man havde ligeledes fundet ud af, hvil
ken opgave, jeg først og fremmest skulle be
skæftige mig med.

Over forhandlingerne i stænderforsamlin
gerne i Roskilde og Viborg var der blevet ført 
håndskrevne mødeprotokoller og desuden 
udgivet en trykt stændertidende. Da der ikke 
fandtes anvendelige registre, hverken sagregi
ster eller talerfortegnelse, blev min opgave at 
udarbejde fuldstændige talerfortegnelser og 
sagregistre, dels på basis af de originale hånd
skrevne protokoller dels på grundlag af de 
eksisterende tidender. Arbejdet påbegyndtes 
på rigsarkivets læsesal 29/4 1927, og i de føl
gende måneder var jeg en omtrent daglig gæst 
i rigsarkivet.

I min studentertid (1925-30) skrev jeg ud
førlige dagbøger, og jeg hører desuden til den 
besynderlige gruppe af mennesker, der fra 
min tidligste ungdom har ført detaljerede 
regnskabsprotokoller. Det sidste er jeg fortsat 
med indtil idag, medens dagbogsskriveriet 
forlængst er ophørt, bortset fra spredte rejse
dagbøger. Takket være dette materiale er jeg 
istand til i enkeltheder at følge mit institutar
bejde.

Jeg tog først fat på sagregisteret, og arbej
det var afsluttet i slutningen af september 
1927. Umiddelbart derefter gik jeg i gang 
med personregistrene, og jeg kan se af min 
dagbog, at jeg glædede mig til at arbejde med 
disse, idet det bl.a. kunne bidrage til at kaste 
lys over det spørgsmål, i hvor vid udstræk
ning repræsentanterne for bondestanden 
gjorde sig gældende i stændersalen. Samtidig 
med at jeg arbejdede med registrene, var jeg i 
fuld gang med mit specialestudium, og der er 
ingen tvivl om, at det nød godt af registerar
bejdet. Af og til blev jeg tilset af Hans Jensen, 
som nu havde faet overdraget arbejdet med 
stænderhistorien som sit særlige arbejde, me
dens Povl Engelstoft koncentrerede sig om In
stituttets socialpolitiske undersøgelser i sam
arbejde med Hans Jensen. Der var ikke tale 
om nogen nærmere kontrol fra hans side. Han 
overlod faktisk mig selv at finde ud af eventu

elle problemer, men disse var heller ikke 
komplicerede. Ved nytårs tid 1928 konstate
rede jeg, at registerarbejdet havde »forskaffet 
mig mange glade timer, at jeg havde faet en 
virkelig gerning at udføre og faet lejlighed til 
at prøve mine registrerings- og systematise
ringstilbøjeligheder«. Der er ingen tvivl om, 
at jeg allerede på det tidspunkt følte mig me
get tiltrukket af konkrete og veldefinerede op
gaver, som skulle løses og kunne udføres in
denfor en overskuelig tid. 20/5 1928 kunne jeg 
med tilfredshed konstatere, at mit første stør
re »videnskabelige arbejde« var fuldendt.

Registeret over stænderforhandlingerne 
1835^18 var i første række tænkt som et ar
bejdsredskab for Hans Jensen. Det er hånd
skrevet, og kartotekkortene er opstillet i store, 
sorte kasser. Instituttet overdrog senere rigs
arkivet registeret, og det findes stadig opstillet 
i umiddelbar nærhed af læsesalen og kan be
nyttes af alle. Sagregisteret omfatter to kar
totekkasser, medens personregistrene eller 
rettere talerfortegnelserne omfatter flere. De 
blå navnekort angiver navn og valgsted samt 
oplysning om, i hvilke sessioner den pågæl
dende mødte. For de første sessioner udarbej
dedes desuden en liste over fravær, men det 
blev atter opgivet som overflødigt. Alle taler 
og ytringer, hvor korte de end er, er medtaget, 
medens meddelelser fra præsident og kgl. 
commissarius og indkomne betænkninger, om 
fastsættelse af dagsorden m.m. er udeladt. 
For sessionerne 1835-36 og 1838 findes ude
lukkende henvisning til de håndskrevne pro
tokoller, fra 1840 kun til den trykte Tidende.

Af min regnskabsbog fremgår det, at arbej
det med færdiggørelsen af registeret blev for
ceret frem i månederne marts til maj 1928. 
Efter planen skulle jeg skrive min store speci
aleopgave (3-ugers opgaven) i juni 1928, og 
derefter skulle jeg på en længere udenlands
rejse (besøg på en international sommerskole 
i Genéve og overværelse af folkeforbundets 
årlige delegeretmøde), der medførte, at jeg 
var borte fra landet i perioden juni-septem
ber 1928. På vejen til Genéve besøgte jeg det 
preussiske statsarkiv i Kiel for at orientere 
mig om, hvad der her opbevaredes af materi
ale til belysning af stænderperioden, og jeg 
erindrer endnu, med hvilken betagelse jeg
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bladede frem til referatet af Peter Hiort Lo
renzens tale i den slesvigske stændersal i 1842 
og så, hvorledes referatet var overstreget. 
Under mit besøg i Kiel havde jeg desuden 
lejlighed til at hilse på professor Otto Brandt 
og til at aflægge besøg hos den ældre sles- 
vig-holstenske historiker Hedemann Heespen 
på hans historiske ejendom Deutsch-Nienhof. 
Det var naturligvis Friis, der havde skaffet 
mig introduktioner til disse to i datiden vel
kendte historikere.

Den prompte besørgelse af registerarbejdet 
havde i hvert fald hos Hans Jensen bortvejret 
enhver tvivl om min egnethed som praktisk 
håndlanger ved det forestående stænderværk, 
og allerede i marts 1928 kom det under over
vejelse, hvorledes jeg fremover kunne bevares 
for opgaven. De nærmere forhandlinger her
om kender jeg ikke, men kun resultatet. Jeg 
skulle fortsat være knyttet til stænderværket, 
og under en forhandling med Hans Jensen, 
der fandt sted 20/5 1928, blev vi enige om, at 
mit fremtidige arbejde skulle bestå i udarbej
delse af en registratur over de aktstykker i 
rigsarkivets samlinger, der kunne belyse 
stænderlovenes tilblivelse. Allerede dagen ef
ter tog jeg fat på denne nye opgave, og min 
dagbog oplyser, at jeg den dag fandt et meget 
interessant brev fra grev Holstein-Holstein- 
borg til kancellipræsident Stemann. I det hele 
taget løber min dagbog over med mange glæ
desytringer i anledning af det nye og spæn
dende arbejde, som jeg nu skulle begynde på, 
og som ville være en udmærket skoling i 
praktisk arbejde med originalt arkivmateri
ale. At jeg også afog til betroede dagbogen, at 
en fremtidig arkivgerning ikke lå mig fjernt, 
skal ikke lades uomtalt. 19/2 1928 talte jeg 
med rigsarkivar Laursen herom, men han rå
dede mig imidlertid til, efter overstået eksa
men, at rejse nogle år og først derefter søge 
ind ved arkivet »Om ca. 6 år ville der være 
gode muligheder«. Denne profeti skulle om
trent gå i opfyldelse på dato.

Efter hjemkomsten fra den lange uden
landsrejse genoptoges arbejdet for Hans Jen
sen omkring 1. okt. 1928, samtidig med, at jeg 
fortsatte mit specialestudium med det formål 
at kunne besvare en 4 timers skriftlig opgave 
over bundet emne og uden anvendelse af
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hjælpemidler. Den afvikledes i december 
1928. Mit nye arbejde var betydeligt mere 
spændende end registerarbejdet. Jeg fik nu 
lejlighed til selvstændigt at arbejde med de to 
kancelliarkiver, og på et vist tidspunkt tog jeg 
ligeledes fat på det udenrigspolitiske depar
tements arkivalier. Det udviklede sig nu såle
des, at jeg ikke blot fremledte de fornødne 
arkivalier, men jeg blev også anmodet om at 
foretage uddrag af disse til brug for værket. 
Det siger sig selv, at dette arbejde både op
øvede mine færdigheder i praktisk at arbejde 
med arkivalier, og også gav nyttig viden om 
både begivenheder og personer. Der anvend
tes megen tid herpå i tiden frem mod som
merferien 1929. Under arbejdet opstod lidt 
efter lidt den tanke, at de mange spredte arki
valier til belysning af stænderforfatningens 
tilblivelse burde udgives i en speciel publika
tion, en idé som jeg naturligvis følte mig me
get tiltrukket af. Arbejdet hermed fuldførtes 
først efter 1930 (se Danske Magazin 7. rk. II, 
1936 s. 1-166). I det hele taget arbejdede jeg 
med stor lyst og iver i disse måneder, og mine 
dagbogsnotater giver ofte udtryk herfor. På et 
vist tidspunkt foreslog jeg Hans Jensen, at vi 
skulle inddrage udenlandsk diplomatisk ma
teriale i vore undersøgelser. Jeg gjorde op
mærksom på, at man sikkert i såvel den 
preussiske som den østrigske gesandts indbe
retninger til henholdsvis Berlin og Wien kun
ne finde værdifulde oplysninger. I første om
gang var Hans Jensen noget skeptisk, senere 
gav han tilslutning, og i foråret 1929 var jeg 
endnu engang i Kiel for at arbejde i det 
preussiske statsarkiv og i Berlin, hvor jeg en 
ugestid var beskæftiget i det preussiske ge- 
hejmearkiv i nybygningen i Berlin-Dahlem. 
Det var jo spændende for en ung historiestu
derende at drive arkivstudier i fremmede ar
kiver. Til Wien nåede jeg ikke. Her nøjedes vi 
med at korrespondere. Den gamle arkivbyg
ning i Karlsstrasse i Kiel blev totalt ødelagt 
under den sidste krigs luftbombardementer, 
og også det pompøse arkivhus i Dahlem blev 
hårdt medtaget. Det er dog nu genopbygget. 
Da jeg for et par år siden havde lejlighed til 
igen at aflægge et besøg i huset, dukkede 
erindringerne fra den pompøse, søjleomkran- 
sede vindeltrappe påny op.
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Selv om Hans Jensen stadig overlod mig til 
mig selv og nøjedes med at modtage mine 
ekscerpter, konfererede vi ofte indbyrdes. I en 
vis periode kom jeg hver onsdag aften i hans 
privatbolig. Han havde lejet et par værelser 
hos forfatterinden Marie Bregendahl, der bo
ede i Statsembedsmændenes Enkebolig på 
Amager Boulevard. Jeg aflagde rapport om 
mine fund, og da det tidspunkt nærmede sig, 
hvor udarbejdelsen af manuskript skulle be
gynde, forelæste Hans Jensen, hvad han hav
de skrevet, og vi diskuterede det. Det var dog 
først og fremmest ham, der førte ordet.

Endnu i første halvår 1929 og frem til 
sommerferien var jeg i ikke ringe udstrækning 
beskæftiget med at fremdrage stof til stæn
derhistorien, men da efteråret indtraf, måtte 
jeg foretage en drastisk nedskæring af mit ti
metal, og fra 1. marts 1930 måtte jeg helt 
holde op. Det var embedseksamen, som nu 
forestod. Efter datidens studieordning, der 
omfattede et hoved- og et bifag, skulle såvel 
skriftlig som mundtlig prøve i begge fag af
lægges indenfor en periode af ca. 6 uger. Der 
eksisterede ingen forprøve i nogle af fagene, 
og i hovedfaget historie kunne man forvente 
opgaver i den samlede Verdens- og Nordens 
historie fra tidernes morgen og indtil ca. 1914 
foruden en prøve i samfundsøkonomi. I bifa
get dansk eksamineredes i samtlige sproglige 
og litterære discipliner. Dette krævede mindst 
9 måneders koncentreret eksamenslæsning og 
udenadslæren og en fornuftig planlægning 
under hele denne ørkenvandring. Jeg læste til 
eksamen sammen med en gammel skole
kammerat, der havde de samme fag, nemlig 
senere lektor Eilif Bøgebjerg, og vi opnåede 
begge et pænt eksamensresultat. Jeg er over
bevist om, at skulle vi to måneder senere påny 
have besvaret de spørgsmål, som den overstå
ede eksamen havde budt på, havde vi ikke 
kunnet klare dem. Den sammenstuvede lær
dom sivede hurtigt ud.

Fra juni 1930 kunne jeg smykke mig med 
titlen cand.mag. Studietiden havde varet nøj
agtig 5 år, hvilket var i smuk overensstem
melse med den officielle studieplan, som dog 
kun opfyldtes af et mindretal. Det brændende 
spørgsmål for alle unge kandidater af årgang 
1930 og følgende år var beskæftigelsespro

blemet. De faste stillinger groede ikke på træ
erne, og adskillige måtte døje arbejdsløshed i 
kortere eller længere perioder, afbrudt af til
fældigt og ofte dårligt betalt/arbejde.

Jeg var mere heldig end så mange andre. 
Jeg havde boet hjemme i min studietid og 
havde fået kost og logi gratis, medens jeg si
den januar 1928 havde kunnet betale alle stu
dieudgifter, bøger m.m. af egne midler. Jeg 
kunne således starte uden studiegæld. Jeg 
havde endvidere en arbejdsgiver, som ønske
de at benytte min arbejdskraft. Jeg tænker her 
i første række på Hans Jensen, der meget ger
ne så, at jeg genoptog arbejdet ved stænderhi
storien. Fra 1. sept. 1930 knyttedes jeg påny 
til Instituttet med et fast vederlag af 200 kr. 
månedlig. Det var nok til at løse mine øko
nomiske problemer, selv om jeg ikke længere 
boede hjemme. Jeg lejede et værelse i et stu
denterpensionat i Rørholmsgade og betalte 
for fuld pension 110 kr. om måneden. Jeg var 
ganske vist forlovet, men tænkte foreløbig ik
ke på giftermål. Skat var intet problem, og 
udgifterne til cycle og sygekasse var til at 
overse.

Jeg tror nok, at jeg endnu i efteråret 1930 
bistod Hans Jensen med løsning af begrænse
de opgaver i forbindelse med stænderhistori
en, men meget hurtigt hørte det op. Set fra 
mit synspunkt måtte det være afgørende at 
komme igang med egne opgaver, og jeg var 
ikke mere interesseret i at optræde som stik-i 
rend-dreng for andre. Hans Jensen havde nu i 
nogle år i fuld udstrækning udnyttet min ar
bejdskraft og mine specielle evner. Det skal 
ikke bebrejdes ham, og jeg skal gerne vedstå, 
at han ofte tilkendegav sin anerkendelse heraf 
og af og til endog gik så vidt som at udtale, at 
havde han ikke haft mig, var stænderværket 
aldrig blevet skrevet. Jeg havde også haft 
stort udbytte af arbejdet, både fagligt og øko
nomisk. Det havde finansieret min store 
udenlandsrejse i 1928, og jeg havde i vid ud
strækning haft lejlighed til at arbejde med ar
kivalier og andet primært historisk kildemate
riale. Jeg havde ligeledes på nært hold kunnet 
følge, hvorledes en større historisk undersø
gelse blev tilrettelagt. Medens samarbejdet 
mellem den ældre og den ganske unge og 
uerfarne student til at begynde med forløb
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uden gnidninger, kan det ikke nægtes, at der 
efterhånden opstod irritationer og en vis kø
lighed hos begge parter. Jeg blev nok efter
hånden mere selvbevidst og selvhævdende. 
Jeg sagde ham imod og kritiserede, hvilket 
ikke faldt i god jord. Hertil kom, at hans ar
bejdsmetode eller mangel på sådan efterhån
den irriterede mig grænseløst. Det havde sine 
gode grunde, at han helt havde overladt mig 
alle originale arkivstudier. Det var med en vis 
rædsel, at arkivpersonalet udleverede en pak
ke arkivalier til ham. Den så ikke godt ud, når 
han leverede den tilbage, og man kunne al
drig være sikker på, at den indre orden var 
opretholdt. Hans manuskriptbunker befandt 
sig aldrig i orden, og hans håndskrift var me
get besværlig at arbejde med. Ofte måtte un
dersøgelsesarbejdet gøres om, enten fordi en 
bestemt oplysning var forsvundet for ham, 
eller også fordi han havde faet en ny idé. Han 
arbejdede som regel på den måde, at han lod 
øjnene løbe ned ad siderne. Derefter standse
de han ved en eller anden sætning, som satte 
hans livlige tankeflugt i bevægelse. Inspireret 
heraf konstruerede han en eller anden teori 
eller et synspunkt. Ved nærmere eftertanke, 
eller når han havde glemt sine oprindelige as
sociationer, kunne han blive i tvivl, og så gik 
jagten påny efter det pågældende aktstykke 
eller udtalelse. En systematisk og grundig 
gennemgang af benyttede aktstykker og en 
herpå grundet opfattelse lå ikke for ham, og 
en nødvendig kildedokumentation overlod 
han helt til sin sekretær. For et ordensmenne
ske og en mere systematisk natur blev det ef
terhånden noget af en prøvelse at arbejde 
sammen med ham. Også Povl Engelstoft har i 
sin elskværdige nekrolog i Historisk Tidsskrift 
omtalt Hans Jensens idérigdom. Han skriver 
bl.a.: I tanke skarp og indtrængende, som for
sker, tilbøjelig til at stole på sit instinkt og 
sine ofte blændende ideer. Og han tilføjer: I 
samtaler kom hans sprudlende tankefylde til 
udtryk. Denne karakteristik kan jeg godken
de.

Men der var andet og mere, der vanske
liggjorde et nærmere samarbejde med ham. 
Når Engelstoft i samme nekrolog slutter med 
at karakterisere Hans Jensen som den fredlø-
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se og hjemløse vandrer, kan en fjern eftertid 
nok stille det spørgsmål, hvad han egentlig 
mente med det. En af dem, der gennem nogle 
år havde nært samarbejde med ham, kan må
ske nu tillade sig at løfte sløret en smule for 
personen Hans Jensen. Hvis jeg ikke fra an
den side vidste det, ville jeg aldrig have fore
stillet mig, at han var rundet af en ren sjæl
landsk bondeslægt. Der var noget nervøst 
flagrende over ham såvel i optræden som i 
samtale. Han kunne føre lange enetaler med 
sig selv, og han plagede sine bekendte på læ
sesalen på det kgl. bibliotek og på rigsarkivet 
med sin uendelige snak. Man kunne også se 
ham sidde på sin arbejdsplads spillende bold 
med blækhuslåget, samtidig med at han 
mumlede frem for sig. Af og til røg låget på 
gulvet, men det anfægtede ham ikke. Kort og 
godt: han virkede højst besynderlig på sine 
omgivelser og slet ikke som folk er flest. Det 
fik nu være, hvad det være vil. Vi kan ikke alle 
være ens. Jeg mener ikke, at jeg foretager no
gen falsk tilbageslutning, når jeg siger, at han 
på mig virkede både unaturlig og degenere
ret.

Hvad jeg ligeledes fandt ubehageligt var 
hans stærke tilbøjelighed til at sladre om både 
den ene og den anden, og denne sladder var 
ingenlunde venlig. At medarbejderne også fik 
deres bekomst kan bedst dokumenteres ved 
følgende uddrag af brev fra professor Friis til 
mig, dat. 29/8 1932.

Hans Jensen søgte en ny medarbejder ved 
stænderværket og havde i den anledning en 
samtale med Friis. Under samtalen havde 
Hans Jensen efter Friis’ referat uden foran
ledning fra hans side meget kategorisk udtalt, 
i hvilken grad hans unge medarbejdere ved 
Instituttet havde været glade over arbejdet 
med ham. »Jeg sagde ham derfor, at dette 
måtte bero paa en misforståelse og dårlig 
psykologisk opfattelse fra hans side. Alle de 
unge medarbejdere -  og på hans spørgsmål 
om hvem det var, nævnede jeg særlig Dem og 
[Georg] Nørregaard, havde overfor mig givet 
udtryk for, at de trods det udbytte de iøvrigt 
havde haft af arbejdet, ikke havde været så 
glade ved samarbejdet med ham, at det havde 
vakt noget ønske om fortsættelse, tvært imod.
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Som årsagen nævnede jeg, dels den i adskilli
ge henseender meget uordentlige arbejdsme
tode, som voldte medarbejderne urimeligt 
stort bryderi, dels visse former i Hans Jensens 
måde at behandle og omtale sine medarbej
dere på, der ikke virkede tiltalende på disse. 
Jeg spurgte i denne henseende direkte H.J.: 
»Snakker De ikke for meget om Deres medar
bejdere, til dem og om dem på en måde, der 
ikke altid er lige taktfuld eller behagelig?« 
løvrigt sagde jeg naturligvis H.J. både, at jeg 
ikke i enkeltheder havde kendskab til de for
hold, der foranledigede denne stemning hos 
medarbejderne, hvis eksistens imidlertid var 
en kendsgerning, som jeg som medlem af In
stituttets bestyrelse, måtte tage hensyn til, og 
at der ikke var kommet nogen klage til mig, 
som jeg skulle reagere på overfor ham, men at 
jeg kun fandt det nødvendigt, at gøre ham 
opmærksom på forholdet. H.J. lod til at være 
fuldstændig overrasket over, at alt ikke var 
idel tilfredshed og sympati og ville øjensynlig 
ved lejlighed nærmere tale med Dem og Nør- 
regaard herom. Jeg anbefalede ham ikke at 
gøre noget nummer ud af dette, men lægge sig 
min udtalelse på hjerte. Et senere brev fra 
ham synes at tyde på, at han vil gøre dette«.

Det korte af det lange var imidlertid, at jeg 
allerede fra efteråret 1930 var fast besluttet på 
at afvikle mit samarbejde med Hans Jensen 
med hensyn til stænderværket. I foråret 1931 
udkom 1. bind af hans store værk. I et forord 
takkede han de mange medarbejdere, og her i 
første række mig, for vore bidrag til arbejdets 
afslutning. Det kan idag virke besynderligt, at 
redaktøren for Historisk Tidsskrift, dr. Ellen 
Jørgensen anmodede professor Steenstrup om 
at anmelde værket i tidsskriftet. Man skulle 
ellers synes, at der måtte være andre, der var 
mere kaldede, men de har måske undslået sig. 
Anmeldelsen var velvillig, og i indledningen 
gjorde Steenstrup opmærksom på, at mange 
havde været virksomme ved bogens tilblivel
se, men forfatterskabet havde udelukkende 
været betroet Hans Jensen. »Det må da også 
erkendes«, fortsatte Steenstrup, »at bogen har 
præg af enhed; det er fra først til sidst denne 
forfatters opfattelse og dom, hans stil og 
sprog, som gør sig gældende«.

Helt anderledes negativ var den dom, som

dr. Albert Olsen fældede i en kronik, formo
dentlig offentliggjort i Social-Demokraten. 
Forfatteren fremhævede det fortrinlige mate
riale, som de stofsamlende medarbejdere 
havde tilvejebragt. Der var et særligt hib til 
Ejnar Vaaben, »de danske nationalsociali
sters aandelige fører«, men anmelderen ind
rømmede dog, at denne antiparlamentariske 
medarbejder ikke havde sat sig synlige spor i 
værket om vor første parlamentariske historie. 
Om selve bogen udtalte han, at det var »et 
yderst ringe arbejde, skrevet på grundlag af 
en ganske udmærket stofsamling«, og der 
konkluderedes, at det for dansk historisk 
forskning ville være en stor fordel, »om man i 
fremtiden lod unge historikere få de til selv
stændige opgaver fornødne midler, i stedet for 
at ofre store summer på et industrielt »viden
skabeligt« system, der som nu i Hans Jensens 
værk har vist sig at sætte så ringe frugter. Og 
under alle omstændigheder vilde det være det 
eneste rigtige for den resterende del af værket 
om stænderne at gøre cand.mag. Harald Jør
gensen til hoved- eller medredaktør«. Hvad 
Albert Olsen ikke kunne vide var, at den af 
ham foreslåede hoved- eller medredaktør på 
det tidspunkt kun havde een tanke, nemlig at 
slippe bort fra stænderværket.

Med udsendelsen af 1. bind af stændervær
ket ophørte i realiteten mit samarbejde med 
Hans Jensen. Jeg havde så godt som intet at 
gøre med stofindsamlingen til bind 2, der ud
sendtes i 1934. Hertil benyttedes andre, først 
og fremmest cand.mag. Verner Laustsen. 
Den opmærksomme læser af bind 2 vil også 
kunne konstatere, at fremstillingen så godt 
som udelukkende bygger på trykt materiale. 
Der kan fremføres plausible grunde herfor, 
men en medvirkende årsag var nok den, at 
forfatteren havde mistet sin tidligere så ihær
dige »arkivalske« medarbejder. Selv om vore 
veje skiltes, mødtes vi dog af og til. Jeg havde 
nok forladt Hans Jensen, men ikke Institut
tet, hvilket vil fremgå af det følgende.

Endnu en episode med Hans Jensen, vil jeg 
kort omtale. I oktober-november 1936 af
holdtes en konkurrence om det ledige profes
sorat ved Københavns universitet i forbindel
se med Aage Friis’ afgang. Jeg var på det 
tidspunkt tilknyttet Politikens redaktion, og
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det faldt i min lod at dække denne begivenhed 
for bladet. (Se Politiken 23/10, 24/10, 3/11, 
4/11, 8/11 og 9/11 1936). Den mundtlige del 
af konkurrencen var et tilløbsstykke, og re
sultatet ventedes i spænding. Jeg skal ikke gå i 
enkeltheder om forløbet, selv om jeg nok kun
ne berette et og andet af interesse. Hans Jen
sen deltog i denne konkurrence sammen med 
bl.a. professor Albert Olsen og dr. Vilh. la 
Cour. Afgørelsen faldt en tidlig søndag mor
gen, og af dommerkomitéens 7 medlemmer 
stemte 4 for Albert Olsen og 3 på Vilh. la 
Cour. Albert Olsen udnævntes herefter pr. 1. 
dec. 1936 til professor i historie i København. 
Søndag aften telefonerede Hans Jensen til 
mig. Han var meget ophidset, og jeg erindrer 
tydeligt, at hans første ord til mig var følgen
de: »Må jeg takke Dem for Deres bidrag til, at 
jeg ikke blev professor«. Hermed punktum for 
min beretning om samarbejdet med Hans 
Jensen, og jeg skal herefter gå over til en re
degørelse for den anden store opgave, hvis 
udførelse blev betroet mig af Instituttets be
styrelse.

Som omtalt foran var jeg i sommeren 1930 
blevet cand.mag. Mine fremtidsudsigter var 
alt andet end sikre, men jeg havde megen lyst 
til at aflægge en videnskabelig duelighedsprø
ve. Skulle jeg gøre mig håb om en fremtidig 
stilling ved det offentlige arkivvæsen, var det 
nødvendigt at kunne dokumentere videnska
belige evner. Spørgsmålet var blot: hvilket 
emne skulle jeg kaste mig over.

På baggrund af, hvad der senere er hændt 
mig, er det interessant at konstatere, at jeg i 
denne periode syslede med forskellige under
søgelser af den danske lokaladministrations 
historie. Jeg begyndte at samle stof til en be
skrivelse af amtmandens stilling indenfor lo
kaladministrationen, og jeg kastede mig lige
ledes over forhistorien til kommunallovene af 
1841. Også visse emner indenfor centralad
ministrationen beskæftigede mig, og under 
studier i rigsarkivet faldt jeg over nogle inter
essante betænkninger, der belyste finansfor
valtningens reorganisation i 1816. Her stødte 
jeg påny på navnet J. S. Møsting, og i løbet af 
meget kort tid havde jeg skrevet en lille arti
kel, som jeg indsendte til Historisk Tidsskrift 
og fik trykt i 1931 (Hist. Tidsskrift 10. rk. I,
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1931, s. 191-209). I den anledning fik jeg et 
venligt brev fra Albert Olsen, som kompli
menterede mig for min behandling af emnet 
og samtidig udtrykte sit mishag med, at ar
tiklen var kommet i Historisk Tidsskrift. Som 
bekendt var hverken han eller Erik Arup gode 
venner med den kreds af historikere, som på 
det tidspunkt beherskede denne publikation.

Jeg havde i efteråret samtaler med Aage 
Friis om mine studieplaner, og han anbefale
de mig at søge den Hielmstierne-Rosencrone- 
ske stiftelse om en bevilling på 600 kr. til fort
satte administrationshistoriske studier. Un
der en af samtalerne lod jeg falde en bemærk
ning om, at jeg kunne have lyst til at prøve 
kræfter på en prisopgave, og i november 1930 
udskrev universitetet en prisopgave lydende 
på en undersøgelse af J. S. Møstings betyd
ning og virksomhed som statsmand efter 
1813. Jeg gik øjeblikkelig igang med at løse 
denne opgave, og arbejdet hermed beslaglag
de en væsentlig del af min arbejdskraft i året 
1931. Besvarelsen belønnedes med universi
tetets guldmedalje i 1932. Med denne hæ
dersbevisning fulgte som godtgørelse for an
vendt tid en udbetaling på 500 kr.

Da dr. Munch i 1927 stiftede Instituttet, 
ønskede han, at dets historiske afdeling skulle 
igangsætte en række studier over forholdet 
mellem arbejdsgivere og arbejdere i Danmark 
efter 1864, og det blev overladt Povl Engels
toft og Hans Jensen at organisere dette arbej
de. En række unge kandidater knyttedes til 
dette arbejde, og man tildelte den enkelte en 
begrænset opgave at løse. Også de to ledere 
gik aktivt ind i arbejdet og udarbejdede for
skellige afhandlinger. Arbejdet organiseredes 
i form af en studiekreds, hvor de enkelte del
tagere fremlagde deres resultater. I 1930 of
fentliggjorde Instituttet en samling afhand
linger under titlen »Sociale Studier« og året 
efter fulgte en ny publikation »Bidrag til Ar
bejderklassens og Arbejderspørgsmaalets Hi
storie i Danmark fra 1864 til 1900«. Af de 
unge forskere skal jeg specielt nævne to nav
ne, nemlig Henry Bruun (f. 1903) og Georg 
Nørregaard (f. 1904). De var begge blevet 
cand.mag.er i historie i 1928, og begge stod 
ledige på torvet. Når de nævnes, skyldes det 
også, at de i modsætning til de andre en år-
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række var knyttet til Instituttet og at de begge 
fik betroet en større selvstændig opgave. 
Bruun gik i gang med en undersøgelse af den 
ældre fagbevægelse, og i 1938 kunne han ud
give den stofrige og solide bog, der fik titlen 
»Den faglige Arbejderbevægelse i Danmark 
indtil Aar 1900. I«. Det havde været hans 
hensigt at fortsætte arbejdet med et afslutten
de 2. bind. Han havde et betydeligt materiale 
liggende til 2. bind, men da han ikke kunne fa 
universitetet til at antage bind 1 som dispu
tats, opgav han at fuldføre værket. Albert Ol
sen kunne hænge den første skalp i bæltet. 
Også Nørregaard fik overdraget en selvstæn
dig forskningsopgave, der i 1943 udsendtes 
under titlen »Arbejdsforhold indenfor dansk 
Haandværk og Industri 1857-99«, også et 
grundlæggende og stofrigt arbejde. Under 
indtryk af, hvorledes det var gået Henry 
Bruun og forfatteren af disse linier, afstod han 
fra forsøg på at få sit arbejde godkendt som 
disputats.

Da jeg havde faet eksamen i 1930, ønskede 
også jeg at få overdraget løsningen af en kon
kret opgave, og som Instituttets arbejdspro
gram nu engang var defineret, måtte det være 
en socialpolitisk opgave indenfor sidste halv
del af 1800-tallet. Hans Jensen og jeg talte 
derom, og på hans forslag indgav vi omkring 
nytår 1931 en udtalelse til bestyrelsen, hvori 
vi foreslog, at jeg skulle foretage en undersø
gelse af det offentlige fattigvæsens stilling i 
nævnte periode. Forslaget blev godkendt, og 
fra 1. jan. 1931 blev jeg oprykket i de faste 
medarbejderes kreds med et månedligt ve
derlag på 250 kr.

De administrationshistoriske undersøgel
ser, som jeg havde påbegyndt umiddelbart 
efter min eksamen, blev nu lagt til side, og 
den tid, jeg havde til overs fra mit arbejde 
med besvarelsen af universitetets prisopgave, 
udnyttedes til indsamling af materiale om det 
offentlige fattigvæsen i Danmark. Det havde 
altid været mit ønske at komme på en længere 
udenlandsrejse, og både Aage Friis og rigsar
kivar Laursen havde ved flere lejligheder 
kraftigt opfordret mig dertil. Det var derfor 
ikke vanskeligt at opnå orlov fra Instituttet, 
og 1. marts 1932 drog jeg afsted til Paris for at 
påbegynde studier over den franske revolu

tions historie. Jeg opholdt mig i Paris fra 
marts til juli og fortsatte derefter til Genéve 
for at dyrke mine folkeforbundsinteresser. Jeg 
havde haft til hensigt at afslutte rejsen med et 
længere besøg i England, men kronekursens 
fald slog bunden ud af pengekassen, og jeg 
måtte vende næsen hjem i slutningen af okto
ber 1932.

Jeg genoptog nu for fuld kraft arbejdet med 
fattigvæsenet. I henhold til den mellem mig 
og Instituttet indgåede kontrakt skulle manu
skriptet foreligge 1. juli 1936. Da jeg i 1934 
udnævntes til arkivar ved rigsarkivet, ændre
des afleveringsfristen til 1. jan. 1938, og sam
tidig nedsattes mit månedlige vederlag fra 
250 kr. til 150 kr. Der blev bestemt ikke givet 
noget ved dørene.

Den stillede opgave var kommet til mig 
udefra, men jeg blev hurtigt meget optaget af 
at løse den, og hvad der især virkede tiltræk
kende på mig, var det forhold, at der skulle 
gives en anskuelig tilstandsbeskrivelse. Jeg 
har altid ment, at noget sådant lå godt for 
mine evner, medens jeg er gået i en stor bue 
udenom alt, hvad der smagte af idéhistorie, 
historiens filosofi eller rent teoretiske betragt
ninger.

En væsentlig forudsætning for løsningen af 
opgaven var en givtig materialeindsamling. 
Emnet var yderst kortfattet behandlet i den 
eksisterende historiske litteratur, dog kunne 
en del hentes i spredte lokalhistoriske arbej
der. Det voldte mig intet større besvær at ud
nytte centraladministrationens arkivalier, og 
der fandtes her et rigt og broget materiale. 
Det kunne forholdsvis nemt suppleres med 
oplysninger fra Stænder- og Rigsdagstiden
der. Den omfattende avislitteratur var be
sværligere at gå til, og som kilde betragtet 
ikke så troværdig. Store vanskeligheder havde 
jeg endvidere med at benytte kommunalt ar
kivmateriale fra land og by. Meget lidt var 
afleveret til landsarkiverne, og jeg måtte der
for dels ved korrespondance dels ved besøg på 
stedet orientere mig om, hvor der fandtes no
get, og hvad jeg eventuelt kunne indlåne til 
brug på rigsarkivet. Jeg mødte som regel stor 
imødekommenhed fra de kommunale myn
digheder, men fra flere steder modtog jeg den 
triste meddelelse, at materialet ikke mere ek
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sisterede. Jeg mener imidlertid, at jeg fik fat i 
flere yderst værdifulde og velbevarede arki
ver, som kunne bruges som eksempler. Af 
tids- og arbejdsmæssige årsager måtte jeg be
grænse mig til et mindre antal arkiver. Efter 
mit bedste skøn gav de et billede af de faktiske 
forhold i by og på land, som stort set var 
sammenfaldende, bortset fra specielle, lokalt 
betingede forskelle.

Også senere i livet har jeg været stillet an
sigt til ansigt med den samme problematik. 
Er man ene om opgaven, tvinges man ganske 
naturligt til at begrænse sig, og man kan 
egentlig kun forlange, at forskeren er omhyg
gelig med udvalget af arkiver, og at han så
vidt muligt udnytter dem til bunds. De alme
ne konklusioner, han drager, må ligeledes væ
re forsigtige, og læseren må altid have mulig
hed for ganske konkret at kunne vurdere, på 
hvilket grundlag eventuelle konklusioner er 
baseret. Men enhver historisk undersøgelse 
skal nu engang gerne udmøntes i en fremstil
ling til glæde for andre, og derfor må man på 
et eller andet tidspunkt sige stop. Det gjorde 
jeg også ved indsamlingen af materiale til fat
tigbogen.

9. maj 1936 kunne jeg indberette til tilsyns
rådet, at jeg regnede med at kunne afslutte 
manuskriptet omkring 1. sept. 1936. Jeg 
skønnede, at afhandlingen ville fylde ca. 
23-24 ark, og jeg forelagde et udførligt resu
mé af bogens indhold. Det fremgår heraf, at 
jeg havde udvidet opgaven til også at omfatte, 
hvad jeg kaldte »Enevældens socialreform«. I 
stedet for at begynde min fremstilling ca. 
1860, havde jeg udvidet den til at omfatte pe
rioden 1800-91. Det daværende tilsynsråd 
godkendte denne disposition, og jeg kunne 
herefter færdiggøre manuskriptet.

Ligesom min kollega Henry Bruun håbede 
jeg, at min store afhandling om fattigvæsenet 
kunne indbringe mig den eftertragtede filoso
fiske doktorgrad, og med tilladelse fra Insti
tuttet indleveredes afhandlingen til fakulte
tets bedømmelse. Havde jeg ikke faet denne 
skøre idé, var bogen udkommet i løbet af ef
teråret 1936, og jeg havde været forskånet for 
mange ærgrelser. Vi vidste alle, at der var 
nogle, der vrængede »institutarbejder« efter 
de publikationer, som udsendtes i Instituttets
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regi, men på det punkt mente jeg, at jeg var 
helt uangribelig. Bogen var helt igennem mit 
eget produkt. Efter at have faet opgaven, 
havde jeg planlagt den, foretaget det store 
indsamlingsarbejde og forfattet teksten. 
Hverken bestyrelse eller tilsynsråd havde ge
neret mig undervejs. Kun på eet punkt havde 
jeg søgt hjælp. Min senere kollega arkivar C. 
Rise Hansen havde i forsommeren 1935 været 
mig behjælpelig med statistisk at behandle en 
række indlånte fattigprotokoller fra Kolding 
kommune.

Jeg kommer nu til det sørgelige kapitel om 
bogens behandling ved det filosofiske fakultet 
ved Københavns universitet, et afskrækkende 
eksempel på gammeldags »professorvælde«. 
Jeg skal bestræbe mig på at fremstille begi
venhedsforløbet så nøgternt og lidenskabs
løst som muligt.

11. nov. 1936 indleveredes afhandlingen, 
som havde faet titlen: Fra tiggerstav til al
dersrente. Studier over det offentlige fattigvæ
sens historiske udvikling i Danmark i det 19. 
århundrede. I dec. 1936 tiltrådte Albert Ol
sen som professor i historie. Som sådan ind
trådte han ligeledes i Instituttets bestyrelse. 
Efter ca. et halvt års ventetid kaldtes jeg til et 
møde med ham. Under dette meddelte han 
mig, at han på sine to kollegers og egne vegne 
var indstillet på at antage bogen som dispu
tats under forudsætning af, at jeg ville foreta
ge en fornyet gennemarbejdning af manu
skriptet, forsyne det med en indledning, der 
tog hensyn til foreliggende udenlandsk litte
ratur og fattigvæsenets tilstand i 1700-tallet, 
og desuden at udarbejde en sammenfattende 
konklusion. Under de givne forhold var jeg 
indstillet på at følge opfordringen, idet jeg 
måtte opfatte situationen således, at det øn
skede mål: erhvervelse af doktorgraden var 
indenfor synsvidde. 30/4 1937 anmodede jeg 
fakultetet om tilladelse til at trække afhand
lingen tilbage, idet jeg meddelte, at det under 
mine fortsatte studier stod mig klart, at det 
ville være rigtigst at foretage visse ændringer i 
manuskriptet. Jeg meddelte samtidig cand. 
mag. F. W. Wendt, der på det tidspunkt vir
kede som sekretær ved Instituttet, hvad jeg 
havde besluttet med hensyn til min bog. Jeg 
stillede ham samtidig i udsigt, at de ønskede
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ændringer nok kunne foretages indenfor et 
tidsrum af 5-6 måneder. Endelig udtrykte jeg 
håbet om, at Instituttet ville godkende en for
nyet udsættelse af værkets fremkomst.

I løbet af sommeren og efteråret 1937 sam
lede jeg stof til et nyt kapitel 1, som jeg gav 
overskriften »Indre og ydre forudsætninger 
for enevældens socialreform (ca. 22 tryksi
der), og jeg udarbejdede også de ønskede »Af
sluttende og sammenfattende bemærkninger« 
(ca. 15 sider), der indledtes med et citat af en 
engelsk socialhistoriker, hvis arbejde jeg hav
de studeret. I den nye form indleveredes ma
nuskriptet påny 21/12 1937.

Der gik nu 12 måneder uden et ord fra fa
kultetet, og jeg tog derfor selv initiativet til en 
samtale med Albert Olsen, som fandt sted i 
hans privatbolig i Hellerup en formiddag om
kring juletid. Jeg husker udmærket hele sce
neriet og professoren siddende i slåbrok i sin 
lænestol. Samtalen begyndte, og fru Agnete 
Olsen blev anmodet om at fremtage manu
skriptet. Trods ihærdig søgen i skuffer og ska
be lykkedes det ikke. Det var øjensynlig blevet 
forlagt, og kom hverken nu eller senere for 
dagens lys. Professoren meddelte mig heref
ter, at han stadig ikke var tilfreds med min 
afhandling, mit kildegrundlag var for spinkelt 
og min hovedtese om, at centraladministra
tionens embedsmænd i høj grad havde holdt 
hånden over de fattige, når de folkevalgte 
kommunalfolk fastsatte deres altfor karrige 
fattigunderstøttelser, var en typisk opfattelse 
hos en embedsmandssøn! Kort og godt. Bo
gen måtte endnu engang tages tilbage og om
arbejdes. Jeg har åbenbart ikke vist tegn på 
større samarbejdsvilje, og samtalen endte 
med følgende afskedssalut: hvis jeg vovede at 
udgive bogen i dens nuværende form, skulle 
han (Albert Olsen) sørge for, at der kom en 
dødbringende anmeldelse fra ham. Hertil 
svarede jeg kort: »Ja, gør De det.«

Jeg benyttede juleferien til nærmere at 
overveje den ikke særlig lystelige situation, og 
jeg havde også en samtale med professor Fa- 
bricius. Resultatet blev, at jeg omkring nytår 
påny trak afhandlingen tilbage. Jeg skrev 
samtidigt et brev til Albert Olsen, hvori jeg 
meddelte ham dette, og at jeg indtil videre 
havde udskudt beslutningen om en ny dybt

gående omarbejdelse, da jeg i de første måne
der havde meget andet at tænke på. Jeg var 
på det tidspunkt inde i slutspurten med min 
udgave af A. D. Jørgensens breve, og sammen 
med Fridlev Skrubbeltrang arbejdede jeg på 
det bestilte festskrift i anledning af det Clas- 
senske Fideicommis’ 150-årsdag.

3/1 1939 skrev Albert Olsen følgende brev 
til mig: »Naturligvis har De lov til at overveje, 
men jeg vil dog gerne overfor Dem præcisere, 
at jeg også synes, De skylder Instituttet en 
sådan. Det er ikke for at henlægge afhandlin
ger, at der bevilges yngre historikere meget 
betydelige beløb -  ligeså lidt som meningen 
er, at der skal afleveres ikke fyldestgørende 
arbejder. Da jeg fremdeles mener, De både 
kan og skal gøre arbejdet grundigt uden hen
syn til tid og penge, skal dette være en mo
ralsk opstrammer til atter at tage fat. Efter 
min mening kan De både for Dem selv og 
Instituttet ganske simpelt ikke gøre andet«.

Jeg svarede straks 5/1 1939 på denne op
sang (her gengivet efter mit bevarede gen
nemslag). Jeg indledte med at sige, at sagen 
set fra mit synspunkt ikke var så ligetil. Jeg 
måtte grundigt overveje, om jeg for 3. gang 
skulle forsøge en omarbejdning med det for
mål at fa afhandlingen godkendt som dispu
tats. Jeg meddelte Albert Olsen, at jeg under 
en samtale med professor Fabricius havde fa
et den klare besked, at mit arbejde var et in
stitutarbejde, og at det som sådant ikke op
fyldte de krav, som universitetet måtte stille 
til en akademisk afhandling. En omarbejd
ning ville ikke ændre hans principielle ansku
else, og »De må vel indrømme mig,«, fortsatte 
jeg, »at det ikke er gunstige auspicier at be
gynde et stort arbejde under. Dernæst finder 
jeg den anvendte fremgangsmåde overfor mig 
højst mærkværdig. Først meddeles det mig, 
at der i mit arbejde er grundlag for en dispu
tats, men at De som betingelse for antagelse 
må kræve visse ændringer, navnlig med hen
syn til indledningen. Bogen bliver taget tilba
ge, ændringer foretages, nyt materiale ind
samles. Da jeg aflægger rapport om, hvad jeg 
har gjort, udtaler De Deres anerkendelse her
af og lover endeligt svar i løbet af en måneds 
tid. Der går nu ikke een, men tolv måneder, 
hvorefter De meddeler mig, at mit arbejde
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behøver en ny »fornyet grundig omarbejdel
se«, hvis det skulle antages. Kravene, der 
stilles, holdes fuldstændig ubestemte. De må 
herefter ikke forbavses over, at jeg stiller mig 
noget skeptisk overfor muligheden af at kunne 
tilfredsstille Deres nye fordringer, og tanken 
om påny at skulle vente på svar fra Dem må
ned efter måned er mindre opmuntrende. At 
jeg under disse forhold ønsker grundigt at 
overveje, om det overhovedet kan betale sig at 
følge denne sag videre, forekommer mig mere 
end naturligt.« Til professorens udtalelse om, 
at jeg var moralsk forpligtet til at omarbejde 
min bog, udtalte jeg, »at jeg selv mener at 
have opfyldt mine forpligtelser ifølge kon
trakten, og at jeg ikke hidtil fra bestyrelsen 
har hørt noget om, at jeg skulle have mislig
holdt indgåede forpligtelser.« Jeg havde da 
heldigvis ikke som tilfældet var med min arme 
kollega Henry Bruun modtaget betaling for 
arbejde, som ikke kunne færdiggøres.

Hvad nu? Under de givne forhold måtte jeg 
forvente, at Albert Olsen som medlem af In
stituttets bestyrelse ville gøre det til et kabi
netsspørgsmål, at afhandlingen ikke blev 
trykt. Jeg skal gerne indrømme, at der nok 
kunne rejses berettiget kritik mod både det 
ene og det andet i min bog. På den anden side 
var det min faste overbevisning, at den både 
lagde et værdifuldt nyt materiale frem og in
deholdt synspunkter, der ikke var ganske in
teresseløse. Jeg kunne derfor kun ønske den 
offentliggjort.

Fra Instituttets side gjorde man foreløbig 
intet, og i løbet af sommeren modnedes den 
tanke hos mig, at jeg nok ville fa mindst be
svær, hvis jeg lod afhandlingen trykke på egen 
bekostning og uden at spørge Instituttet om 
forlov. I sept. 1939 udbrød krigen, og da det 
kunne forventes, at en almindelig prisbølge 
hurtigt ville indtræffe, besluttede jeg at gå til 
handling. Jeg entrerede med et lille og billigt 
københavnsk bogtrykkeri, og i løbet af efter
året lå bogen i 2. korrektur. Jeg spurgte nu 
Wendt, om Instituttet ønskede at overtage 
min kontrakt med bogtrykkeriet og stå som 
udgiver af bogen, eller om man ikke ville have 
noget med den at gøre. Der blev stor alarm, 
og min handlemåde blev stærkt kritiseret. 
Enden på postyret blev imidlertid, at Insti-

Ung historiker i 30’erne

tuttet overtog udgivelsen og trykkeriregnin
gen, men man stillede som betingelse, at bo
gens hovedtitel ikke blev som foreslået af mig: 
Fra tiggerstav til aldersrente, men »Studier 
over det offentlige fattigvæsens historiske ud
vikling etc.« Jeg bøjede mig på dette punkt. 
Paris var vel en messe værd. På et andet 
punkt holdt jeg mig imidlertid ganske stiv. I 
henhold til min kontrakt havde jeg krav på 
vederlag for korrekturlæsning, udarbejdelse 
af registre m.m., såfremt der ikke blev indgået 
kontrakt om nyt arbejde. Det var der vist in
gen af parterne, der ønskede, og jeg frem
sendte derfor en regning på 500 kr. Bestyrel
sen nægtede at gå ind herpå og tilbød 300. Jeg 
svarede, at jeg fandt 500 kr. et rimeligt beløb, 
og kunne man ikke gå ind herpå, ønskede jeg 
ikke at modtage noget. Bestyrelsen besluttede 
herefter at lade sagen gå til voldgift. Jeg bad 
Poul Bagge, som havde været min trøster
mand under hele bataljen med Albert Olsen, 
om at varetage mine interesser, medens In
stituttet udpegede bibliotekar Aage Marcus. 
Voldgiftsretten tilkendte mig de 500 kr. Min 
månedlige gage som arkivar ved rigsarkivet 
var i dec. 1939 406,25 kr.

Selv om jeg ikke opnåede mit primære mål 
at erhverve doktorgraden, var der dog ingen 
grund til at klage. Mit arbejde var udkom
met, og modtagelsen var positiv. Med årene 
er det blevet meget efterspurgt af studenter og 
yngre forskere, der beskæftiger sig med soci
alhistorie, og sammen med mine gamle ven
ner og kolleger Henry Bruun og Georg Nør- 
regaard har jeg oplevet at se vore gamle »in
stitutværker« genoptrykt.

Skuffelsen i 1939 var ikke værre, end at jeg 
omgående gik i gang med at forberede en ny 
disputats. Jeg var klar over, at der måtte væl
ges et emne, som ingen forbindelse havde 
med mine tidligere arbejder, og jeg var ligele
des klar over, at jeg skulle holde mig Qernt fra 
Albert Olsen og Københavns universitet. 
Erik Arup og Knud Fabricius kunne jeg hel
ler ikke have større tillid til. Resultatet af mi
ne overvejelser blev en afhandling om tryk
kefrihedsspørgsmålet i Danmark i perioden 
1799-1848, og i efteråret 1943 indsendtes 
denne afhandling til forsvar for den filosofiske 
doktorgrad ved Århus universitet. Jeg fik po-

611



Harald Jørgensen

sitivt svar i løbet af 5 måneder, og 22/6 1944 
blev afhandlingen forsvaret. En skøn drøm 
var gået i opfyldelse.

Men jeg havde ikke helt glemt de genvor
digheder, som jeg havde lidt i årene 1937-39. 
Den dag, jeg fik besked fra Århus universitet 
om min afhandlings antagelse, aflagde jeg be
søg hos mine gamle venner på Politikens re
daktion og anmodede om, at man ville inter
viewe mig, da jeg havde noget på hjerte. Bla
dets mangeårige universitetsmedarbejder 
Erik Rindom stillede sig beredvilligt til dispo
sition, og dagen efter (9/5 1944) fremkom en 
hvas anklage mod det filosofiske fakultets be
handling af unge videnskabsmænd, der øn
skede at erhverve doktorgraden. 13/5 1944 
rykkede Erik Arup og Knud Fabricius ud 
med et forsvar, hvori de blandt andet forsøgte 
at tage brodden af mit angreb ved at fremføre, 
at de måtte tage afstand fra et angreb, som 
fremførtes mod en person, der ikke var i stand 
til at forsvare sig. Albert Olsen havde på det 
tidspunkt forladt landet og opholdt sig i Gö
teborg. Jeg svarede tørt tilbage, at mit angreb 
ikke specielt var rettet mod Albert Olsen, 
men mod fakultetet som helhed. Nogle dage 
efter dette lille gemytlige ordskifte traf jeg på 
en bagperron i linie 6 universitets fhv. rektor, 
professor G. E. Bloch, som min fader havde 
haft en vis kontakt med. Uden foranledning 
fra min side, sagde han omtrent følgende: 
Må jeg takke Dem for den omgang, De har 
givet det filosofiske fakultet. Det har det vel 
nok fortjent. Flere af mine kolleger i rigsarki
vet var derimod rystede over min ligefremme 
måde at udtrykke mig på. Det gælder fx. den 
meget forsigtige og akademiske dr. Kornerup. 
Selv min landflygtige chef, rigsarkivar Axel 
Linvald forsøgte fra sit fjerne eksil at dysse 
mig ned, selv om han ikke var nogen beun
drer af det historiske trekløver ved Køben
havns universitet.

I sin præsentationsartikel i Historisk Tids
skrift (9. rk. V, 1926-27, s. 331 f.) af det ny
etablerede institut havde dr. Munch fremhæ
vet, at studiet af nyere historie og samfundsø
konomi måtte bygge på et samvirke af flere 
forskere. »Kildestoffet er på disse områder 
blevet så overvældende, at den enkelte ikke

magter det. Og kun gennem samarbejde 
mellem flere med forskellig interesse og for
skellige synspunkter kan fornøden mulighed 
opnås«. I Instituttets dagligdag, således som 
jeg oplevede den, var det imidlertid vanske
ligt at leve op til denne målsætning. Det lyk
kedes ganske vist at fa knyttet både historike
re og økonomer til Instituttet, og jeg erindrer 
ligeledes fra min tid, at dr. Munch ved en
kelte lejligheder samlede alle medarbejdere 
og assistenter til et hyggeligt kaffebord, hvor 
de enkelte afdelingsledere gjorde rede for de
res respektive opgaver, hvorefter der ud
spandt sig en almindelig diskussion. Ud over 
en begrænset studiekredsvirksomhed i de al
lerførste år nåede man dog ikke. Medarbejde
re og assistenter talte sammen om de opgaver, 
der var blevet dem betroet, men et virkeligt 
organiseret samarbejde mellem de enkelte 
forskere fandt ikke sted. Heller ikke mellem hi
storikerne og økonomerne. I nogle år arbejde
de Hans Jensen og Povl Engelstoft ret snævert 
sammen, og det havde til at begynde med 
været meningen, at begge skulle have udar
bejdet stænderværket, og at Povl Engelstoft 
sammen med Henry Bruun skulle have skre
vet bogen om den danske fagbevægelse. En
gelstoft trak sig imidlertid ud af Instituttets 
tjeneste for at overtage redaktionen af »Dansk 
Biografisk Leksikons« nye udgave, og man 
tog ikke nye folk ind. Derimod overlod man 
enkeltpersoner at løse bestemte opgaver in
denfor den emnekreds, som man engang for 
alle havde planlagt, og de enkelte fik meget 
frie hænder til at disponere og løse opgaverne. 
Man nedsatte i forbindelse med hver opgave 
et særligt tilsynsråd, der som regel var sam
mensat af bestyrelsesmedlemmer. Det var 
personer, der havde meget andet at gøre, og 
fra deres side kunne ikke forventes megen 
kritik eller større bistand. Set fra et snævert 
medarbejdersynspunkt var det nyetablerede 
Institut først og fremmest en arbejdsplads, 
der kunne tilbyde gode arbejdsvilkår og kon
krete videnskabelige opgaver. Det var imid
lertid op til den enkelte at få det faglige ud
bytte ud af tilbuddet, som han nu var istand 
til. Mere var der vel heller ingen, der havde 
ventet sig.
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Skolehistorisk materiale
Landsbyskolen i det 19. århundrede
Af Bodil K. Hansen

I 1881 udtrykte V. Falbe-Hansen sin bekla
gelse over, at der til et så vigtigt emne som 
skolevæsenet kun fandtes så ufuldstændige og 
uensartede oplysninger, at det var vanskeligt 
at give en fyldestgørende fremstilling af sko
leforholdene, hvorfor man kunne være fristet 
til helt at undlade at behandle dette emne. 
Han gjorde det dog for fuldstændighedens 
skyld.1 Opgaven var utvivlsomt vanskeligt på 
det daværende tidspunkt. I dag forholder sa
gen sig anderledes. Nyere skolehistorisk 
forskning har vist, at det skolehistoriske ma
teriale flyder rigeligt og, at der i dette materi
ale er mangfoldige emner, der kan tages op 
både for den som ønsker at belyse skolen i det 
nære lokalsamfund, og for den som ønsker at 
se skolen i en større samfundsmæssig sam
menhæng.2 Hvis det skolehistoriske materiale 
er velbevaret har det desuden en rækkevidde, 
der peger langt udover en snæver skolehisto
risk interesse.

Denne artikels formål er at pege på tilste
deværelsen af skolehistorisk materiale samt at 
antyde nogle af de spørgsmål, der kan bely
ses. Gennemgangen knytter sig specielt til 
skolevæsenet på landet.

Indtil slutningen af forrige århundrede var 
den almindeligste skoleform den, at der var 
én lærer ved hver skole, børnene var så delt i 
to klasser -  de ældste og de yngste -  der hver 
fik halvdelen af årets skolepligtige dage.

Skolen var en del af landsbyens helhed, og 
hvadenten den var agtet eller foragtet, så blev

den i løbet af det 19. århundrede en central 
institution i lokalsamfundet, som hele befolk
ningen rig som fattig på den ene eller anden 
måde blev nødsaget til at beskæftige sig med. 
Det var ofte den eneste fællesinstitution, her 
blev afholdt sognerådsmøder, religiøse, kultu
relle og politiske møder, indtil der blev bygget 
forsamlingshus, hvorved der blev tilvejebragt 
endnu en fællesinstitution. Skolens centrale 
stilling understreges af, at mange skolelærere 
påtog sig opgaver inden for de folkelige bevæ
gelser, som det forrige århundrede er så rig 
på. Disse aktiviteter omkring skolen er på 
mange måder egnet til at vise det pulserende 
liv i landsbysamfundet. Og det skolehistori
ske materiale kan dermed bidrage til belys
ning af både bevidsthedsdannelsesproble
matikken og sider af den sociale, politiske og 
kulturelle historie.

Lovgivningsmæssigt hvilede skolen på 
skolelovene af 1814, hvor der blev lagt et so
lidt grundlag for undervisningen af samtlige 
børn på landet. Disse skolelove var epokegø
rende for sin tid, og der blev i løbet af det 19. 
århundrede kun foretaget mindre justeringer 
af reglerne fra 1814, ligesom vi skal helt op til 
1937 før skolens formålsparagraf blev ændret.

Der var således undervisningspligt lige fra 
1814, men først i årene tæt op imod det 20. 
århundrede kan kravene fra 1814 blot no
genlunde hævdes at være blevet opfyldt. 
Denne træghed, hvormed befolkningen ac
cepterede skolen og dens opgave, har flere

Bodil K. Hansen, f. 1941, cand.phil. 1977, kandidatstipendiat ved Historisk Institut, Københavns Universitet 1977-80.

1. V. Falbe-Hansen og W. Scharling: Danmarks Statistik bd. 5 Kbhvn 1881 s. 381.
2. Artiklen er en omarbejdet og udvidet gengivelse af et foredrag holdt ved det lokalhistoriske kursus i Greve i april 

1979 af foreningerne LAFA og LARA.
Se historiografiske oversigter over skolehistorisk litteratur i Fortid og Nutid bd. 20, 1957 og bd. 25, 1972-74, hvor 
henholdsvis Aage Bonde og Ingrid Markussen gennemgår den skolehistoriske litteratur fra 1945-54 og fra 1955-65. 
Efter 1965 henvises til Årbog for Dansk Skolehistorie 1967 fif. Dog skal der i særlig grad peges på Gunhild Nissen: 
Bønder, skole og demokrati. (1973) og på Bodil K. Hansen: Skolen i Landbosamfundet (1977) som har haft størst 
betydning for udformningen af denne artikel.
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Fig. 1. Skoleskema fra Damme skole, Fanefjord sogn på Møn. I skolelovene af 1814 blev det kravet, at der i alle skoler skulle opklæbes en 
sådan plan over fagenes fordeling. Dette skema er indsendt til Præstø amts skoleråd. Bemærk feks. bibelhistoriens timemæssige forrang for 
(den religiøse) lærebog. Gennem det 19. årh. var der en stående strid om fagets placering, heri indgik såvel pædagogiske elementer -  
udenadslære, streng eller blid opdragelse -  som spørgsmålet om troen overhovedet var en skolesag. Een markant retning krævede bibelhistorien 
indført og de autoriserede lærebøger afskaffet. I  skoleloven a f 1899 blev dette i vid udstrækning tilgodeset. Skemaet viser, at ændringen i 
denne skole allerede er foretaget i 1893, uden lovhjemmel. Endvidere ses det, at fagene fædrelandshistorie og geograf fremtræder i 
selvstændige timer, hvilket først blev krævet i 1899. Dette antyder, at læreren i vid udstrækning har udformet skolens indhold efter egen 
overbevisning, men også at tilsynsmyndighederne har været ret liberale.

forklaringer. Skoleloven var ikke blevet til 
som følge af et krav fra befolkningens side. 
Karakteristisk nok hed lovkomplekset: An
ordningen for Almueskolevæsenet . . . det var 
almuen, der skulle oplyses, og det føltes som 
et mærkbart indgreb i landboernes livsform. 
Myndighederne håndhævede dog ikke under
visningspligten uden at tage hensyn til, at 
befolkningen havde behov for børnenes ar
bejdskraft. Tværtimod blev der lige fra 1814 
givet ferie og fridage inden for landbrugets 
travle arbejdssæsoner.

Betegnelsen Almueskole blev hængende i 
det offentliges sprogbrug indtil skoleloven 
blev revideret i 1899, hvor betegnelsen Folke
skole nu blev anvendt. Men også et andet 
navn havde været påhæftet skolen. Fra mid
ten af det 19. århundrede var skolen blandt 
grundtvigsk prægede lærere og landboere

blevet betegnet som Statsskolen i modsætning 
til den frie private skole. Blandt Venstre til
hængere under den politiske spænding i slut
ningen af forrige århundrede fik udtrykket 
Statsskolen tillige en stærk negativ klangfar
ve. Forstået således, at Venstre betragtede 
den skole som højreregeringen gav regler for 
som en dødvægt i samfundet. Istedet ønskede 
man en skole udformet på grundlag af Ven- 
stre-folketingsflertallets ideer.

Fra slutningen af 1860erne var der for
handlinger igang på Rigsdagen om en skole
reform, enighed opnåedes 30 år senere nemlig 
i 1899. Dette betyder imidlertid ikke, at der 
var idel stilstand indenfor skolevæsenet. 
Landsbyskolen var i slutningen af det 19. år
hundrede noget helt andet, end den havde 
været i 1814, ligesom den var noget andet, 
end den havde været omkring år 1850. Hertil
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kommer, at der var etableret forskellige for
mer for private skoler. Og endelig var sam
fundsvilkårene fundamentalt ændrede fra 
1814-1900.

Ingen vil påstå, at skolen kan betragtes 
som en isoleret enklave uafhængig af tid og 
rum. Skolen vil netop præges af samfundets 
materielle, kulturelle og politiske udvikling. 
Men hvordan? Det kan være en vanskelig op
gave helt konkret at påvise den specifikke på
virkning. Skolehistorisk materiale giver 
imidlertid en del muligheder for at belyse, 
dels hvordan skolen ændres, og dels hvordan 
befolkningens opfattelse af egne muligheder 
ændres og skærpes i takt med samfundsud
viklingen. Det er tillige muligt at følge befolk
ningens holdning fra den påtvungne almue
skole, over forskellige alternative skoleformer, 
til begrebet Folkeskole. En skole der omkring 
år 1900 for størstedelen af befolkningen var 
blevet et naturligt led i dagligdagen.

Skolens administrative opbygning
Kildematerialet til skolens historie kan i vid 
udstrækning hentes fra skolevæsenets admini
strative organer. I 1814 blev skolens tilsyn 
bygget op omkring én centralmyndighed og 
flere lokale. En struktur der siden blev fast
holdt, dog med enkelte ændringer i de lokale 
myndigheders antal og kompetanceområder.3

Fra 1814 bestod det lokale skoletilsyn af 
skolekommission, skoledirektion og biskop. 
Det centrale tilsyn af Dansk Kancelli. Skole
direktionens administrationsområde udgjor
de et amt, men allerede i 1822 blev direkti
onens myndighedsområde indskrænket til et 
provsti. Ændringen betød således flere skole
direktioner end før 1822. Følgelig forøgedes 
mulighederne for et nærmere knyttet tilsyn. 
Med Landkommunalloven af 13. august 1841 
blev der foretaget en mindre ændring, idet 
skolekommissionerne blev afskaffet og deres
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opgaver overtaget af de ny oprettede sogne- 
forstanderskaber. En ændring der dog var 
mere af formel end reel betydning.

Mere dybtgående ændringer blev foretaget 
under demokratiseringsbevægelsen i midten 
af forrige århundrede. Dansk Kancelli blev i 
1849 afløst af Kultusministeriet, og fra 1856 
indvarsledes et helt nyt princip nemlig, at 
staten begyndte at yde støtte til skolevæsenet. 
I hvert amt blev der oprettet en Skolefond, 
hvortil statsmidlerne indløb. Selve forvalt
ningen af midlerne blev delt mellem to nyop
rettede organer -  amtsskoledirektionen og 
amtsskolerådet. Sluttelig blev der med Land
kommunalloven af 1867 igen oprettet skole
kommissioner, og administrationen af skole
væsenet i lokalsamfundet blev delt mellem 
disse og sognerådet.

Skematisk kan skolens administrative op
bygning efter år 1867 fremstilles som vist på 
fig. 2.

Den følgende gennemgang af kildemateri
alet knytter sig især til tiden efter 1867. Når 
redegørelsen tillige kan gøre krav på også at 
belyse tiden forud, så skyldes det, at der på 
trods af de ovenfor nævnte ændringer i admi
nistrationsnettet, lige fra 1814 ideelt set fore
findes materiale fra 3 afgørende administra
tions niveauer: Fra sognet, skoledirektionen 
og centraladministrationen. Materialets art 
betyder, at det er muligt at beskæftige sig med 
skolehistorie fra de tre niveauer særskilt eller 
samlet, alt efter hvor dybt man ønsker at 
trænge ned i materialet. I gennemgangen ne
denfor sigtes der på at belyse kildematerialet 
til henholdsvis landsbyskolen, den private 
børneskole og til den frivillige undervisning 
udover den skolepligtige alder. Da en betyde
lig del af materialet knytter sig til de kommu
nale arkiver, kan man komme ud for at mate
rialet forlængst er blevet destrueret, da kom
munerne ikke har haft afleveringspligt. Gen
nemgangen vil vise, hvad der kan findes, hvis 
arkiverne er velbevarede.

3. Det følgende bygger på Ingrid Markussen: Folkeskolens tilsyn gennem 150 år. Årbog for Dansk Skolehistorie 1971 
ss. 29-43. Skolelovens samt en Del Bekendtgjørelser, Plakater og Uddrag af Skrivelser angaaende Almueskolevæse
net udenfor Kjøbenhavn, samlede og udgivne af P. A. Holm og Emil Sauter. Kbhnv 1882. Bodil K. Hansen: Skolen 
i Landbosamfundet s. 7 fif.

40* 615



Bodil K. Hansen

Landsbyskolen
Et enestående materiale til belysning af det 
daglige liv indenfor den enkelte offentlige 
børneskole, er »skoleprotokollen« eller »sko
ledagbogen«. En sådan dagbog var læreren 
pligtig til at føre over hver af klasserne. Her 
noteres børnene og deres respektive forældre 
eller værgers navn og stilling. Det betyder, at 
man kan fa oplyst, hvordan den sociale re
kruttering var til skolen, men også om hvor
vidt børnene var udskrevet som tjenestebørn. 
Vilkår som mange børn måtte leve under i 
forrige århundrede.

I dagbogen bliver endvidere enhver for
sømmelse af såvel lovlig (bl.a. sygdom) som 
af ulovlig karakter anført. Af spørgsmål der 
kan rejses er: Hvordan var udviklingen i for
sømmelsesniveauet, hvem forsømmer, og

hvornår bliver der forsømt? Og bærer for
sømmelserne præg af en generel ligegyldighed 
overfor skolen, eller skyldes udeblivelsen på
krævede arbejdsopgaver?

En af lærerens muligheder for at få skolen 
til at fungere tilfredsstillende var at have et 
rimeligt antal børn i hver klasse. Klassekvoti
enten er da også en af de faktorer, der lader 
sig undersøge. Det er samtidig muligt at fa 
skolekommissionens vurdering af børnenes 
kundskabsniveau, idet kommissionen var 
pligtig til at overhøre børnene to gange årligt 
og nedfælde eksamenskarakterene i dagbogen 
sammen med det generelle indtryk af skolens 
niveau.

Hvilken holdning og præg undervisningen 
har haft er det ulige vanskeligere at afgøre.
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Her spiller i hvert fald to afgørende faktorer 
ind, nemlig lærerens personlighed og lærebø
gernes indhold. Fagkredsen ændrede sig kun 
langsomt i det 19. århundrede, men nye bøger 
kom til. Skolens lærebøger blev som oftest 
udarbejdede af skolelærere, og er bøgerne 
omend et spinkelt grundlag til bedømmelse 
af, hvad der foregik i skolen, så kan en analyse 
af dem afspejle holdningen hos en indflydel
sesrig del af landets lærere. Hvilke bøger der 
har været anvendt i den enkelte skole, er det 
muligt at få et overblik over gennem skolens 
inventarlister. Sådanne lister skulle læreren 
udfærdige to gange om året og have dem be
kræftet af skolekommissionen. I enkelte til
fælde vil det tillige være muligt at fremskaffe 
særlige sang- og gymnastikprotokoller fra 
skolerne. Endelig skulle læreren føre en så
kaldt »Embedsbog«, med angivelse af de af
taler der var indgået mellem ham og sognerå
det.

De nævnte arkivalier findes, hvis de er afle
veret i Landsarkivet. Ellers kan de opsøges i 
sognerådsarkivet, på den gamle skole eller i 
den nyere centralskole.

Sognerådet
Medens man udfra materialet i skolen kan 
slutte noget om, i hvor høj grad landsbyens 
beboere har været villige til at lade børnene 
følge den undervisning som de havde krav på, 
så giver sognerådsmaterialet mulighed for di
rekte at følge de materielle vilkår, som den 
offentlige skole blev budt.

Udgifterne til skolevæsenet skulle i altover
vejende grad udredes af sognerådet. Det vil 
sige, at sognerådet skulle foranstalte bygnin
gen af nye skoler, vedligeholde ældre bygnin
ger, udrede lærerlønninger samt midler til læ
rebøger og øvrigt skolemateriel. Diskussionen 
af sådanne bevillingssager vil være nedfældet 
i sognerådets forhandlingsprotokoller, lige
som de egentlige udgifter til skolevæsenet er 
ført i særlige regnskabsoversigter. Gennem 
hele det 19. århundrede lød der højlydte kla

ger over sognerådenes påholdenhed i penge
sager. Men hvor tungt vejede skoleudgifterne 
på det kommunale budget? Var der en vis 
rimelighed i den stramme bevilling, eller var 
det sansen fra skolens betydning der mangle
de? Sognerådene kunne dog ikke handle fuld
stændig efter forgodtbefindende. Fra 1841 
skulle Sogneforstanderskaberne indsende op
gørelse over skoleudgifterne til Amtsrådet, og 
fra 1867 kunne Amtsrådet påligne sognerå
dene bøder, dersom de ikke varetog deres for
pligtelser. Amtsrådets overordnede myndig
hed var Indenrigsministeriet.

Udover sådanne bevillingssager kan sogne
rådsmaterialet indeholde skriftlige vidnes
byrd om synet på lærerens position. Lærerens 
løn var fastsat i 1814, men der fandtes utallige 
måder at nedbringe lønnen på. Og de blev 
ofte anvendt. Læreren havde foruden den »fa
ste løn« en jordlod, som han næppe kunne fa 
passet uden ved at låne redskaber og hest hos 
bønderne. Et forhold der gjorde, at han delte 
vilkår med husmændene. Tillige måtte mange 
lærere, for at klare udgifterne til familien, sø
ge biindtægter gennem et eller andet hånd
værk eller tigge på en pæn måde og sulte for 
resten.4 Denne underordnede position har det 
dog for mange lærere været muligt at komme 
ud af, da der i slutningen af forrige århundre
de blev mere og mere brug for lærerens teore
tiske viden. Lærere som regnskabsførere, for
dragsholdere, sognerådsmedlemmer og for
eningsledere hører med til det 19. århundre
de. Kort sagt så viser tovtrækkeriet om lære
rens aflønning noget om de implicerede par
ters vurdering af egnes og af modpartens 
samfundsmæssige betydning.

Et andet vigtigt område i sognerådsmateri
alet er forsømmelsesadministrationen. Lære
ren var som nævnt pligtig til at protokollere 
børnenes forsømmelser. Indtil år 1889 var det 
sognerådets opgave at vurdere, om forsøm
melserne var af en sådan karakter, at foræl
drene eller husbonderne skulle pålægges bø
der. Materialet siger m.a.o. noget om, hvor 
strengt skolepligten blev håndhævet. Ofte er 
det endvidere muligt at se, hvad pengene fra

4. Bidrag til Belysning af Landsbylærernes Vilkaar. Ved Bestyrelsen for »Danmarks Landsbylærerforening«. Kbhvn. 
1875 s. 25.
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forsømmelsesadministrationen blev anvendt 
til. Hvis der var interesse for skolevæsenet, vil 
sadanne midler ofte komme skolen til gavn i 
form af bidrag til skolebogssamlinger, flids
præmier eller til andet skolemateriel. Endelig 
kan der i sognerådsmaterialet findes oplys
ninger vedrørende et sogns privatskolevæsen, 
(se dette afsnit).

Skolekommissionen
I skolekommissionen var sognepræsten den 
fødte formand. Herudover skulle der være to 
sognerådsvalgte medlemmer, hvoraf det ene 
medlem også skulle være medlem af sognerå
det. Der var således en nær kontakt mellem 
de to lokale organer. (I sogne med flere pasto
rater blev reglen i 1877 den, at skolekommis
sionen skulle bestå af sognepræsterne samt 
det dobbelte antal menige medlemmer).

Indenfor skolekommissionen vil det nok 
være korrekt at hævde, at det var sognepræ
sten, der havde det afgørende ord. Det var 
præsten, der førte korrespondancen til skole
direktionen, og reelt var han dette organs 
forlængede arm over for lærerne og sognerå
det.

Hvor sognerådet især beskæftigede sig med 
skolevæsenets ydre rammer, så havde skole
kommissionen at gøre med skolens indre un
dervisningsforhold. Den skulle påse, at un
dervisningen blev tilfredsstillende varetaget. 
Et middel hertil var de halvårlige eksamener, 
som skolekommissionen fastsatte og overvæ
rede både i den private og i den offentlige 
skole. Skolekommissionen skulle tillige foreslå 
ferieordninger og fridage samt bevilge ud
skrivninger af skolen. Endelig skulle den af
skrive alle ministerielle cirkulærer i protokol
len og overvåge at læreren holdt sig til de 
givne regler. I skolekommissionens protokol
len findes tillige referater af møder mellem 
sognerådet og denne angående bevillingssa
ger og andre skolemæssige problemer. Skole
kommissionsprotokollen kan findes i præste
gården, i sognerådsarkivet eller afleveret til 
landsarkivet.

For de tre ovennævnte arkivgrupper gælder 
det, at det er de nære sogneforhold, der kan 
belyses. Hvis materialet er velbevaret og

protokollerne omhyggeligt ført, så er det et 
særdeles frugtbart materiale til at vise skolens 
funktion i dagligdagen og de forskellige be
folkningsgruppers tilnærmelse til og accept af 
skolen og dens opgave over en tidsperiode.

For de i det følgende nævnte administra
tionsled gælder det, at de omfatter materiale 
fra større områder således, at der først og 
fremmest kan fas mere profil i de skolehistori
ske problemfelter. Dernæst kan der opnås 
betydningsfulde oplysninger om samspillet 
mellem lokalsamfundet og de højere myndig
heder.

Skoledirektionen
Som det fremgår af den skematiske oversigt, 
så er skoledirektionen den institution, der står 
i direkte kontakt med de fleste organer inden 
for skolens administrationsområde. Skoledi
rektionsarkivet er da også et nøgleorgan til 
belysning af alle tænkelige skolespørgsmål.

Skoledirektionens geografiske myndigheds
område var et provsti. Dets medlemmer be
stod af provsten, amtmanden og et medlem 
udpeget af skolerådet. Af disse medlemmer 
indtog provsten den mest centrale stilling. 
Det var ham der havde føling med det lokale 
skolevæsen, idet han såvel var pligtig til at 
visitere alle skolerne i provstiet som til at ind
sende visitatsberetningerne til ministeriet 
sammen med årligt udarbejdede indberetnin
ger om hele skolevæsenets tilstand. Dernæst 
havde (skoledirektionen) provsten myndig
hed til at afgøre visse lokale skolespørgsmål, 
desuden fungerede han som de lokale sogne
organers talsmand overfor de højere skolein
stanser og påtegnede således andragender til 
alle amtets afdelinger og til ministeriet. Der
udover var han de højere skoleinstansers 
talsmand nedadtil. Provstens personlige 
holdning til skolevæsenet var dermed af afgø
rende betydning for, hvor strengt lovens bud 
blev holdt.

Skoledirektionsarkivet består af provstens 
visitatsbøger og af korrespondance med tilhø
rende journaler. Korrespondancen indehol
der breve og adresser fra befolkningen og alle 
administrationens led. Al korrespondance 
mellem skolekommissionen og de højere

618



myndigheder skulle gå igennem sognerådet. 
Det er derfor muligt i dette arkiv at finde sog
nerådenes udtalelser på de fleste skolesager, 
der har været drøftet blandt skolemyndighe
derne. Provstens stilling som gejstlig leder og 
den nære sammenhæng mellem kirke og skole 
betyder, at de kirkelige sager ofte forekommer 
sammen med skolesagerne i skoledirektions
arkivet. Nedenfor skal antydes nogle af de 
skolemæssige problemer, der kan belyses ud
fra dette arkiv.

En del af materialet består af andragender 
til provsten fra større eller mindre befolk
ningsgrupper. Motiverne kan være utilfreds
hed med en lærers undervisning, hvorfor man 
andrager provsten om at gribe ind. I perioder 
omkring læreansættelser kan der endvidere 
blive udfærdiget skrivelser udfra ønsket om, 
at fa ansat en lærer med et bestemt hold
ningspræg. Reglen ved embedsbesættelser var 
den, at lærerne indsendte deres ansøgninger 
til sognerådet, som derpå udvalgte tre ønske
lige kandidater, hvorefter skoledirektionen 
udpegede den endelige lærer. Sognerådenes 
mere eller mindre motiverede forslag ligger i 
skoledirektionsarkivet sammen med eventu
elle befolkningstilkendegivelser for eller imod 
sognerådets indstilling.

I andre befolknings henvendelser kan der 
kræves oprettelse af nye og flere skoler udfra 
begrundelser som for lang skolevej, overfyld
te, usunde eller forældede skoler. Krav der 
var udgiftskrævende og logisk set imod skat
teborgernes pengemæssige interesser.

I en anden gruppe adresser, og i en endnu 
større gruppe breve fra sognerådene, søges 
skolegangsordningerne ændret. Det vil sige, 
at man ansøgte om at fa børnene fritaget for 
skolegang i landbosamfundets arbejdskræ
vende perioder. De talrige henvendelser ved
rørende skolegangsordninger viser, at skole
gang og landbrugsarbejde vanskeligt lod sig 
forene. Resultatet blev, at der tilvejebragtes 
en mængde forskellige ordninger. Hertil 
kommer, at sognerådene benyttede sig af 
selvbestaltede regler for inddrivelse af mulk-
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ter for skoleforsømmelser, hvilket ministeriet i 
1889 satte en stopper for, idet forsømmelses
administrationen blev overgivet til provstens 
varetægt.

Gennem hele det 19. århundrede tillod 
centralmagten talrige lokale særlove. Det er 
derfor muligt gennem skoledirektionsarkivet 
at sige noget om, hvor meget lokalt selvstyre 
befolkningen benytter sig af, og hvor lang en 
snor der blev givet fra myndighedernes side. 
Yderligere kan man sige noget om forholdet 
mellem de lokale myndigheder og befolknin
gen. Man ser f.eks. ret ofte, at en befolknings
gruppe går imod en beslutning, der var blevet 
afgjort i sognerådet. Det er med andre ord 
muligt at se i hvor høj grad befolkningen for
mulerer selvstændige ønsker og krav. I for
længelse heraf er det muligt at følge landsby
befolkningens voksende følelse af ejendomsret 
til skolen, og deres reaktioner, da kultusmini
ster Scavenius i provisorieårene søgte at 
krænke denne ret. Gennem en lang række 
skrivelser havde kultusministeriet klart ud
trykt at sognerådet havde kompetance til at 
tillade ethvert brug af skolestuerne udenfor 
undervisningstiden. En regel der blev knæsat 
i 1886, idet sognerådets hidtidige myndighed 
blev overgivet til skoledirektionen.5 I årene 
efter 1886 forekommer der derfor i skoledi
rektionsarkivet ansøgninger fra foreninger, 
lærere, omrejsende missionærer o.a. om at 
måtte benytte skolerne til aftenmøder. Prov
stens svar vil fremgå af journalerne over ud
gåede breve. Dette materiale er en særdeles 
vigtig kilde til belysning dels af aktiviteterne 
omkring skolen og dels af befolkningens vok
sende selvbevidsthed. I bedste fald kan mate
rialet tillige pege henimod spørgsmålet om, 
hvorvidt det var ministeriets overgreb mod 
skolerne, der befordrede at sognets beboere 
tog initiativ til bygningen af et forsamlings
hus.

Skoledirektionsarkivet findes i Landsarki
vet enten i amtsprovstearkivet, i provstearki- 
vet eller i amtsarkivet.

5. Love og Expiditioner vedkommende Kirke- og Skolevæsenet 1857 IT. Sognerådet kompetance til myndigheden over 
skolerne blev slået fast i omkring 10 tilfælde i årene fra 1856-85. Første indskrænkning af sognerådets rettigheder 
kom d. 1. juni 1886.
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Amtet

Amtmanden var ministeriets nærmeste kon
taktled ned til det lokale skolevæsen. En af 
amtmandens vigtigste opgaver var at føre til
syn med, at den gældende lovgivning blev 
overholdt i provsti direktionerne.

Medlemsgrundlaget i amtsskoledirektionen 
bestod af samtlige medlemmer fra amtets 
skoledirektioner, hvorimod skolerådet bestod 
af samtlige amtsrådsmedlemmer og borger
repræsentanter fra amtets købstæder.

En betydelig del af de sager, der blev be
handlet i amtsorganerne, var bevillingssager 
af forskellig art. Indenfor hver amtsrådskreds 
var der som nævnt i 1856 blevet oprettet en 
skolefond, hvorfra der kunne ydes tilskud til 
lærerlønninger, pensioner og til støtte af fri
villig undervisning i tilknytning til den of
fentlige skole. En årlig beretning om anven
delsen af skolefondens midler skulle indsen
des til Kultusministeriet.

Administrationen af skolefondens midler 
var delt mellem skolerådet og amtsskoledi
rektionen således, at skolerådet vedtog bud
gettet, hvorimod amtsskoledirektionen havde 
den praktiske administration af skolefondens 
midler.

Udover nævnte bevillingssager findes der i 
amtsarkivet materiale vedrørende skolemæs
sige problemer, som ikke har kunnet afgøres i 
de enkelte provsti direktioner. Det kan dreje 
sig om krav, der har været rejst fra lærere, 
sogneråd eller befolkningsgrupper der har 
ligget på kanten af det lovlige. Men generelt 
må det fremhæves, at man altid vil være ble
vet opmærksom på sådanne sager i skoledi
rektionens arkiv, og at det så er en forholdsvis 
let opgave at følge sagen op i amtsarkivet.

Materialet: journaler, journalsager og ko
pibøger findes i amtsarkivet i Landsarkivet.

Biskoppen
Biskoppen var uafhængig af de øvrige til
synsmyndigheder. Han skulle bl.a. udtale sig 
om skoleplanerne inden de blev approberet af 
ministeriet. Inden for stiftet skulle biskoppen 
visitere skolerne for at kontrollere lærernes

undervisning, og det forekommer at ministe
riet krævede udtalelser fra biskopperne, når 
en mindre ændring af lovgivningen var kom
met på tale. Biskoppernes visitatsbøger findes 
i Landsarkivet, visitatsberetningerne og an
dre udtalelser i ministeriets arkiv.

Det påhvilede endvidere biskopperne at 
godkende eventuelle dispensationsansøgnin
ger når forældre ønskede børnene konfirmeret 
og udskrevet af skolen før det 14. år. Sådanne 
ansøgninger blev påtegnet på bispekontoret 
og tilsendt skoledirektionen.

Kultusministeriet
I kultusministeriet sluttes ringen fra landsby
skolen over lokaladministrationen til cen
tralmagten. Til ministeriet skulle der hvert år 
indsendes beretninger om skolevæsenets til
stand. Indberetningerne er udarbejdet af 
skolekommissionsformændene på grundlag af 
bl.a. skoledagbogen og kontrolleret og kom
menteret af provsten. Alle skolemæssige pro
blemer i lokalsamfundet kommer dermed me
re eller mindre eksplicit til ministeriets kund
skab. Indberetningerne gav da også ministe
riet et udmærket redskab i hænde til at se, om 
lovens forskrifter blev overholdt. Ved gen
nemgangen af indberetningerne fandt mini
steriet ofte anledning til at rette henstilling til 
forbedringer eller omordninger af skolevæse
net. Disse bemærkninger vil findes i koncept 
sammen med svarbreve fra lokalmyndighe
derne ved samme eller det følgende års indbe
retninger. Sådanne breve og skrivelser kan 
være særdeles oplysende om, dels hvad mini
steriet tolererer eller kræver, og dels om sog
nerådenes og eventuelt præsternes kamp for 
at bevare lokale særrettigheder.

Udover brevvekslingerne i ministeriets ar
kiv, fas der gennem skoleberetningerne en rig 
adgang til statistiske oplysninger om antallet 
af skolepligtige børn, skolegangsordninger, 
forsømmelser og privatunderviste børn. En
delig ses det i skoleberetningerne, at der i 
slutningen af forrige århundrede blev under
vist i flere og flere fag, som ikke var påkrævet i 
skolelovgivningen. Det gælder især fag som 
naturkundskab og historie. Ændringen kan
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synes minimal, men debat i skoleblade viser, 
at der i sidste del af 1800-tallet var en frodig 
diskussion om skolens faglige indhold og un
dervisningsmetode.6 Og fremfor alt viser pe
riodens private skoleinitiativer, at der var for
skellige opfattelser af skolens opgave. Indbe
retningerne til Kultusministeriet findes i Rigs
arkivet: Ministeriet for Kirke- og Undervis
ningsvæsenet 2. ekspeditions kontor.

Den private børneskole
Lige fra 1814 har vi i Danmark haft undervis
ningspligt, men ikke skolepligt. I de første år
tier efter 1814 havde denne regel dog næppe 
nogen større betydning, da landboerne reelt 
ikke havde mulighed for at fa børnene under
vist uden netop i den offentlige skole. I sidste 
del af 1800 tallet fik dette princip imidlertid 
større betydning. I årene fra 1880-1900 lå 
antallet af privatunderviste børn på knapt 10 
pct. af de skolepligtige børn i gennemsnit for 
hele landet. Under denne procentandel gem
mer sig imidlertid store egnsforskelle.

De privatunderviste børn grupperer sig 
især under tre kategorier: Børn der blev un
dervist i hjemmet, i pogeskoler eller i de så
kaldte friskoler. Heraf har især de grundt- 
vigsk/koldske friskoler været omtalt i den 
skolehistoriske litteratur. Desværre ofte for
herliget og løsrevet fra skolernes tids- og mil
jømæssige baggrund.

Den procentmæssige andel af privatunder
viste børn kan forekomme ubetydelig. Ikke 
desto mindre skal der her hævdes, at de pri
vate skoler har øvet en betydelig påvirkning 
på den offentlige skoles indhold og form. Men 
hvorledes? Gennem en seriøs beskæftigelse 
med kildematerialet til de private skoler (og 
til de offentliges) vil man kunne tilnærme sig 
svaret. Og fremfor alt kan materialet sige no
get om, hvilke faktorer der var de afgørende 
for, at befolkningsgrupper blev aktiviseret til 
at yde store omkostninger for at etablere et 
alternativ til den offentlige skole.

Hjemmeunderviste børn
Antallet af hjemmeunderviste børn kan først 
og fremmest søges i skoleberetningerne i mi
nisteriets arkiv. Hvilke forældre der valgte at 
lade deres børn undervise i hjemmet lader sig 
vanskeligere undersøge. Folketællingslisterne 
vil vise, at der ofte var ansat en lærerinde eller 
en student på godser og større gårde. Et bedre 
materiale er skolekommissions protokollen, 
idet skolekommissionen havde pligt til at 
overhøre hjemmeunderviste børn 2 gange år
ligt. Der kan derfor i skolekommissions pro
tokollen være oplysninger om, hvornår og på 
hvilke gårde skolekommissionen har været til
stede. Langt de fleste hjemmeunderviste børn 
har tilhørt de højere sociale lag, men hjem- 
meundervisningen kunne også finde sted på 
mindre gårde forud for etableringen af en 
selvstændig privatskole.

Pogeskoler
Pogeskoleinstitutionen skriver sig tilbage til 
lov af 8. marts 1856, hvor det blev slået fast, 
at hvis der ved en skole var over 100 børn, så 
skulle der enten oprettes en ny skole eller et 
andenlærer embede. Ministeriet var imidler
tid opmærksom på, at dette krav ville blive 
vanskeligt at få opfyldt, hvorfor man tillod 
skolekommissionerne eller sogneforstander- 
skaberne »at lade Undervisningen af de Børn, 
der ere under 9 Aar, besørge ved hvem, de 
dertil maatte finde skikkede.«7 Det var såle
des ikke store kvalificationer, der blev krævet 
af dem, der skulle varetage børnenes under
visning i de første skoleår. Men regelen betød, 
at pogeskoleinstitutionene voksede frem. I 
1867 blev loven skærpet således, at ueksami- 
nerede lærerkræfter skulle bevise deres egnet
hed over for provsten.

Loven som helhed må betegnes som skel
sættende, dels fordi småbørnsundervisningen 
blev betragtet som noget særegnet, og dels 
fordi kvinder herigennem fik mulighed for at

6. For en god og omfattende gennemgang af skoleblade se: Helge Kjærgaard: Den Danske skoles Tidsskrifter. Opdra
gelse og Undervisning i Danmark. Red. Einer Torsting. Kbh. 1949 bd. II ss. 183-210.

7. Skolelovene samt en Del Bekjendtgjørelser a.a. s. 77.
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blive ansat indenfor den offentlige skole. En
delig kan loven betragtes som forløberen for 
Forskole- lærerindeinstitutionen af 1892.8

Diskussionen om oprettelse af kommunale 
pogeskoler vil findes i sognerådets forhand
lingsprotokoller. Udover selve debatten om 
oprettelsen af sådanne skoler, kan materialet 
belyse træk af holdningsskiftet til overhovedet 
at ville anerkende kvinder i offentlige embe
der, de vilkår man bød lærerinderne og 
spørgsmålet om, hvorfor det 19. århundredes 
lærerinder var frøkner.

En stor del af pogeskolerne var oprettet på 
privat initiativ, udfra motiver som f.eks. øn
sket om et bedre skolemiljø for de mindre 
børn, for lang skolevej eller udfra ønsket om 
en skole med funktion af børnehave. Ofte vil 
befolkningskredsen bag en sådan skole ansøge 
sognerådet om hjælp til bestridelse af udgif
terne. Dersom sognerådet ønskede at støtte 
initiativet, skulle det ansøge amtsrådet om 
tilladelse til at yde en sådan hjælp. Ansøgnin
gen vil således bero i amtsrådets arkiv, even
tuelt sammen med initiativtagernes egen op
fordring. Svaret vil sluttelig fremgå af sogne
rådets forhandlingsprotokoller. Hvis amtsrå
dets svar var positivt, vil pogeskolen som føl
ge af tilskuddet fra kommunen blive under
lagt det samme tilsyn som den offentlige sko
le, hvorfor yderligere oplysninger om skolen 
vil kunne hentes fra skoleberetningerne i mi
nisteriets arkiv.

Friskoler
De skoler der i det følgende benævnes friskole, 
er private børneskole, hvor der ikke sigtedes 
mod nogen form for eksamen. Navnet friskole 
vil når der er tale om landbosamfundet ofte 
betyde en skole, der bygger på den grundt- 
vigsk/koldske idégrundlag. Indre Mission op
rettede imidlertid også friskoler, og hvad en

ten skolerne tolkede sig selv tilhørende den 
ene eller den anden retning, så gælder det, at 
retningspræget var mere eller mindre udtalt, 
og at der kunne ligge meget forskellige moti
ver bag skolernes oprettelse.

Der trænges meget til en grundforskning 
omkring disse skoler for at få sat friskolebe
vægelsen ind i en større samfundsmæssig 
sammenhæng. Baggrunden for oprettelsen af 
de første friskoler i 1850erne var givetvis en 
hel anden end motiverne bag oprettelserne i 
slutningen af århundredet. Her skal peges på 
en række spørgsmål, der forekommer rele
vante at stille til materialet: Hvem var initi
ativtager til skolen? Hvordan hvervedes der 
medlemmer til friskolekredsen? Hvor store 
økonomiske og sociale byrder var der forbun
det med medlemsskabet? Hvilke aktiviteter 
foregik der på skolen uden for skoletiden? 
Hvilke samfundsgrupper sluttede op omkring 
friskolen? Hvilken fagfordeling havde skolen? 
Friskoletilhængerne betegnede ofte sig selv 
som »de levende« overfor »de døde« i sognet. 
Var »de døde« så døde og »de levende« så 
levende? Og hvem var de toneangivende in
denfor sognerådene, foreningsarbejdet og er
hvervsorganisationerne? Der kunne stilles en 
lang række andre spørgsmål, men fælles er, at 
det er tidskrævende at opsøge kildematerialet 
til belysning af denne skoleform.

Der er forskellige oversigtsværker, hvor 
man kan orientere sig om, hvorvidt der over
hovedet har været en friskole indenfor et be
stemt geografisk område.9 Dernæst skulle der 
efter 1863 afgives summariske meddelelser 
om privatskolerne i de årlige skoleberetninger 
til kultusministeriet. Fyldigere oplysninger 
findes efter 1893, idet ministeriet efter dette år 
krævede indberetninger fra privatskolerne på 
specielt udformede skemaer, hvorfor det her
efter er muligt at få oplysninger om skolens 
oprettelsesår, børneantal, skolegangsordnin
ger, fag og lærerens uddannelse.

8. F. C. Kaalund-Jørgensen: Forskoleinstitutionens Oprindelse. Statens Forskoleseminarium i Vejle. Festskrift i an
ledning af seminariets 50 års beståen. Vejle amts Folkeblads Bogtrykkeri 1943.

9. A. Ankerstrøm: Friskolen gennem hundrede år I—11. Odense 1946-49. Dansk præs te- og sognehistorie (personalhi- 
storiske og sognehistoriske og statistiske bidrag til en) 1849-1949. Ved Poul Nedergaard. Kbh. 1954-68. Arkivmate
riale fra skolerne kan opsøges i: Danske friskolearkiver 1852-1977 (1977) Registraturen er tilgængelig i de offentlige 
arkiver.
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Materiale til belysning af lokalmyndighe
dernes holdning til friskolen kan dels søges i 
skolekommissions protokollen efter de årlige 
eksamener, og dels i sogneråds- og amtsråds
arkivet dersom skolerne har ansøgt om kom
munal støtte.

Det bedste materiale til friskolens retnings
præg og placering i samfundet vil uden tvivl 
være den lokale avis. Har man skolens opret
telsesår, kan der findes frem til indvielsestaler 
og eventuelle møder forud for skolens opret
telse. På sådanne møder vil i mange tilfælde 
komme både tilhængere og modstandere til 
orde. Hvilket selvsagt giver væsentlige oplys
ninger til hele skole- og bevidsthedsproble
matikken. Angående aktiviterne på skolerne, 
så vil der dels fra dagbøger og erindringer og 
dels fra aviser kunne fremskaffes et vigtigt 
materiale.

Børnenes sociale rekruttering kan oplyses, 
dersom der er bevaret navnelister fra selve 
friskolen, hvilket er sjældent fra den tidlige 
friskolebevægelse. En anden mulighed er, at 
se hvilke børn der blev udskrevet af den of
fentlige skole, (skoledagbogen) og endelig 
førtes der i sognene vaccinations protokoller 
over børnene med angivelse af skoletilhørs
forhold. (Vaccinations protokollerne findes i 
sognerådsarkivet).

Sluttelig skal der peges på, at der kan frem
skaffes et omfattende brevmateriale fra nogle 
af friskolelærerne i personarkiverne på det 
Kongelige bibliotek og i Rigsarkivet.

Frivillig udvidet undervisning
Ønsket om flere kundskaber end de der kunne 
opnås i den offentlige skole har næppe i særlig 
udpræget grad været drivkraften bag opret
telsen af friskolerne. Men, at der også blandt 
befolkningen kunne være et kundskabsbehov, 
er der flere vidnesbyrd om.

Fra skolefonden kunne der fra 1856 gives 
tilskud til oprettelse af skoler med en mere

Skolehistorisk materiale. Landsbyskolen i det 19. århundrede

videregående undervisning, end den der kun
ne erhverves i almueskolen, når en forældre
kreds eller en kommune ønskede en sådan 
mulighed åbnet. Den konkrete igangsættelse 
skyldtes som oftest en aktiv og interesseret 
landsbylærer.

Skolerne fik betegnelsen Fortsættelsessko
ler, et navn der dækkede over meget forskelli
ge skoleformer, såsom hverdagsundervisning 
for de 12-14 årige eller eftermiddags under
visning for de 14-16 årige i vinterhalvåret. I 
vinteren 1892-93 indhentede ministeriet op
lysninger om disse skolers antal og virksom
hedsplaner og konstaterede bl.a., at der eksi
sterede 25 sådanne Fortsættelsesskoler ud 
over landet.10 Skolerne kan betragtes som 
forløbere for præliminæreksamens kurser, re
al- og efterskoler. Præliminæreksamen var 
blevet oprettet i 1881, men det blev overladt 
til private at etablere undervisningsinstituti
onerne, og rent faktisk skød der realskoler op i 
et rivende tempo, i 1883 var der 26, i 1903 var 
tallet 130, nogle kommunale, men det over
vejende flertal private, de fleste i købstæder
ne, men også mange i mindre byer og landdi
strikter.11 Her er altså tale om, at en betydelig 
del af befolkningen på egen krop har følt be
hovet for flere kundskaber, og som den har 
evnet at skaffe en afhjælpning for. Kildemate
rialet til disse skoler findes for størstedelen i 
amtsskolerådets arkiv i form af ansøgninger 
om økonomisk støtte. Vedlagt ansøgningerne 
kan eventuelt findes anbefalinger fra notabi
liteter, skolernes virksomhedsplaner eller år
lige meddelelser.

I kultusministeriets arkiv findes der en del 
ansøgninger fra skolerne om at måtte blive 
ligestillet med højskolerne i økonomiske hen
seende, hvad mange blev. Desuden forekom
mer der kommenterede redegørelser når sko
lerne fik tilladelse til at afholde præliminær
eksamen. Når landsbyskolelæreren påtog sig 
et sådant ekstra undervisningsarbejde og an
satte en hjælpelærer, skulle han søge om tilla
delse hos provsten, hvorfor ansøgningen vil

10. Se fortegnelse over skolerne i Rigsdagstiden tillæg B 1893/94 sp. 1307 fT.
11. Vagn Skovgaard-Petersen: Samspil mellem samfundsforandring og skolelovgivning. Lærerkursus 1975. Danmarks 

Radios undervisningsafdeling/Danmarks Lærerhøjskole 1975 s. 8.
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bero i skoledirektions arkivet. Endelig kan der 
søges oplysninger om skolerne i sognerådsar
kivet.

Tilslutningen til de ovennævnte skolefor
mer var betinget af, at forældrene havde de 
økonomiske muligheder for at holde børnene 
på skolebænken udover den skolepligtige al
der. I modsætning hertil stod aftenskolen 
åben for alle uanset økonomiske kår. Tilslut
ningen hertil kan dermed dels belyse, hvor 
udbredt behovet var for flere kundskaber end 
de børneskolen kunne meddele, og dels viser 
den noget om den unge generations holdning 
til skolens oplysningsarbejde.

Allerede i skolelovene af 1814 blev læreren 
pålagt som embedspligt at afholde aftenskole, 
for de elever som ønskede en fortsat undervis
ning. Meget tyder dog på, at aftenskoleinsti
tutionen led en krank skæbne indtil slutnin
gen af forrige århundrede, hvor aftenskolerne 
netop blomstrede op. Og der er fra denne pe
riode ret gode muligheder for at undersøge 
holdningen til aftenskole undervisningen på 
landet.

I 1846 påbød det Danske Kancelli, at 
kommunerne skulle bestride udgifterne til lys 
og varme ved aftenskolerne for, at dette ikke 
skulle hindre læreren i at afholde undervis- 
ninge. Der vil derfor efter 1846 kunne hentes 
oplysninger i sognekaldsarkiverne. Dernæst 
kunne aftenskolelærerne fra 1856 fa tilskud 
fra skolefonden, de motiverede ansøgninger 
om støtte findes i amtsskolerådets arkiv. En
delig skulle der i skoleberetningerne til cen
traladministrationen i hele perioden gives 
oplysninger om, hvorvidt der havde været af
holdt aftenskoleundervisning. Disse oplys
ninger er imidlertid ret intetsigende.

Et langt bedre materiale findes fra 1880er- 
ne og i årene fremefter, idet amterne fra dette 
tidspunkt i stigende omfang benyttede sig af 
trykte ansøgningsskemaer, hvor der blev kræ
vet oplysninger som: hvilke fag der blev un

dervist i, kursusperiodens timeantral, delta
gernes antal og hvor mange år læreren tidli
gere havde afholdt undervisning. Skemaerne 
findes i skolerådets arkiv.

Et yderligere materiale kan fremskaffes i 
Kultusministeriets arkiv, idet ministeriet i 
begyndelsen af 1890erne blev opmærksom på, 
at denne skoleform havde en gavnlig indfly
delse på folkeoplysningen. Hvorfor der fra 
1894 blev ydet et stadig større tilskud til dette 
frivillige undervisningsarbejde. Som betingelse 
for statsstøtten krævede ministeriet indberet
ninger fra såvel private som offentlige skoler. 
Grundmaterialet fra sognene ligger i skolerå
dets arkiv og de summariske oplysninger fra 
amterne i Kultusministeriets arkiv.12

Den private børneskole og de frivillige un
dervisningstilbud udover den skolepligtige 
alder kan være særdeles fascinerende at ar
bejde med. De har splittet et sogn og lærer
standens sammenhold, de har provokeret el
ler tilføjet den offentlige skole nye impulser. 
Og de er stadig et væsentligt led i det danske 
skolevæsen.

Materialets karakter betyder, at denne 
skoleform såvel som den offentlige skole mest 
overkommeligt kan undersøges ved hjælp af 
punktstudier, der så på forskellig vis kan dra
ges ind i en større sammenhæng. Udover an
vendelse af materiale fra forskellige skolefor
mer og inddragelse af materiale fra en eller 
flere af administrationens led, så vil skolede
batter i aviserne kunne tilføje skolehistorien 
værdifulde oplysninger. Endelig vil beretnin
ger fra lærerforeningsmøder og artikler fra de 
talrige skoleblade kunne belyse, hvilke sko
leproblemer lærerstanden har betragtet som 
de aktuelle.13 Og alt i alt er der et alsidigt 
kildemateriale til at tydeliggøre dialogen 
mellem enkeltpersoner, grupper og skolefor
mer. Det er med andre ord muligt at komme 
meget tæt på såvel spændingsfeltet omkring 
som indenfor skolen i samfundet.

12. Materialet ligger i Rigsarkivet på følgende journalnumre. År 1895 XX nr. 1476, 1896 YY nr. 1550, 1897 ZZ nr. 
1459, 1898 ÆÆ nr. 549, 1899 0 0  nr. 576, 1900 AB nr. 576.

13. Se note 6 og Beretning om Danmarks lærerforenings almindelige Skolemøder fra årene 1879, 1886, 1893 og 1899.
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Jakob Vedsted og Jan Skamby 
Madsen:
Lokalhistoriske studier i Hads 
herred

Lokalhistorien og specielt slægtshistorien far 
stadig flere dyrkere og bliver for mange men
nesker det væsentligste bindeled mellem for
tiden og nutiden. Såfremt egnsmuseerne 
magter at fa denne interesse ind i nogle ram
mer, hvor den kan perspektiveres, er der gro
bund for et engageret samarbejde mellem 
museet og dets brugere.

Flere museumsfolk, både herhjemme og i 
udlandet, har forsøgt sig med en formidling, 
der direkte er relateret til den dagligdag og de 
interesser, publikum iøvrigt har, og det er på

denne baggrund, at en række nye formid
lingsprojekter har set dagens lys (1). (Note 1: 
Skamby Madsen, J.: Museerne, lokalhistori
en og formidlingen. Den jyske historiker nr. 
17, 1980. Heri findes en kortfattet omtale af 
en række af disse projekter). Fælles for pro
jekterne er, at de tager udgangspunkt i folks 
egne erfaringer, samt at det praktiske arbejde 
aktiviserer folk på lokalt plan i studiekredse 
og lignende. Initiativerne er udgået fra de 
små og mindre lokalmuseer, der her, i stedet 
for den traditionelle envejskommunikation, 
har set mulighederne for et samarbejde og en 
dialog med egnens beboere.

I sommeren 77 påbegyndte vi gennem Od
der Museum og med støtte fra Århus Amts 
Museumsråd projektet »Lokalhistoriske stu
dier i Hads herred«. Ideen bag de lokalhisto
riske studier er at undersøge fortid, nutid og 
fremtid i lokalmiljøer sammen med de men
nesker, der bor på stederne. Et lokalmiljø kan 
være en landsby, en klynge huse, en bydel, et 
sogn eller et hvilket som helst geografisk om
råde eller miljø, der naturligt kan afgrænses.

Vi havde lyst til i første omgang at forsøge 
os med et sogn, og efter at have vurderet de 
forskellige sogne i museets indsamlingsområ
de, bl.a. gennem besøg i sognene og samtaler 
med nogle af beboerne, faldt valget på Gos
mer sogn.

Indsamling af materiale om sognet
Inden vi lavede en introduktion af undersø
gelsen i sognet, foretog vi en systematisk ind
samling af materiale omkring sognets fortid, 
nutid og fremtid.

Museet selv var kun i besiddelse af et be
skedent materiale, der kunne anvendes i den
ne sammenhæng. De kulturhistoriske lokal
museer har traditionelt haft indsamling af 
genstande som deres hovedopgave. Alle 
skriftlige kilder har det offentlige arkivvæsen 
taget sig af, når de var af offentlig proveniens
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eller var oplagt væsentlige for historieforsk
ningen. Tilbage bliver en række private, lo
kale arkivalier som fotografier, foreningspro
tokoller, forretningsprotokoller o.s.v., som 
indsamlingsmæssigt har befundet sig i et tom
rum mellem de etablerede institutioner -  mu
seerne og de offentlige arkiver. Til at udfylde 
dette tomrum er der skudt en lang række små, 
lokalhistoriske arkiver op indenfor den sidste 
snes år. Disse drives oftest af frivillige og næ
sten uden midler.

Det kunstige skel mellem genstande og ar
kivalier er uheldigt, idet de lokale kulturhisto
riske museers væsentligste opgave må være at 
arbejde med og dokumentere alle facetter af 
lokalområdets historiske udvikling. Denne 
opgave er umulig, hvis ikke fotografier og ar
kivalier inddrages sideordnet med genstan
dene i museets arbejde.

Under indsamlingsarbejdet blev der hentet 
materiale følgende steder: Odder Lokalhisto
riske Arkiv, Odder Kommunebibliotek, Od
der Kommunes Arkiv, Odder Kommune -

teknisk forvaltning, Statsbiblioteket, Det Kgl. 
Biblioteks Kort og Billedsamling, Rigsarki
vet, Nationalmuseets forskellige afdelinger, 
Matrikelsarkivet, Dansk Folkemindesamling, 
Geodætisk Institut, Landsarkivet for Nørre
jylland og Institut for Navneforskning.

Det var vores tanke at få fotokopier af det 
til undersøgelsen nødvendige materiale, men 
det blev hurtigt klart, at materialemængden 
ville blive så omfangsrig, at selv om vi kun 
satsede på de vigtigste arkivalier, ville det bli
ve økonomisk uoverkommeligt. I stedet løste 
vi problemet ved at anskaffe et mikrofilmlæ- 
seapperat og basere materialeindsamlingen 
hovedsagelig på mikrofilm.

Introduktion af undersøgelsen i sognet
Under arbejdet med indsamlingen havde vi 
en gruppe beboere fra forskellige steder i sog
net (bl.a. købmændene i Gosmer og Fensten), 
som vi jævnligt besøgte og fortalte om, hvad 
vi lavede.
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Det var vores mening, når vi havde dannet 
os et overblik over materialet, at udsende 
indbydelser til en fællesaften i forsamlingshu
set, og der præsentere ideen med initiativet, 
noget af det indsamlede materiale, samt at 
opfordre beboerne til at være aktivt med. Ud 
fra vores kontakt med de lokale beboere blev 
vi klar over, at skulle vi fa folk til at møde op 
sådan en aften, måtte vi ud og præsentere os 
selv og projektet for en bredere kreds. I må
nederne september-oktober 77 brugte vi så 
weekenderne på husbesøg. Vi havde forskel
ligt materiale med rundt og fik god lejlighed 
til at orientere om, hvad vi ville sætte igang. 
Samtidig fik vi set eksempler på, hvad der 
fandtes af materiale i sognet, hovedsageligt 
fotografier og ejendomspapirer. Vi besøgte 60 
husstande, hvilket er ca. 1/3 af samtlige hus
stande i sognet. I januar 78 udsendte vi ind
bydelser til en fællesaften for sognets beboere 
i Gosmer Forsamlingshus. Vedlagt indbydel
sen var et hæfte på 24 sider, der fortæller om 
ideen bag initiativet.

Der kom 145 mennesker i forsamlingshu

set, hvilket var betydeligt flere end vi havde 
regnet med. Vi fik præsenteret undersøgelsen 
og noget af materialet, men kunne p.g.a. 
trængsel ikke fa talt med den enkelte om at 
være med. I stedet udsendte vi i februar et nyt 
brev med en tilmeldelsesblanket, hvor inte
resserede kunne skrive sig på.

Arbejdet i sognet
I slutningen af februar var tilmeldelsesblan
ketterne kommet tilbage med følgende resul
tat:

Emner: Antal tilmeldte:

Bebyggelseshistorie 22
Lokalplan 7
Oldtid 4
Sagn og historier 4
Stednavne/sprog 4
Erhvervslivet 3
Politiske forhold 1
Ændringer i landsbyerne 1
Husmandsbevægelsen 1
Skole og undervisning 1
Andet 3
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Herudover gjorde en del via tilmeldelsesblan
ketten opmærksom på, at de havde materiale 
eller oplysninger, som de ville stille til rådig
hed for undersøgelsen.

I marts måned var vi klar til et møde i 
forsamlingshuset med de 22, der havde meldt 
sig til emnet »bebyggelseshistorie«. På mødet 
blev der enighed om at dele dette hold i to 
grupper, der skulle tage sig af forskellige 
ejerlav. Endvidere var der enighed om, at 
møderne skulle holdes privat, på skift mellem 
deltagerne. Flere af de øvrige hold blev senere 
på året sat igang på samme grundlag.

Der har indtil årsskiftet 79/80 været afholdt 
ca. 60 møder fordelt på forskellige emnegrup
per. Møderne har ligget om aftenen og har 
haft en varighed på 3-4 timer. Vi har været 
forsigtige med at indkalde til møde for ofte, da 
arbejdet nødigt skulle blive en byrde for del
tagerne.

Undervejs er enkelte deltagere faldet fra og 
nye er kommet til, således at deltagerantallet 
stort set er forblevet uforandret.

Til møderne har vi medbragt det indsam
lede kildemateriale og mikrofilmlæseappara- 
tet. Mellem møderne har læseapparatet været
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udlånt til interesserede, som regel sådan, at 
den vi sidst besøgte har haft det stående, til 
det skulle bruges et andet sted.

Den form vi har arbejdet under, med mø
der hos private, har fungeret ideelt. Arbejdet 
er blevet kombineret med et fællesskab, der 
ellers har været på retur i landsbyerne.

Formidlingsmæssigt har vi været stillet på 
en krævende opgave. Deltagerne skulle sættes 
igang, den fornødne historiske udvikling 
trækkes op, og for de ældre kilder har det væ
ret nødvendigt at give en betydelig hjælp til 
transkriptionen af den gotiske skrift. For at 
lette arbejdet renskrev og mangfoldiggjorde vi 
en del af det kildemateriale, som næsten alle 
havde brug for, bl.a. matriklerne, jordebø- 
gerne og udskiftningsarkivalierne, samt nav
neregistre til alle fæste- og skiftearkivalier. 
Endelig skulle deltagerne øves i at arbejde 
metodisk med kilderne.

Vi har kun i ringe grad forsøgt at foretage 
nogen styring m.h.t. de emner, deltagerne 
valgte at beskæftige sig med. I stedet har vi 
forsøgt at hjælpe dem til at finde svar på de 
spørgsmål, de selv formulerede.

Vi havde gerne set flere af emnerne be
handlet mere problemorienteret, men bortset 
fra lokalplansgruppen, hvor modsætningen til 
det offentlige, bureaukratiet og centraliserin
gen var det væsentlige, var det ikke konflikt
stof, man ønskede at beskæftige sig med. På 
den anden side erfarede vi, at gennem et be
vidst arbejde med næsten et hvilket som helst 
emne, støder man på mere generelle sam
fundsproblemer.

Efterhånden som de forskellige emner er 
blevet eller bliver bearbejdet, skal materialet 
udgives i hæfteform. Da vi imidlertid ikke har 
haft midler til rådighed i 1979, ligger der nu 
et materiale og venter på at blive trykt. Vi 
skal her give et par eksempler på, hvad grup
perne har beskæftiget sig med.

Stednavnene
Sognets stednavne er optegnet ud fra mark
bøgerne til Christian V’s Matrikel 1688, fra 
stednavneoptegnelserne 1920-22 og 1956, 
samt ud fra stednavnegruppens forespørgsler 
i sognet vedr. navne, der evt. er kommet til

efter 1956. Navnenes oprindelige betydning 
er søgt udledt, og de er forsøgt inddelt krono
logisk. Det største arbejde har ligget i en re
konstruktion af markinddelingen på lands
byfællesskabets tid og dermed en genplace
ring af marknavnene. Gosmer ejerlav kan her 
tjene som eksempel.

Byens mark var delt i tre vange. I markbo
gen fra 1682 til Christian V’s Matrikel er an
givet vangenes navne, åsenes navne og ori
entering, hver enkelt agers ejer, samt agerens 
længde og bredden i begge ender (målt i alen 
= 0,6277 m).

Det ældst bevarede kort over ejerlavet er 
udskiftningskortet uden marknavne fra 1800 
(Original I, 1:4000). Efter dette indtegnedes 
vådarealer på et moderne matrikelkort (som 
vi af praktiske grund fotograferede op til dob
belt størrelse 1:2000), idet vi gik ud fra, at der 
ikke var foretaget væsentlig dræning eller af- 
grøftning af sumpede arealer i perioden 
1682-1800. Vejforløbene indtegnedes ud fra 
målebordsbladet til Videnskabernes Selskabs 
Kort fra 1777.

Derefter blev samtlige agre klippet ud i 
karton og forsøgt indplaceret på kortet. En
kelte af de gamle marknavne har i en eller 
anden form overlevet til optegnelserne i 
20’erne, så gennem disse havde vi nogle fix- 
punkter. Endvidere spadserede vi landskabet 
igennem nogle gange for evt. at lokalisere 
nogle af de marknavne, der indeholder topo
grafiske oplysninger. Herigennem blev vi 
bl.a. i stand til at placere Flinthøy Agre, der 
sandsynligvis har faet navn efter et overpløjet 
megalitanlæg med meget knust, brændt flint i 
overfladen. Åsenes opmålingsrækkefølge er 
angivet i markbogen, og når vi samtidig hav
de agrenes hovedorienteringsretning og de 
naturlige grænser, som vådarealerne danne
de, kunne puslespillet efterhånden med no
genlunde sikkerhed samles.

Bebyggelseshistorie
Deltagerne arbejder her først og fremmest 
med deres egen ejendom, hus eller gård. En 
fuldstændig bearbejdning af alle ejendomme i 
et ejerlav giver et godt grundmateriale for ar
bejdet med mere generelle problemstillinger,
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f.eks. i kvantitativ form. Det giver udgangs
punkt for sammenfatninger omkring emner 
som befolkningsudviklingen, erhvervsforde
lingen o.s.v.

Arbejdet i studiekredsene har bestået i en 
gennemgang af hovedtrækkene i den histori
ske udvikling, gennemgang af de enkelte kil
ders tilblivelse, opbygning og anvendelses
muligheder, samt i selve arbejdet med kilder
ne. Vi har til brug for ejendomsundersøgel
serne anskaffet kopier af et stort kildemateri
ale. Hovedindholdet er:

Folketællingerne fra 1787-1890.
Kirkebøgerne fra 1735-1890.
Matriklen 1688 med tilhørende markbøger. 
Matriklen 1844 med forarbejder, sogneproto
kol og kort.
Fæstebreve fra ca. 1754-ca. 1900.
Godsskifter fra 1717-1850.
Realregistrene til skøde- og panteprotokoller- 
ne fra 1845-ca. 1956.
Jordebøger fra 1700- og 1800-tallet. 
Brandforsikringsarkivalier fra ca. 1830-ca. 
1860.
Hoveriarkivalier.
Udskiftningsforretninger.

Herudover er der i høj grad bygget på delta
gernes og andre lokale beboeres materiale og 
viden, specielt billeder og erindringsstof. Ar
bejdet med ejendomshistorien munder ud i 
rapporter, der udarbejdes ejerlavsvis, og som 
sammenfatter de enkelte ejendommes histo
rie, samt hovedlinierne i landsbyernes udvik
ling op til i dag.

At give Gosmers beboere deres historie tilbage
Foruden de emnegrupper, som vi har været 
igangsættere for, er en gruppe beboere, på 
baggrund af det indsamlede materiale, gået 
igang med at dramatisere sognets historiske 
udvikling.

Initiativet til teaterarbejdet er udgået fra to 
personer, som selv arbejder med teater og 
drama på forskellig måde. Den ene bor i by
en, den anden har gjort og har stadig sine 
forældre boende der. Under arbejdstitlen »at 
give Gosmers beboere deres historie tilbage« 
har en manuskriptgruppe på en halv snes be
boere siden efteråret 79 gennem faste ugentli
ge møder faet udarbejdet en synopsis, og de 
har nu søgt kulturministeriet om midler til at 
sætte stykket op i forsamlingshuset.
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I stykket skildres landsbyens mennesker 
tilbage fra fællesskabets tid, og man følger en 
husmandsfamilie, en gårdmandsfamilie og 
dens tyende, og hvorledes deres livsvilkår er 
forandret op gennem tiden, fra fæstebonde til 
slagteriarbejder. Desuden skildres nogle af 
landsbyens institutioner -  hospitalet, forsam
lingshuset -  deres udvikling og betydning for 
byen. Der er ingen i manuskriptgruppen, som 
har boet i byen i mere end 20 år, de fleste 
endog langt mindre, og det har derfor været 
nødvendigt at fa snakket en række forhold 
igennem med gamle folk fra egnen. Inter
viewmaterialet bliver i uddrag offentliggjort i 
et program til forestillingen.

I 1979 meddelte man fra Århus Amts Mu
seumsråd og Odder Museum, at man ikke 
længere ville støtte projektet, da man skønne
de, at det indeholdt for meget formidling og 
for lidt forskning. Dette til trods for at amts
midlerne var givet gennem almenformid
lingsudvalget. På baggrund af en sådan ar
gumentation kan man blive lidt bange for, 
hvilken status der egentlig tillægges formid
lingen, og hvor stor interessen når det kom
mer til stykket er, for at prøve noget andet 
end de traditionelle udstillinger.

Når man har oplevet den glæde og det re
spons fra en lokalbefolkning, som vi har i 
Gosmer sogn, er man ikke i tvivl om, at der i 
lignende formidlingsprojekter er muligheder, 
som der må og skal arbejdes videre med.

På eget initiativ søger deltagerne i Gosmer 
sogn nu midler andetsteds fra til afrunding af 
arbejdet.

Henrik Thrane:
Hvordan forebygges rabies
archaeologorum?
Olaf Olsens indlæg om arkæologernes spe
cielle form for galskab (Fortid og nutid 28, 
276 fl) satte skytset ind mod udgravningen af 
fortidsminder, der ikke trues af umiddelbar 
ødelæggelse -  bortset fra den arkæologerne 
måtte have i sinde. Det var altså den fine ende 
af arkæologien, problemgravningerne eller 
forskningsgravningerne, det drejede sig om.

Jeg føler ikke trang til at gå i rette med Olaf

Olsen, tværtimod vil jeg gerne gå lidt videre 
og påstå at rabies archaeologorum er mere 
smitsom og alvorlig end man kunne tro.

Rabies ytrer sig i sin arkæologiske form 
som en utæmmelig lyst til at grave, levereglen 
for den angrebne bliver »excavare necesse 
est«. Totaludgravningssyndromet (hedder 
det vist nu) er blot den yderste konsekvens af 
sygdommen, resultatet alt for ofte en så lang
trukken undersøgelse, at udgraveren enten 
dør undervejs eller efterlader sig en upublice- 
ret udgravning -  beretningen er selvfølgelig 
afleveret år for år -  i begge tilfælde en så al
vorlig sag fordi gravningen for enhver anden 
end udgraveren vil være mange gange van
skeligere at publicere. Kun sjældent kommer 
disse forhold op til overfladen -  som i debat
ten om Sir Mortimer Wheelers nekrolog over 
Sir Ian Richmond i Antiquity 1975. Normalt 
holdes skandalerne indenfor faggruppen.

De fleste af de angrebne far afløb for deres 
galskab ved at grave truede fortidsminder ud 
-  det kan der jo ikke ske så meget ved (?). § 
49-gravninger kalder vi dem herhjemme, da 
de har en lovdækket finansieringsmulighed. 
Nødgravninger er et andet og måske bedre 
navn. Det kan både dække den tilstand for
tidsminderne befinder sig i og den udgraverne 
lider under. Det er nemlig et spørgsmål, om 
arkæologerne ikke er ved at befinde sig i en 
åndelig nødstilstand. I den gode sags tjeneste 
graves der som aldrig før i dette kongerige. 
Selv ikke i de entrepenante artier sidst i forri
ge århundrede nåede man mere. Dengang var 
situationen måske endnu mere forvirret end 
den kan forekomme i dag (Sven Thorsen, 
Fortid og Nutid 28, 211 ff).

Det er jo vitterlig en god sag at redde histo
riske kilder fra ødelæggelse. At man så øde
lægger dem i redningsøjeblikket er den for ar
kæologien helt specielle situation, som den 
enkelte arkæolog må gennemtænke i sit løn
kammer gang på gang, efterhånden som han 
far stigende erfaring og mere ansvar -  hvis 
han da far tid til at tænke. Ingen kan gøre det 
bedre end hans evner og tidens teknik stræk
ker, men det er en alvorlig sag at erstatte den 
primære kildes uendelige informationsmulig
heder med et begrænset sæt af fortolkede og 
lidet kontrollable beskrivelser, opmålinger og
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fotografier. Alternativet er blot den ukontrol- 
lerede ødelæggelse, hvor end ikke de simple
ste oplysninger bjerges. I den situation er val
get klart.

Ser man museernes og andre arkæologiske 
institutioners årsberetninger igennem (senest 
Antikvariske Studier 3, 1979), er det indly
sende, at en fylde af informationer indsamles 
ved de mange § 49-gravninger. De mest iøj
nefaldende fylder vor stadigt voksende tids
skriftmængdes sider, så folket og de bevilligen
de myndigheder kan se, at de får noget for 
pengene. Arkæologerne graver alt hvad de 
orker, året rundt, med gigt og rygskader til 
følge -  men det tager de med i købet. De er 
nemlig så s . . . .  s pligtopfyldende og an
svarsbevidste overfor deres fags kildemateri
ale.

Hvad er der da galt? Olaf Olsens første 
spørgsmål til udgraveren lød: Er det nødven
digt at foretage denne undersøgelse?«

Dette spørgsmål bør ikke blot stilles inden 
forskningsgravninger, men er lige så beretti
get ved nødgravninger.

Næste led i den sjælelige ransagelse bør ly
de: »Du skal kun grave, hvor det er uundgå
eligt fordi udgravningen er den sidste chance 
for at redde denne historiske kilde«. Allerede 
med denne grundsætning bliver der udgrav
ningsobjekter nok, så sandt som anlægsarbej
derne her i landet ikke ser ud til at gå i stå -  
trods olie- og andre kriser. Objekter, der el
lers fjernes af bulldozere o.l., kvalificerer sig 
naturligvis til udgravning, de er de egentlige 
nødudgravningssager. Der bliver allerede her 
for mange til at det hele kan nås, der må prio
riteres efter den i øjeblikket rådende erkendel
se.

I denne situation falder rabiesanklagen 
bort, slaget er tabt på forhånd. Det skulle 
nemlig have været udkæmpet længe før. Det 
må derfor være en klar målsætning at skære 
denne risikogruppe ned til det minimale.

Alt hvad der overhovedet kan bevares, også 
selvom det ikke er for evigheden men blot for 
en generation eller nogle år, bør bevares. 
Derved udskydes nødsituationens indtræffen 
til tider, der forhåbentlig er bedre. I én hense
ende vil de sikkert være det. Undersøgelses- 
methoder og hjælpevidenskaber er alene i

Olaf Olsens og min levetid udviklet utroligt, 
og intet tyder på at den tendens er bremset.

For at opnå denne udskydelse af det for 
fortidsmindet fatale øjeblik kræves et helt an
derledes intimt samarbejde mellem planlæg
gere og arkæologer end hidtil praktiseret. 
Kun hvis samarbejdet indledes så tilpas tid
ligt at der endnu ikke er slået streger på kor
tene, kan det nytte noget. Planlæggerne må 
gerne gå og tænke på hvor stregerne burde 
være, men så skal vi også orienteres. Ud fra 
vores viden om landskabets fortid kan vi vej
lede planlæggerne, så der gøres mindst mulig 
vold på fortidsminderne, ikke blot de synlige, 
men i lige så høj grad de skjulte såsom bo
pladser og gravpladser. Veje kan flyttes, re
kreative områder nyfordeles o.s.v.

Herved vinder vi arkæologer 1. en udsæt
telse på ubestemt tid af nødgravningerne, 2. 
mulighed for at bruge kræfterne på andre sa
ger (det forebyggende arbejde i form af regi
strering og samarbejde er mindre tidskræ
vende end nødgravningerne), 3. arkæologien 
kommer nærmere ind på livet af folk.

Befolkningen vinder 1. nogle åndehuller, 2. 
deres daglige omgivelser far et historisk per
spektiv, idet man nu kan fornemme hvordan 
forfædrene boede og brugte landskabet (beva
ringen ledsages selvfølgelig af oplysning om 
hvad det er, der bevares), 3. I sidste instans 
får befolkningen en bedre Danmarkshistorie, 
da fremtidens arkæologer vil kunne fa flere 
oplysninger frem når de endelig engang skal 
udgrave de pladser, vi nu far beskyttet.

Fredning i gammeldags forstand kommer 
også på tale. Der er f.ex. mange overpløjede 
høje, som fortjener at bevares, både fordi de 
pynter på landskabet og fordi der er så meget 
tilbage af dem, at de endnu rummer betydeli
ge informationsmængder. På privat jord vil 
sådanne fredninger koste penge, men færre 
end hvis højene skulle graves ordentligt ud. I 
byudviklingszonerne vil de samme problemer 
ikke opstå, der skal være grønne områder alli
gevel så bevaring kræver ikke extra investe
ring.

Forudsætningen for at lægge større vægt på 
bevaringen og på det forebyggende arbejde 
er, at vi kan tilbyde planlæggerne en nogen
lunde dækkende viden om kulturlandskabets
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arkæologiske pladser. Det vil jeg vove at påstå 
at få af os i dag kan gøre med god samvittig
hed. Vi har gravet og gravet, men ikke lagt 
vægt på den i denne sammenhæng uundvær
lige registrering eller rekognoscering.

Hvis man kan godtage min tankegang, må 
konsekvensen blive en ændret prioritering af 
det arkæologiske arbejde:

Nødudgravningerne må ikke lamme os, de 
skal nedprioriteres til absolut sidste led i den 
normale arbejdsgang. De skal ikke danne den 
brede vej, men være den blindgyde som kun 
de håbløse sager havner i. For at komme 
planlæggerne og maskinerne i forkøbet må 
registreringen af fortidsminder i videste for
stand opprioriteres. Navnlig gælder det de 
bynære områder, som skal bebygges indenfor 
de næste planperioder. Overfladeafsøgning -  
normal rekognoscering -  bliver sammen med 
studiet af luftfotografier den foretrukne ar
bejdsgang.

Med denne strategi undgår vi ikke nød
gravningerne. Dels vil der komme prøvegrav
ninger på nyfundne pladser for at se, om de 
nu også er bevaringsværdige, dels vil der 
komme tilfælde, hvor en plads smuttede gen
nem iagttagelsesnettet, eller hvor planlæg
gerne alligevel ikke kunne tage hensyn til os 
(det bliver selvfølgelig undtagelser, der be
kræfter reglen). Nødgravningerne far blot den 
plads, de altid burde have haft, de er arkæ
ologiens ultimative svar på samfundets ud
viklingskrav når alle andre muligheder er 
udtømte.

Jeg har tidligere (Fortid og Nutid 25, s. 299 
ff) argumenteret i lignende retning. Mine er
faringer siden har ført til den her fremlagte 
stramning. Jeg mener at tilgodese ikke blot 
min dårlige ryg, men også arkæologiens tarv i 
nutid og fremtid bedst ved den skitserede 
strategi. Følges den, vil man i hvert fald ikke 
mere med rette kunne stille diagnosen »rabies 
archaeologorum«.

N. C. Skouvig:
Gorm den Gamles herkomst
Omtrent samtidig med min bog ’Hardeknud 
I og Hardsyssel etc.’ udkom i begyndelsen af

1977 Erik Kroman’s »Det danske Rige i den 
ældre Vikingetid«. Disse to bøger har en del 
tilfælles: det tidsrum, de omhandler, perio
dens danske konger m.m., men på to vigtige 
hovedpunkter er der afgørende forskelle. Me
dens Kroman mener at kunne etablere en 
sammenhængende kongerække fra Gudfred 
til Gorm den Gamle, afstod jeg -  efter omfat
tende forstudier -  fra at udrede hele slægts
forbindelsen indtil og med Gorms nærmeste 
forgænger (min bog p. 19 f), og dernæst lader 
Kroman nok Gorm nedstamme biologisk fra 
den gamle danske kongeslægt men introduce
rer ham dog først rigtig på den danske scene 
fra ca. 934 efter en årrækkes ophold i England 
som engelsk jarl under navnet Gudrum og 
som søn af en mand ved navn Svend, medens 
han efter min formening er søn af en Harde
knud og stammer fra Jylland.

Dr. Kromans opsigtsvækkende Englands
teori mødte adskillig skepsis. Jeg for mit ved
kommende fandt den både efter nærmere 
gennemlæsning og specielt efter et ret indgå
ende studium af dét, der er forfatterens alfa og 
omega: de kongelige engelske gavebreve 
(charters) for perioden 924-939, ganske util
strækkelig underbygget. Og nu har et par 
fagfolk udtalt deres dom, -  og den tør nok 
siges at være fældende. I en kronik i Berl. Tid. 
22/3 1978 »Gorm den Gamle og Æthelstans 
jarler« har lektor i middelalderhistorie ved 
Københavns universitet, Niels Lund i detaljer 
gennemgået Kromans argumenter og fundet 
dem alle særdeles usikre. Han slutter med at 
sige: »Konklusionen bliver da, at der i de hi
storiske kilder ikke findes noget belæg for 
Kromans teori om Gorm den Gamle som en
gelsk jarl.«

Kromans reaktion herpå bestod i en kronik 
i samme blad 29/4 1978, hvor han -  uden at 
nævne Niels Lund og referere hans kritik -  
blot gentager og henviser til sin teori og sine 
argumenter fra bogen.

Endvidere har lektor Inge Skovgaard-Pe- 
tersen i sin anmeldelse af dr. Kromans bog i 
Fortid og Nutid bd. XXVII s. 411. f. kritisk 
behandlet teorien og dens begrundelse og si
ger afsluttende: »Kromans teori er vel ikke 
blottet for sandsynlighed, men den forudsæt
ter to ting der stiller strenge krav til læserens
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gode vilje: at det samme navn ikke kan bæres 
af to personer der kalder sig konger, samt at 
der ikke kan forekomme misforståelser i den 
vrimmel af årbøger og krøniker der her er be
nyttet. Bedst afhjemlet er de nævnte nordiske 
navne blandt underskriverne i de engelske 
charters, omend de er dårligt overleveret, 
men deres forbindelser til hjemlandet fremgår 
naturligvis ikke af dokumenterne.«

Kroman reagerer i dette tilfælde med i en 
artikel i Fortid og Nutid, bd. XXVIII, hft. 1, 
1979, s. 83 f., at udtrykke sin glæde over, at 
Inge Skovgaard-Petersen »i hvert fald finder, 
at (hans) teori om, at Gorm den Gamle er 
kommet fra England, ikke er blottet for sand
synlighed«, -  men uden at han går ind på 
hendes nævnte præmisser, idet han også i 
dette tilfælde i alt væsentligt kun gentager si
ne påstande og argumenter fra bogen.

Inge Skovgaard-Petersens nævnte betingel
ser for den i sig selv vage hovedsætnings gyl
dighed er jo imidlertid af den beskaffenhed, at 
formentlig mindst 99,9% af historikere ikke 
vil finde dem opfyldt, hvorved værdien af 
Kromans teori praktisk talt reduceres til nul.

Og hermed er vi så tilbage ved den tidligere 
problemstilling m.h.t. Gorms herkomst: 
norsk eller dansk (jysk)?

Til Inge Skovgaard-Petersens anmeldelse 
af min bog (1978, lige foran Kromans) vil jeg 
ikke fremkomme med modbemærkninger, 
dels fordi hendes konkrete indvendinger er få 
og ret lemfældige, dels fordi jeg er enig i hen
des sammenfattende slutbemærkning, at in
gen ’kan fremføre meget andet end hypoteser 
for det oldjyske kongerige’, (jfr. min bog pp. 
10, 125 ff.). -  Men lidt har jo også ret, og 
yderligere tror jeg, vi kan være enige om at 
føje til slutbemærkningen: på det nu forelig
gende grundlag.

Og tilsidst: Inge Skovgaard-Petersens be
tegnelse -  formentlig møntet på det østdanske 
historieparnas -  »Udkantsdanskere«, har 
unægtelig frydet mig såre.

Steffen Heiberg:
Christian IV, rigsrådet og dansk 
udenrigspolitik 1612-25
Emnet for Leo Tandrups store bog er den 
nordiske magtkamp mellem Danmark og 
Sverige i årene 1612-25, tiden mellem Kal
mar og Kejserkrigen.1 Afgørende betydning 
for dennes udfald havde ifølge Tandrup tre 
hovedaktører: Sverige, den danske konge 
(Christian IV) og det danske rigsråd. Herved 
er antydet en intern dansk magtkamp med 
betydning for udfaldet af den nordiske, og i 
overensstemmelse hermed er væsentlig vægt 
lagt på analysen af den danske udenrigspoli
tiks tilblivelse.

Hovedsynspunktet er, at den interne dan
ske magtkamp fik til følge, at Danmarks 
udenrigspolitik blev præget af en række kom
promisser mellem kongens og rådets forskel
ligartede udenrigspolitiske konceptioner, 
hvad der gav sig udslag i en ujævn udenrigs
politisk kurs. Følgen blev, at Danmark kom 
til kort overfor Sverige, hvis udenrigspolitik 
på baggrund af større enighed og fasthed i 
ledelsen var ganske anderledes konsekvent. 
Tandrups udgangspunkt er J. A. Fridericias 
kritiske opfattelse af Christian IV-epokens 
danske udenrigspolitik og vurderinger af kon
gens og rådets udenrigspolitiske doktriner,2 
der med modifikationer har været gældende 
til i dag. Indledningsvis karakteriserer Tan
drup denne tradition. Som sine samtidige 
skrev Fridericia under indtryk af 1864-kata- 
strofen og den nationale selvransagelse, den
ne gav anledning til. For den historisk bevid
ste var nederlaget det sidste af en lang række, 
der konstant havde mindsket det danske riges 
omfang og anseelse fra en relativ betydelig 
magt først i 1600-årene til en europæisk små
stat. Dette udgangspunkt måtte naturligt føre 
til et deterministisk syn på Danmarks ydre
politiske historie, hvor 1864 blev udviklingens 
uundgåelige slutpunkt. Allerede Fridericia

1. Leo Tandrup: Mod triumf eller tragedie. En politisk-diplomatisk studie over forløbet ad den dansk-svenske magt
kamp fra Kalmarkrigen til Kejserkrigen med særligt henblik på formuleringen af den svenske og især den danske 
politik i tiden fra 1617 og især fra 1621 til 1625. Universitetsforlaget i Aarhus 1979. I 510 s. II 570 s.

2. J. A. Fridericia: Danmarks ydre politiske Historie i Tiden fra Freden i Lybek til Freden i Brömsebro. I—II. Kbh. 
1876-81.
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var tilbøjelig til, og flere af hans efterfølgere 
gør det uden reservationer, at projicere vilkå
rene for nutidens danske småstat tilbage til 
det 17. årh.s betydelige dansk-norske stats
dannelse. Det er indlysende, at Christian IVs 
aktive og ekspansive udenrigspolitik under 
denne synsvinkel måtte forekomme ureali
stisk og uden baggrund i landets ressourcer. 
Ved bedømmelsen af Fridericiatraditionen er 
det betydningsfuldt, at Fridericias billede af 
Christian IV især er baseret på studier over 
kongens virksomhed i hans senere år, hvor 
hans psyke som følge af politisk og privat 
modgang havde ændret sig. Tandrup frem
hæver med rette, at kongens ændrede sindstil
stand skal ses på baggrund af, at efter Lutter 
am Barenberge var grundlaget for hans uden
rigspolitiske visioner borte og dermed i en vis 
forstand meningen med hans liv. Det er der
for ikke uden videre sikkert, at Fridericias 
vurderinger er fuldt gyldige for kongens yngre 
år. Overfor Christian IV stiller Fridericia 
rigsrådet, i hvilket han vel ikke finder over
legne og vidtsskuende ånder, men som dog 
tillægges en vis portion sund fornuft, og hvis 
realisme fremhæves i modsætning til kongens 
mangel på samme. Det er mod dette syn, der 
gør kongen til den ansvarlige for udviklingens 
forløb, Tandrup vender sig. Tværtimod fin
der han, at Christian IVs aktive politik over
for Sverige var baseret på en realistisk vurde
ring, da han i modsætning til rigsrådet havde 
indset konfliktens karakter af eksistenskamp. 
Kongens udenrigspolitiske doktriner finder 
Tandrup fundamentalt sunde, men han 
hæmmedes i sine bestræbelser af et rigsråd, 
der i sin mangel på udenrigspolitisk realitets
sans var tilbøjelig til at prioritere magtkam
pen mod kongen højest.

Der er ingen tvivl om, at Tandrups analyse 
af Fridericia-traditionen rammer noget cen
tralt. Det er på den anden side også karakteri
stisk for hans fremstilling, at Fridericias 
grundkoncept, modsætningen mellem konge 
og rigsråd, overtages uden forbehold, og alle 
aktstykker tolkes herudfra. Afgørende forud
sætninger for rådets mulighed for at gøre sig

gældende i udenrigspolitikken og især i for
holdet til Sverige finder Tandrup knyttet til 
den ved freden i Stettin 1570 oprettede græn- 
semødeinstitution, det såkaldte Stettinfor- 
bund, der gav rådet særlig kompetence netop 
i forholdet til Sverige. Rådets modstand mod 
en krigerisk konflikt med Sverige 1604, 1611 
og senere ses derfor på baggrund af, at en 
sådan meget vel kunne tænkes at tilintetgøre 
grænsemødeinstitutionen og dermed et væ
sentlig grundlag for rådets indflydelse. Rigs
rådets bestræbelser ved fredsforhandlingerne 
i Knærød 1612-13 tolkes derfor udfra den 
opfattelse, at en ydmygelse af Sverige meget 
vel ville umuliggøre en videreførelse af Stet- 
tinforbundet. Derimod medførte den svenske 
politik på grænsemødet i Knærød 1624, at 
Stettinforbundet reelt sattes ud af kraft, hvad 
der fik en generel svækkelse af rådets stilling 
overfor kongen til følge. Ved at trække Stet
tinforbundet i forgrunden far Tandrup givet 
sin analyse af den danske udenrigspolitik og 
dens hovedaktører konsistens. På dette 
grundlag er det klart, at Christian IVs agres
sive udenrigspolitik ikke uden videre kan tol
kes som udtryk for manglende dømmekraft, 
mens rådet stod for den realistiske vurdering 
af Danmarks udenrigspolitiske vilkår. 
Tværtimod kan begge holdninger klart be
grundes udfra den interne magtkamp.

Det er indlysende, at en stillingtagen til 
forfatterens teser er afhængig af, hvorvidt 
hans vurdering af Stettinforbundet er hold
bar. Som en væsentlig politisk forudsætning 
fremhæves »kongemagtens sammenbrud 
1570«, hvor der må tænkes på den politiske 
situation, Frederik Ils abdikationstrussel 
udløste. Hvis det er rigtigt, at den politiske 
krise 1570 resulterede i en svækkelse af kon
gemagten, er det naturligvis nærliggende at 
tolke oprettelsen af grænsemødeinstitutionen 
som en magtforøgelse for rådet på konge
magtens bekostning. Den traditionelle opfat
telse af 1570-krisen er imidlertid imødegået af 
Frede P. Jensen.3 I betragtning af den betyd
ning Tandrup tillægger forbundet, havde det 
dog været rimeligt med en drøftelse af dets

3. Historisk Tidsskrift 12, VI, 1972 s. 81 ff. Jfr. Frede P. Jensen: Bidrag til Frederik II’s og Erik XIV’s historie. Kbh. 
1978.
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forudsætninger og navnlig en stillingtagen til 
Jensens velargumenterede opfattelse af kon
gemagtens stærke stilling i 1570, hvad enten 
den anerkendes eller ej. Det er desuden be
tydningsfuldt, at den politiske udvikling i 
Norden og Balticum 1570 gav Danmark det 
overtag i forholdet til Sverige, som syv års 
krig ikke havde kunnet skaffe. På baggrund 
heraf bliver det nærliggende at se oprettelsen 
af grænsemødeinstitutionen som et forsøg på 
fra dansk side at skaffe sig et permanent 
grundlag for indblanding i svenske anliggen
der. Holder dette stik, bliver både de eksterne 
og interne forudsætninger for forbundet an
dre, hvilket naturligvis ikke udelukker, at det 
under ændrede uden- eller indenrigspolitiske 
konditioner kunne skifte karakter.4 I dette 
ligger derfor ingen afvisning af Stettinforbun- 
dets centrale betydning for rådspolitikken, 
men blot en påpegning af, at Tandrup som 
følge af sit udgangspunkt let kommer til at 
overdrive rådets magtstilling.

Det forekommer mig, at netop dette er til
fældet med hans tolkning af rigsrådets hold
ning til Christian IVs påtænkte krige med 
Sverige 1604 og 1611. Det er således diskuta
belt, om man kan tolke rigsrådets henvisning 
til Stettinforbundets voldgiftsbestemmelser i 
dets argumentation mod krigen 1604 som 
trussel om oprør.5 Tandrup tager efter min 
mening for lidt hensyn til, hvad den franske 
historiker Pierre Renouvin kalder »les forces 
profondes«. Ganske vist fremhæves det fuld
stændig rigtigt, at inden det 16. årh.s udgang 
var udviklingen fra krigeradel til hof- og em
bedsadel på det nærmeste fuldført, men dette 
burde have været uddybet gennem en påpeg
ning af, at adelens nye rolle skal ses på bag
grund af, at som følge af den militærtekniske 
og -taktiske udvikling i løbet af det 16. år
hundrede var adelens hidtidige militære 
magtmonopol gledet over til kronen.6 Men 
dette betød også, at det militære grundlag for 
en rigsråds- eller adelsrevolte mod kongen ik

ke mere eksisterede. I 1511 ville kongen sik
kert have været afhængig af de pansrede ade
lige ryttere til krig, og omvendt havde de 
kunnet bruges mod ham, men ikke 1604 eller 
1611. Det må derfor være mere rimeligt at 
tolke rigsrådets henvisning til Stettinforbun- 
det som en anmodning til kongen om i forhol
det til Sverige at besinde sig på retsgrundla
get for relationerne mellem de to stater, såle
des at Danmark ikke kom til at fremstå som 
angriberen. Uden at drage rådets principielle 
fredsvilje i tvivl finder jeg, at netop i 1604 lå et 
andet forhold til grund for rådets holdning, et 
forhold der kommer frem i sidste del af be
tænkningen, hvor undersåtternes vanskelige 
økonomiske vilkår fremhæves. Det må anta
ges, at rådet især havde de kriseagtige tilstan
de inden for landbruget i tankerne, der gav 
sig udslag i politisk uro hos adelen og måske 
var medvirkende til, at kongen samme år af
lyste projekterede købstadmøder. Det er også 
væsentligt, at formentlig samme år havde 
rigsrådet bevæget kongen til at komme det 
betrængte storlandbrug til hjælp i form af 
personlige lån til adelen. Rådets betænkelig
heder ved en krig på dette tidspunkt, vil jeg 
derfor først og fremmest se på baggrund af 
interne økonomiske problemer, der ville gøre 
en krig med Sverige netop nu mindre hen
sigtsmæssig. Når kongen bøjede sig for rådets 
argumentation, har det snarest været be
grundet i dette forhold samt i udsigten til 
profit ved kapitaludlån end i en fuldstændig 
tom trussel om revolte. Dette leder ind på et 
principielt spørgsmål, nemlig karakteren af 
rigsrådets betænkninger overhovedet. I en 
utrykt undersøgelse af Christian IV’s er
hvervspolitik er der peget på, at rigsrådets 
betænkninger på de kongelige propositioner 
må ses på baggrund af selve rådgivnings
funktionen.7 Det var rådernes opgave overfor 
de synspunker, der var nedfældet i propositi
onerne at argumentere for en sag pro et con
tra, og en argumentation contra et kongeligt

4. Det er nærliggende at forklare den stejle svenske holdning på grænsemødet i Knærød 1624 med, at Gustav Adolf og 
Axel Oxenstierna sigtede mod en likvidation af grænsemødeinstitutionen med de reminiscenser af dansk supremati, 
denne indeholdt.

5. Tandrup anf. arb. Is . 105 f.
6. Herom Knud J. V. Jespersen: Rostjenestetaksation og adelsgods. Odense 1977 s. 32.
7. Lis Heiberg: Christian IV’s erhvervspolitik 1596-1625 (Speciale, Kbh. Univ. 1979).
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standpunkt afspejler nødvendigvis ikke en 
principiel opposition. Det var for så vidt rå
dets opgave for ikke at sige dets pligt at over
veje konsekvenserne af de kongelige planer og 
påpege problematiske sider ved disse. I så 
henseende er der næppe principiel forskel på 
rigsrådets og senere statskollegiets eller ge- 
heimekonseillets placering i beslutningspro
cessen. Hermed er selvfølgelig ikke sagt, at 
betænkningerne ikke udtrykker standpunkter 
og overbevisninger, men blot peget på et 
centralt kildekritisk problem.

Det er et gennemgående synspunkt hos 
Tandrup, at rigsrådet gennem sin bevillings
politik til en vis grad med held kunne sabote
re kongens udenrigspolitiske og militære pro
jekter. Men den undersøgelse af det finan
sielle grundlag for kongens ambitiøse uden
rigspolitik, der skulle have perspektiviseret 
rådets bevillingspolitik, mangler. Karakteri
stisk for det 17. årh.s første årtier var statens 
og dermed kongens overordentlig velfundere
de finansielle position, der synes at kulminere 
o. 1620. Baggrunden herfor var ikke mindst, 
at der årligt inklusive øresundstolden var et 
betragteligt overskud på det ordinære budget, 
hvad der dels satte Christian IV i stand til at 
akkumulere en vældig kapital og dels reduce
rede den politiske betydning af rådets skatte
bevillingsret.8 I betragtning af kongens finan
sielle magtstilling må rigsrådets karrighed 
med bevillinger til den militære sektor ikke 
vurderes isoleret men skal ses i sammenhæng 
med kongens egne kapitaldispositioner. Af 
Ladewig Petersens undersøgelser herover 
fremgår, at disse stort set fordeltes på fire ka
tegorier 1) udlån til danske private, især ade
lige 2) udlån til tyske fyrster 3) anlægsarbej
der og 4) de merkantilistiske erhvervsforeta
gender. Derimod er det indtil 1620’erne rela
tivt ringe beløb, der anvendes til militære for
anstaltninger. Til denne kategori må dog reg
nes de 200.000 dr. Christian IV lånte sin sø
stersøn, hertugen af Braunschweig-Wolffen- 
büttel, til deres fælles mislykkede aktion mod

byen Braunschweig 1615-16. Begrænsede 
troppehvervninger fandt sted 1618 i forbin
delse med Bremenspørgsmålet og 1621 i rela
tion til den pinnebergske affære, men i Chri
stian I Vs finansielle dispositioner er der her
udover intet, der tyder på, at han for alvor 
har gjort klar til krig. Heller ikke i forbindelse 
med krisen omkring 3. termin af »Elfsborgs 
løsen«9 foretog kongen nogen omdisponering 
af sine midler med henblik på et forestående 
militært opgør. Det må derfor betvivles, at 
han på dette tidspunkt for alvor gjorde klar til 
krig. At han derimod har villet udnytte den 
tilsyneladende svigtende svenske betalings
evne til at presse Gustaf Adolf til indrømmel
ser, er en helt anden sag. Kongens stejle 
holdning kan i øvrigt meget vel skyldes, at 
han på forhånd har kalkuleret med at kunne 
anvende Elfsborgpengene på det tilstundende 
Kieleromslag januar 1618, hvorfor en mang
lende svensk betaling ville krydse allerede fo
retagne dispositioner. Det er karakteristisk, at 
Christian IV samme år (1618) søgte at presse 
rådet til ekstraordinære bevillinger til mili
tære foranstaltninger men åbenbart ikke har 
været til sinds at satse sine egne rigelige ka
pitalressourcer herpå. Tværtimod udsatte 
kongen samme år i hvert fald 200.000 dr. på 
rente, hvad der svarede til indtægten af mere 
end 2 ekstraskatter af Danmark og Norge.10 
Det hører med i billedet, at kongen, så vidt 
det kan konstateres, kun har brugt meget lidt 
af Elfsborgs løsen til offensive militære foran
staltninger. Anvendelsen af disse penge fulgte 
stort set samme mønster som hans øvrige fi
nansielle dispositioner. Der er i disse intet, 
der tyder på, at han sigtede mod et militært 
opgør på dette tidspunkt, og hans tilbøjelig
hed til kun at ville lade militære foranstalt
ninger finansiere gennem ekstraordinære 
pålæg uden at røre sine egne kapitaler har 
ikke gjort hans politik troværdig overfor rigs
rådet. Det er derfor svært at finde belæg for 
forfatterens antagelse om, at rigsrådet gen
nem en finansiel Obstruktionspolitik delvis

8. E. Ladewig Petersen: Christian IV’s pengeudlån til danske adelige. Kbh. 1974 s. 17 AF.
9. Elfsborgs løsen var den krigsskadeerstatning på 1 million daler, Sverige efter Kalmarkrigen skulle betale over fire 

terminer 1616-19. Pantet herfor var Elfsborg slot plus syv omliggende herreder.
10. E. Ladewig Petersen anf. arb. s. 22 f, 45 ff.
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blokerede kongens rustningsplaner. Det er 
muligt, at rådet tilsigtede dette, men afgøren
de må det være, at kongen ikke selv på dette 
tidspunkt var indstillet på nogen ompriorite
ring af sine dispositioner. I forbindelse med 
drøftelsen af rådsmødet på Antvorskov 1618 
accepterer Tandrup tilsyneladende Slanges 
påstand om, at Christian IV skulle have haft 
til hensigt at afpresse rådet bevillinger til en 
stående hær på 24000 mand. Det forekommer 
mærkværdigt, at en så kyndig historiker som 
Tandrup sluger den historie råt uden at re
flektere over, hvad en hvervet hær af denne 
størrelsesorden egentlig ville koste. 1621 an
slog rigsrådet udgifterne til 4000 fodknægte 
og 1000 ryttere til ca. 400.000 daler.11 En hær 
på 24000 mand har ikke kostet under 2 milli
oner daler årligt, hvilket skal sættes i relation 
til en årlig samlet indkomst inklusive kongens 
omslagsindtægter og sundtolden på højst 
6-700.000 daler. En sådan hær har overhove
det ikke kunnet finansieres gennem ekstraor
dinære pålæg, selv om også adelen beskatte
des. Den ville kræve en fuldstændig omlæg
ning af kongens og regeringens finansielle 
dispositioner, som det i nogen grad blev til
fældet 1623/25, men som slet ikke var inde i 
billedet på dette tidspunkt. Enten er der tale 
om en konstruktion fra Slanges side eller også 
er 2400 mand i den oprindelige proposition, 
som Slange muligvis har kendt, blevet til 
24000. Det er i denne henseende værd at 
erindre om, at den langt mindre hvervede 
hær, der opstilledes 1637, i væsentlig grad bi
drog til at slå bunden ud af landets økonomi 
og derved til at undergrave det politiske sy
stem.12

På denne baggrund kan jeg ikke i samme 
grad som Tandrup gøre rigsrådet til synde
buk for kongens mislykkede udenrigspolitiske 
aspirationer. Det forekommer mig, at han i 
for høj grad vurderer rådets holdning politisk 
og går for let henover de økonomiske og fi
nansielle vilkår, der var en væsentlig bag
grund for dets argumentation. Dette gælder 
også vurderingen af rigsrådets og kongens

forskelligartede forsvarspolitiske koncepti
oner. Det er rigtigt, at kongens og rådets for
kærlighed for henholdsvis hvervede tropper 
og en udskreven national hær afspejlede reelle 
magtpolitiske interesser, eftersom kongen ik
ke kunne anvende de nationale tropper i en 
angrebskrig uden rådets godkendelse og hel
ler ikke kunne bruge dem i sin egenskab af 
hertug af Holsten. På den anden side demon
strerede Kejserkrigen tydeligt, at Danmark 
havde et krigsfinansieringsproblem af dimen
sioner, der snarere end Lutter am Barenberge 
var den egentlige årsag til nederlaget. Lan
dets ressourcer var ikke tilstrækkelige til at 
opretholde større hvervede tropper i længere 
tid. Dette kan forekomme overraskende i be
tragtning af Christians i samtiden næsten le
gendariske rigdom. Men det må erindres, at 
grundlaget for kongens finansielle magtstil
ling var det overskud, sundtolden gav. Uden 
sundtolden var der kun akkurat balance på 
det ordinære budget og det uden landmilitære 
styrker af betydning. I det øjeblik kongen 
indlod sig på større hvervninger, blev hans 
kapital spist op. Udfra en militær betragtning 
talte meget utvivlsomt for en hvervet hær, 
men finansielt var der for så vidt al mulig 
ræson i rådets fremhævelse af de nationale 
tropper. Det var dog ikke alene et spørgsmål 
om ressourcer; et forældet forvaltningssystem 
betød ganske givet, at man ikke kunne mobi
lisere alle potentielle kræfter. Lensreformen 
var ebbet ud efter år 1600, og det er iøvrigt 
tvivlsomt, om det var muligt at forøge kro
nens udbytte af lenene uden fundamentale 
ændringer i adelens stilling i lensforvaltnin
gen, hvilket ville true de garantier for det po
litiske og sociale system, rigsråd og adel hav
de netop i forvaltningen. Men det er væsent
ligt, at de store ekstraordinære indtægter, 
Christian IV kunne disponere over i de første 
årtier af det 17. årh., blokerede for en erken
delse af forvaltningens utilstrækkelighed. Da 
systemets svagheder som følge af Kejserkri
gen og 1630’ernes rustningspolitik viste sig 
pludseligt og med overvældende styrke, blev

11. Kr. Erslev, Aktstykker og Oplysninger til Rigsraadets og Stændermødernes Historie i Kristian IV’s Tid I, 1883-85, 
s. 312.

12. Hist. Tidsskr. 76, 1976 s. 46 f.
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resultatet konflikt i stedet for fornuftig re
formpolitik. På denne baggrund ville jeg i 
stedet for at lægge vægten på rådets eller en
kelte råders manglende erkendelse af forhol
dene fremhæve systemets indbyggede svag
heder.

I betragtning af at Tandrups udgangs
punkt er en efter min mening rigtig kritik af 
Fridericiatraditionens tendens til at projicere 
vilkårene for nutidens danske småstat tilbage 
til det 17. århundrede, havde det været na
turligt med en analyse af udenrigspolitikkens 
ressourcemæssige grundlag. Lidt subtilt kan 
det anføres, at Christian IV selv i allerhøjeste 
grad var opmærksom på dette grundlæggende 
forhold, for så vidt at både den merkantilisti
ske erhvervspolitik og de hermed forbundne 
store anlægsarbejder havde en styrkelse af det 
materielle grundlag for den ambitiøse uden
rigspolitik til mål. Jeg skal ikke her komme 
ind på årsagerne til, at Christian IVs er
hvervspolitik mislykkedes, men det forekom
mer væsentligt, at kongen fra o. 1623-24 på
begyndte en betydningsfuld omprioritering af 
sine økonomiske dispositioner. De meget 
omfattende kapitaludlån til adelen, der top
pede i forbindelse med den økonomiske krise 
1617-22, stoppede næsten fuldstændigt, selv 
om en egentlig opsigelse først fandt sted 1626 
og 1627. Samtidig påbegyndte kongen en af
vikling af sine omfattende investeringer i de 
merkantilistiske erhvervsforetagender. Det er 
endvidere karakteristisk, at fra o. 1623 stop
pede det omfattende byggeri på de østen- 
sundske fæstninger, der stort set var pågået 
siden 1596, og ligeledes på Frederiksborg. 
Der er ingen tvivl om, at kongen hermed har 
villet frigøre kapital til sine udenrigske pro
jekter. Set udfra kongens økonomiske dispo
sitioner er der derfor et tydeligt skel o. 
1623-25.13 Perioden indtil da er karakterise
ret ved en række meget forskelligartede akti
viteter men kan dog sikkert betegnes som et 
tidsrum, hvor Christian arbejdede for en 
styrkelse af statens kræfter på lidt længere sigt 
gennem et, om man vil, økonomisk-merkan- 
tilt »take-off«, mens årene umiddelbart før 
Kejserkrigen er præget af en hastig og delvis

improviseret men ikke nødvendigvis uover
vejet klargøring til krig. Det havde været 
værdifuldt at få belyst kongens konkrete 
udenrigspolitiske initiativer på baggrund af 
de langsigtede bestræbelser på at styrke sta
tens materielle grundlag, og især hvorfor kon
gen o. 1624 omprioriterer sine dispositioner.

Konklusionen på de ovenfor fremsatte 
kommentarer må blive, at en svaghed ved 
Tandrups bog er en utilstrækkelig hensynta
gen til grundlæggende materielle og økonomi
ske vilkår, herunder hvorledes disse indvirke
de på kongens og rigsrådets politiske argu
mentation, og dernæst at kongens udenrigs
politiske dispositioner i for høj grad isoleres 
fra hans dispositioner på andre områder. 
Med disse forhold taget i agt kunne der være 
skabt mere præcise rammer for analysen af 
det politisk-diplomatiske aktmateriale, der er 
fremstillingens grundlag, men som i følge sin 
natur sjældent er entydigt med hensyn til 
motiver og hensigter, hvorfor flere tolkninger 
i reglen er mulige. Hermed er ikke sagt, at 
Tandrup ikke er opmærksom på disse for
hold. Både i det indledende afsnit om grund
vilkårene for den nordiske magtkamp og i til
knytning til aktanalyser bogen igennem mø
der man betragtninger herover, men man 
savner den systematiske analyse, der kunne 
have indsnævret tolkningsmulighederne.

Når fremstillingen har fået denne karakter 
skyldes det i vid udstrækning forfatterens me
get stærke tro på den enkelte personligheds 
mulighed for afgørende at påvirke udviklin
gen. I overensstemmelse hermed er fremstil
lingen stærkt personcentreret og udmærker 
sig ved en række meget levende personkarak
teristikker, undertiden malede med rigelig 
kraftig pensel. Man mærker i disse, at forfat
teren er elev af Bøggild-Andersen, med hvem 
han deler troen på det mulige i at give en 
psykologisk bæredygtig karakteristik trods 
det relativt spinkle materiale, og de forskelle i 
holdninger og normer en tidsafstand på 350 
år giver. Anmelderen må indrømme, at han 
er væsentlig mere skeptisk på dette punkt. 
Bortset fra Christian IV, der udleverer sig 
selv på godt og ondt i næsten 3000 egenhæn-

13. Gyldendals Danmarkshistorie II, 1980 §143.
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dige breve, ved vi efter min mening for lidt 
om den tids mennesker, til at så indgående 
personkarakteristikker kan blive andet end 
postulater. Konsekvensen af mit standpunkt 
er selvfølgelig, at tidens personligheder først 
og fremmest må karakteriseres udfra deres 
professionelle virke, hvilket sikkert altid vil 
indebære en stærkere betoning af strukturer 
og materielle forhold som forudsætning for 
dette virke. Jeg er udmærket klar over, at 
Tandrup mener, at netop sådanne syns
punkter let kommer til at indebære den afper- 
sonificering af historien, som han -  og det er 
vist hans egentlige anliggende -  er draget i 
leding mod. I det fremførte ligger derfor 
egentlig ikke nogen kritik men blot en kon
statering af holdninger. Dog kan der være 
grund til at advare forfatteren mod hans hang 
til personkarakteristikker på grundlag af ma
lede portrætter. Dels rummer disse intrikate 
problemer omkring kunstneriske normer, 
kunstnerens opfattelse af sin model, det ind
tryk modellen, der jo er kunstnerens arbejds
giver, ønskede videregivet o.a.lign. Hertil 
kommer så, at tiden i reglen ikke er gået 
sporløst henover portrætter fra det 17. år
hundrede; de er ofte overmalede og præget af 
måske mindre heldige restaureringer. Des
uden er personidentifikationen ofte usikker og 
grunder sig ofte på Klevenfeldts og andre af 
det 18. århundredes lærdes udsagn. Det hører 
med i billedet, at vi for de første tre årtier af 
1600-tallet kun har meget fa samtidige kob
berstik, der kan af- eller bekræfte disse identi
fikationer.14

Foruden at skrive en videnskabelig bog for 
doktorgraden har det været forfatterens mål 
at levere et folkeligt (mit udtryk) histo
rieværk. Det er hans erklærede hensigt (I. s. 
57-8) at trodse den udvikling, der har adskilt 
historieforskning og historieskrivning, og at 
leve op til de gamle krav til historieskriveren 
om at skrive »livligt og anskueligt.« Dette er 
utvivlsomt forklaringen på bogens umanerli
ge bredde, 1080 sider med registre om tolv års 
nordisk og dansk politik. Jeg må erkende, at

jeg ikke finder det indlysende, at kravet om at 
skrive » livligt og anskueligt« nødvendigvis 
forudsætter, at der males med »bred og side
krævende pensel«. Det skal indrømmes, at 
bogen i mange henseender er let læst, og at 
Tandrups hang til novellistiske virkemidler 
liver fremstillingen op, men det er spørgsmå
let, om ikke den kolossalt detaljerede frem
stilling med aktreferater op ad stolper og ned 
ad vægge gør, at den læge læser simpelthen 
mister overblikket og opgiver ævred. Tvært
imod tror jeg, at den læge læser havde været 
bedre tjent med en mere disciplineret frem
stilling med stærkere betoning af udviklingens 
hovedpunkter. Hvis nogen skulle påskønne 
bogens bredde er det da sandelig faghistori
kerne, der far præsenteret et enormt aktmate
riale, de færreste har energi til at støve op på 
egen hånd. Takket være Tandrup er faghisto
rikerne nu klar over, hvad de europæiske ar
kiver rummer af materiale om tidens nordisk
baltiske politik, og hvad de mange akter oply
ser. Tandrups bog er i denne henseende en 
fortræffelig »guide«. At hans tolkninger ikke 
altid er overbevisende, er en helt anden sag.

Det problematiske ved Tandrups bog er 
sikkert, at den er anlagt som en storslået syn
tese, men hovedsynspunkterne drukner i de
tailbetragtninger. Dette har uden tvivl sam
menhæng med en manglende dansk tradition 
for syntetisk historieskrivning. I modsætning 
til Tandrup, der går udfra skellet mellem hi
storieforskning og historieskrivning, vil jeg 
mene, at »svagheden« ved dansk historie
skrivning siden Erslev snarest har været, at 
man i praksis har skelnet så stærkt mellem 
analyse og syntese og opfattet det sidste som 
på en gang mindre »videnskabeligt« og sam
tidigt mere krævende. Dette går stadig igen i 
de historiske uddannelser ved vore universi
teter, hvor den specialestuderende, der vil 
tælle køer i Salling herred i et bestemt tids
rum i reglen vil få al mulig støtte, mens man 
altid vil advare mod at kaste sig ud i større 
emner, hvor syntesen får den centrale plads. 
Denne favorisering af analysen på syntesens

14. Jeg ved iøvrigt ikke, på hvad grundlag Tandrup daterer det I ls . 12 gengivne portræt af Christian IV (Gaunø 216) 
til 1621. Portrættet, der antages malet af Wijbrandt de Geest, har tydelig sammenhæng med David Baillys billede af 
kongen fra o. 1630 (Rosenborg) og Simon de Pas’ kobberstik fra 1633. Jfr. Povl Eller, Kongelige portrætmalere i 
Danmark 1630-82, Kbh. 1971 s. 117.

642



Debat

bekostning er sikkert en vigtig grund til, at 
dansk historieforskning og historieskrivning 
internationalt hinker bag efter. Hermed er ik
ke sagt, at dansk historieskrivning ikke rum
mer synteser af betydelig videnskabelig og 
litterær værdi. Man kan bl.a. nævne storvær
ker som Erik Møllers »Helstatens fald« 
(1958) og sidste bind af Knud Fabricius’ 
»Skånes overgang fra Danmark til Sverige« 
(1958). Af disse fremragende arbejder kan det 
i hvert fald læres, hvorledes man former en 
fremstilling plastisk, således at det for synte
sen væsentlige kommer frem. Men først og 
sidst bæres de af en betydelig litterær frem
stillingsevne, som sikkert kun kan erhverves, 
hvis man modigt kaster sig ud i syntesen.

Leo Tandrup har haft dette mod. Det har 
kostet nogle hug, men den fremførte kritik 
skal ikke fordunkle den kendsgerning, at hans 
bog er en berigelse af vor historiske litteratur. 
Hvis Tandrup kan beherske visse manier og 
fikse ideer, som jeg desværre synes i endnu 
højere grad stikker snuden frem i Erslevbo- 
gen,15 vil han kunne nå det ypperlige som 
historieskriver.

Lorenz Rerup:
Holger Hjelholts sidste bog
Den 21. maj 1977 døde fhv. overarkivar, 
dr.phil. Holger Hjelholt på en ferierejse, næ
sten 90 år gammel. Han havde da nået at læse 
korrektur på sit sidste værk, biografien om 
Regenburg. Den skulle, men det vidste han 
ikke, overrækkes ham på hans 90 årsdag, den 
12. nov. 1977, suppleret med en bibliografi 
udarbejdet af svigersønnen Nils Bjerg. Beteg
nende for Hjelholts position i historikerkredse 
var festgaven tænkt som en hyldest fra Dansk 
Historisk Fællesforening, Den danske Histo
riske Forening, Selskabet for Udgivelse af 
Kilder til Dansk Historie, Det kgl. Danske 
Selskab for Fædrelandets Historie og Histo

risk Samfund for Sønderjylland. De stod alle i 
taknemmelighedsgæld til ham for hans om
fattende arbejdsindsats, der spændte over det 
utrolige tidsrum af 65 år, fra en oversigtsarti
kel i Historisk Tidsskrift i 1912 -  hans kandi
datår -  til det nu foreliggende sidste værk. 
Bibliografien giver et overblik over hans af 
flid og akkuratesse prægede forfatterskab. En 
væsentlig del af det handler om Sønderjylland 
i nyere tid. Dog falder bl.a. hans solide 
2-binds Falsters Historie (1934-35) og det re
daktionelle medarbejderskab ved Rigsdagens 
jubilæumsværk -  samt hans bidrag til dette -  
uden for mønstret.

Det gør biografien om Th. A. J. Regenburg 
(1815-1895) ikke. Regenburg fik i 1850 mid
lertidigt overdraget kirke- og skolesagerne i 
Slesvig og var siden som departementschef 
eller direktør den ledende mand i det slesvig
ske ministerium indtil dets ophævelse i 1864. 
Han bar hovedansvaret for den omstridte 
sprogordning i Mellemslesvig. Hjelholts dis
putats fra 1923 »Den danske Sprogordning og 
det danske Sprogstyre i Slesvig mellem Kri
gene (1850-1864)« handler herom. Just om 
den tid, da Regenburg -  med A. D. Jørgen
sens ord -  »var en høvding på sit område, da 
han indtog en historisk plads.«1 Aage Friis, 
ypperlig og engageret kender af sønderjysk 
historie, var naturligvis den ene af forsvars
handlingens opponenter, og hovedtrækkene 
af hans officielle opposition er trykt i Histo
risk Tidsskrift.2 Den er meget relevant for den 
nu foreliggende levnedsskildring. For på den 
ene side fremhæver Friis den store flid og om
hu, hvormed Hjelholt har udredet et hoved
punkt i Danmarks nationalpolitiske historie, 
men på den anden side anker han over, at 
forfatteren ikke har »formået ved en indgåen
de skildring af de handlende personer at an
give denne betydningsfulde administrations 
baggrund og rette plads i den nationalliberale 
politik« (Friis, s. 418). Han tænker især på R., 
der blandt de personer, som prægede sprog-

15. Leo Tandrup, Ravn I—II. Kristian Erslev. Menneske. Historieforsker. Historieskriver, Kbh. 1979.
Holger Hjelholt: A. Regenburg (1815-1895). En dansk embedsmand. Skrifter, udg. af Historisk Samfund f. Sønderjylland. 
Nr. 48. Åbenrå 1978. 155 s., ill. Kr. 80 (medlemspris kr. 40).

1. A. D. Jørgensen: En redegørelse for min udvikling og mit forfatterskab, 1901, s. 185 -  herefter Rg.
2. Hist. Tidsskr., 9. r., III, s. 407-418 -  herefter Friis.
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styret, var »den centrale og aktive«. Hans 
navn nævnes så ofte, at det har måttet udela
des i navneregistret, »men forfatteren overla
der helt til læseren at sammenarbejde alt 
dette til et helhedsbillede« (Friis, s. 412). 
Denne mangel bevirker -  stadig ifølge Friis -  
at de modstående principper, der brødes, da 
R. og ikke som ønsket af andre Chr. Flor 
(1792-1875) blev den ledende mand, ikke bli
ver belyst, og det står også uklart, hvordan R. 
bar sig ad med at opretholde et stabilt styre 
trods skiftende ministres varierende opfattel
ser, udenlandsk pression og de omskiftelige 
indrepolitiske konstellationer i Danmark. 
Endelig savner Aage Friis en samlet skildring 
af de nationalliberale præsters og læreres for
hold til sprogordningen, »en skildring, der 
kunde udmunde i en almindelig bedømmel
se« (Friis, s. 417). Derimod har han ikke no
get at indvende imod, at afhandlingen for 
største delen er »bygget op på akt- og brev
materiale«, mens den samtidige trykte litte
ratur kun citeres i ringe grad (Friis, s. 408) -  
en bemærkning, der senere oftere genfindes i 
anmeldelser af Hjelholts skrifter. Sammen
fattende forbinder Aage Friis sin anerkendel
se af den forsigtighed og lidenskabsløshed, 
hvormed Hjelholt behandler sit omstridte 
emne med en antydning af, at denne forsig
tighed ikke alene skyldes frygt for at være en
sidig, men også beror på, at forfatteren 
»mangler evne til at sammenfatte og samle sig 
om et hovedpunkt« (Friis, s. 417 f.). Her sky
der Aage Friis vist nok over målet. Problemet 
er for mig at se snarere, at Hjelholt er fanget 
af sin egen arbejdsmåde og iøvrigt nærer tvivl 
om sprogordningens effekt,3 men ikke om 
dens retfærdighed og da slet ikke om R.s stor
hed, »et af de ædleste mennesker, vort land 
har fostret« (R., s. 9). Iøvrigt udmunder Aage 
Friis’ kritik i en anerkendelse af, at bogen in
deholder så meget nyt og værdifuldt, at den 
ubetinget forekom ham velegnet til at forsva
res for doktorgraden.

Også den ny skildring af Regenburg 
mangler en sammenfattende bedømmelse af 
denne særprægede embedsmandsskikkelse,

men læserne lades ikke i tvivl om, at forf. er 
dybt grebet af sit emne, af R.s uselviske, og i 
kampen for, hvad han anså for sit livs opgave, 
ubøjelige karakter. Det virker underligt at se 
den af sit grundtvigske barndomsmiljø ikke 
upåvirkede Hjelholt gengive et regenburgsk 
brevsted om, at blot man gav ham »frie hæn
der, magt og penge« ville han forpligte sig til 
at danisere hele Angel til Slien og landet til 
Treja, måske Haddeby med (R., s. 29, jf. 
disp. s. 41 f.). Hans eneste forbehold er en 
bemærkning om, at der selvsagt var et stort 
behov for penge til pensionering af afsatte 
præster, ansættelse af hjælpelærere og an
skaffelse af skolemateriel -  men sagens kærne 
er jo ikke, at læseren mistænker R. for at ville 
bruge penge til sjælekøb. Kærnen er den 
urokkelige bedreviden, som når det om Store- 
og Lille-Solt i Angel hedder: »I dette land
skab var ikke blot plattysk trængt stærkt frem, 
men befolkningen vilde med vold og magt 
politisk gælde for tyskere« (R., s. 39), eller når 
det berettes, at det i høje embedsmænds nær
værelse 1. sept. 1850 kom til et sammenstød 
mellem den fremtrædende helstatspolitiker L. 
N. Scheele (1796-1874) og R., foranlediget af 
sidstnævntes hårde dom over præsterne i 
Slesvig -  »edbryderske« kalder Hjelholt dem 
et sted (R., s. 20) -  hvorunder den unge R. 
under tårer gentager sine udtalelser og i stør
ste ophidselse forlader værelset (R., s. 24). 
Eller når R. i 1857 henlægger et skarpt be
brejdende brev fra tidligere Fjolde-præst 
Hans Hansen, idet han forsyner det med et 
citat fra Schillers og Goethes brevveksling, 
hvor talen er om den tåbelige og smålige kri
tik, som disse to ophøjede ånder så tit var 
genstand for. »Var det overhovedet værd at 
bekymre sig om denne? Kritikeren aner jo ik
ke, ’i hvilken utilgængelig borg det menneske 
bor, for hvem det altid er alvor, hvad angår 
én selv og éns sag’. -  For Regenburg var sa
gen: et dansktalende Slesvig indtil Slien« (R., 
s. 45 f.).

Med andre ord: Hjelholt kryber så at sige i 
R.s skind og søger at genskabe et indtryk af 
hans personlighed ved at konfrontere læseren

3. H. Hjelholt: A. Regenburg, s. 25 -  herefter R. Jf. disputatsen, s. 196-215 og 220. Om Regenburg se disp. s. 13-18 og 
88-92.
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med kilder, der har direkte relation til R., 
d.v.s. enten stammer fra hans hånd eller giver 
anledning til reaktioner fra hans side. I hæn
derne på en så fremragende kender af perio
den som Hjelholt, som desuden havde en 
sjælden evne til at opspore hidtil uudnyttet 
kildemateriale, er denne arbejdsmåde måske 
ikke uforsvarlig. I det foreliggende tilfælde 
åbner den eksempelvis adgang til at fa øje på 
den chokerende konsekvens, hvormed R. ikke 
blot blæste på, hvad de mennesker mente, 
som var udsat for hans sprogstyre, men i lige 
så høj grad afviste indblanding fra politikere 
og ministres side. Som han skrev i 1860 »mit 
kompas er allerede i så mange år stillet, at jeg 
følger min kurs uden at se til højre eller ven
stre, om der så kommer nok så mange mini
sterskifter« (R., s. 54, jf. også s. 34, 43, 45 og 
50). I betagende kontrast til denne stejlhed -  
der tilsyneladende mildnes af hans berømte 
elskværdighed og velkendte evne til at inspi
rere medarbejdere og venner -  står så skil
dringen af den anden store periode i R.s liv, 
amtmandstiden i Skanderborg fra 1870-94. 
Christian IX skal have bemærket, da han fik 
forelagt udnævnelsen, »Hvad, han, hvis over
drivelse har skadet så meget?« (R., s. 92). 
Men som stiftamtmand over Århus stift og 
amtmand over Århus og Skanderborg amter 
havde R. ikke nogen »sag«. Det var også hans 
første langvarige fravær fra kultur- og magt
centret København, bortset fra ungdomsti
den. »Jeg er nu engang herovre, er selv gået 
ind på at komme hertil, så skal jeg være til
freds og ergo er jeg også tilfreds«, udtaler han 
med stoisk resignation (R., s. 99). Han kunne 
derfor udfolde sig som en lokal landsfader
skikkelse, venlig, prunkløs, ganske åbenbart 
vellidt også i Venstre-kredse.

Det overlades som sagt også her til læseren 
at samle fremstillingens mange træk til en 
helhed, selv om denne veloplagte bog langt 
fra er så detailoverlæsset som nogle af Hjel- 
holts tidligere skrifter. Mere afgørende er den 
skyggeside, der klæber ved den anvendte ar
bejdsmåde, at forf. naturligvis bevidst eller 
ubevidst har arbejdet ud fra en helhedsop

fattelse, som må have påvirket fremstillingen, 
der jo ikke er nogen annalistisk biografi. I 
denne forbindelse forekommer det mig, at den 
manglende bedømmelse af R.s slesvigske ger
ning er et interessant punkt. Ikke en bedøm
melse ud fra nutidens målestok, selv om en 
vurderende bemærkning hist og her næppe 
kan skade, men tværtimod hjælpe til at af
dække forfatterens synsvinkel. Men allerede i 
samtiden var R.s sprogstyre i Mellemslesvig, 
navnlig i dens sydlige og østlige dele, udsat 
for kritik. Dels fra den pågældende befolk
nings side, og her fælder Hjelholt i det 
mindste implicit en dom, når angelboernes 
»fornægtelse af deres egen æt« forekommer 
ham »unaturlig« (R., s. 88), dels fra det mere 
og navnlig mindre velunderrettede udlands 
side, og endelig fra forskellige danske kredse, 
f.eks. Chr. Flor (der blot lige nævnes), Chri
stian Paulsen (der slet ikke omtales), kloster
politikerne (der omtales kort), A. F. Tscher- 
ning (der omtales kort) og den i Flensborg 
fødte biskop H. L. Martensen, hvis erindrin
ger, som udkom i 1883, indeholdt et skarpt 
angreb på sprogstyret. Dette refereres og i 
denne forbindelse omtales også A. D. Jørgen
sen -  der trods sit perspektivrige arbejde for 
R. i Flensborg i 1863 ellers kun strejfes et par 
gange -  og hans brev til pastor M. Mørk 
Hansen, som frygtede, at Jørgensen ville bak
ke Martensens angreb op. I dette brev, hvoraf 
centrale passager citeres, tager Jørgensen af
stand fra Martensen og skriver om sprogord
ningen, »at hvad der er gjort, er gjort i en god 
mening og i god tro. At det derfor også var vel 
gjort, har hidtil intet kunnet overbevise mig 
om.«4 A. D. Jørgensens stillingtagen var 
imidlertid allerede på dette tidspunkt mere 
kompliceret end Hjelholt har opfattet. Han 
citerer indirekte i fortsættelse af det lige an
førte direkte citat: »At anse sprogordningen 
for en uret øvet af os mod tyskerne, er fuld
stændig misforstået.« Hvad A. D. Jørgensen 
skriver er imidlertid følgende: »Men . . .  set i 
belysning af en ’uret’, øvet af os mod tysker
ne, som en ’fornærmelse tilføjet det tyske 
folk’, -  er hele denne sag fuldstændig misfor-

4. R., s. 112; A. D. Jørgensens Breve, udg. v. Harald Jørgensen, 1939, brev nr. 97, herefter Br.
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stået«, og han henviser til et foredrag, han har 
holdt samme år (men som først blev trykt i 
1887),5 hvori ordningen kaldes »et overgreb 
mod befolkningen og en politisk uklogskab« 
og karakteriseres som et forsøg på »at fravri
ste tyskheden en endnu ikke tilendebragt ero
bring«. A. D. Jørgensen tager altså i 1883 ikke 
blot afstand fra sprogordningens manglende 
effekt -  og fra Martensens specielle bedøm
melse -  men stempler den klart som et over
greb mod befolkningen. Senere skærpes hans 
dom som bekendt. I 1889 kan han over for en 
af R.s venner efter indblik i det materiale, der 
forelå for R. »ikke komme bort fra, at Sprog
reskriptet var et politisk misgreb, ligesom det 
for enkelte sognes vedkommende var uretfær
digt« (Br. 209). Og i den bemærkning, hvor
med hans Redegørelse slutter, nedskrevet ef
ter at han har deltaget i R.s begravelse, findes 
det kendte udbrud: »Regenburg og alt hvad 
der grupperede sig omkring ham, hans ung
domsven Kristian Monrad i Flensborg med 
sin udholdende kamp -  hvor nær har jeg ikke 
stået dem -  og hvor dybt et svælg har ikke 
alligevel skilt mig fra dem. Fra min tidligste 
ungdom var jeg en modstander af denne 
sprogtvang, som de fandt forsvarlig, ja for
tjenstlig. Og nu skal jeg dømme denne slægt, 
skrive dens historie, veje dens livsgerning og 
vise, i hvor høj grad disse mænd med den 
rene vilje, det varme hjerte, for vild og bar 
sten til fædrelandets ulykke« (Rg., s. 186). 
Det forekommer mig betænkeligt, at en skil
dring af Regenburg ikke tager stilling til dette 
udbrud og den kritik, sprogordningen kom ud 
for i samtiden. Den rene vilje og det rene 
hjerte hører med til billedet, men kan umuligt 
udgøre en fyldestgørende målestok eller gøre 
uden indtrængende analyser forståeligt for 
nutidige læsere, hvorfor R. og hans fæller 
fulgte deres kurs. Det skal indrømmes, at 
Holger Hjelholt skriver i sit ufuldendte for
ord, at han måske skulle have givet bogen 
undertitlen »Nogle bidrag til en levnedsskil
dring af Regenburg«, idet alderen har afholdt 
ham fra en grundigere undersøgelse af adskil
lige forhold. Men bogen er velskrevet og be
stemt ikke præget af alderen, og hvad der her

efterlyses er ikke et forhold, men bogens ho
vedproblem.

Som bidrag til en levnedsskildring af R. er 
Hjelholts bog især værdifuld ved, at den 
spænder over hele mandens liv. Hans familie- 
og uddannelsesbaggrund fremlægges, også 
hans nære forhold til enevældens stejleste 
støtte, gehejmestatsminister og kancellipræ
sident P. C. Stemann (1764-1855), der reg
nede den unge mand, som levede i hans hjem 
fra 1843-50 og igen fra 1852 til Stemanns 
død, blandt sine tre nærmeste venner. Netop i 
forbindelse med Stemann, der protegerede 
R., i det mindste i den forstand at R. ved sin 
tilknytning til ham var placeret i statslivets 
centrum før 1848, ville det have været på sin 
plads at gøre nærmere rede for, i hvilken grad 
forskellige ideologier krydsedes i R. Han er 
næppe, som mange af hans studiekammera
ter, nationalliberal, men var som andre sora
nere påvirket af den iltert nationale G. F. We
gener, den senere gehejmearkivar. Man han 
må også være påvirket af den dybt konserva
tive Stemann og således acceptabel for både 
nationaliberale og konservative. Denne ejen
dommelige placering forklarer muligvis noget 
af R.s vidtrækkende magt, d.v.s. evne til at 
afvise overliggende instansers indblanding i 
sine affærer. Men i denne forbindelse synes 
han også at have utallige forbindelser at 
trække på -  det er f.eks. hans skolekammerat 
grev Frijs, der gør ham til amtmand, en lang 
række skolekammerater, der er hans medar
bejdere i Slesvig og A. F. Krieger er hans 
studiekammerat. Forbindelsen med Stemann 
har også givet ham kontakter på tværs af ge
nerationerne.

Af Hjelholts sidste bog fremstår R. som en 
dansk embedsmand, formet i enevældens tid, 
men på en ikke helt forklaret måde påvirket af 
en ny tids nationale ideer. En højtbegavet sli
der uden nogen kontakt med det praktiske liv, 
som det levedes uden for hans elskede bøgers 
verden og uden for de embedskontorer, hvori 
han fungerede så perfekt. Han var ungkarl, 
bogsamler i stor stil, lærd, men videnskabelig 
uproduktiv. Han skyede offentligheden, var 
uselvisk, men nidkær på sin ides vegne, både

5. A. D. Jørgensen: Historiske Afhandlinger, IV, 1899, s. 80-103.
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stiv og elskværdig, med en formidabel evne til 
at vinde mennesker ved samtaler. En blid fa
natiker, urokkeligt overbevist om sin handle
mådes rigtighed. Hvis hjertets renhed er at 
ville eet, så var han en helstøbt mand.

Holger Hjelholts sidste bog er en konse
kvent afslutning af et omfattende og dybt en
gageret forfatterskab. Sønderjylland stod 
hans hjerte nær. Den baggrund, hvorpå han 
ser R. og hans virke, findes klart udtrykt i en 
pjece om Sydslesvig, han i 1947 udsendte 
sammen med Knud Fabricius for at skabe 
forudsætninger for en folkeafstemning i 
Sydslesvig efter et vist antal år: »Det må ikke 
glemmes, at den nationale Deling mellem 
Tysk og Dansk i vort gamle Grænseland er af 
ny Dato. Ned til Dannevirke er Sønderjylland 
dansk Folkegrund og ældgammelt nordisk 
Kulturområde, bortset fra Marskegnene og 
Øerne i Vest, der beboes af en frisisk Folke
stamme.«6 Var det også -  omend med andre 
ord -  kærnen i Regenburgs synsmåde?

Søren Federspiel:
Louis Pio
»Den historiske levnedsskildrings berettigelse 
findes i påvisningen af, hvordan personen i 
sin udvikling påvirkes af de samfundsmæssige 
forhold, og hvordan han eller hun virkede ind 
på dem igen.«

Citatet er hentet fra Jens Engbergs biografi 
over Louis Pio og arbejderbevægelsen (s. 
372), og kan ses som en målsætning for Eng
bergs arbejde. Målsætning uddybes af Eng
berg i et interview i ’Politiken’, hvor han si
ger, at bogen ikke er nogen egentlig biografi. 
»Når man ikke mener, at det er enkeltperso
nerne, der afgør historien, er det lidt paradok
salt at skrive en biografi om en enkeltperson. 
Derfor har jeg villet vise samspillet mellem 
Pio og arbejderbevægelsen, så både personen 
og bevægelsen bliver en slags hovedperso
ner.«1

Har Engberg så nået sit mål. Er denne 
dobbeltstrategi for fremstillingen lykkedes? 
Det er den i høj grad og det er afgjort et plus. 
Frem for en personcentreret skildring, præ
senteres vi for manden og bevægelsen i deres 
vekselvirkning og udvikling. Pios virksomhed 
er således sat ind i en række væsentlige sam
menhænge, der bidrager til forståelsen af så
vel personen som bevægelsen. Den lokale kø
benhavnske ramme, der var Pios og Interna
tionales væsentligste udgangspunkt, ridses 
op. Udviklingen i provinsen drages med, 
hvorved der opridses en national ramme for 
virksomheden og sidst men ikke mindst præ
senteres vi for den internationale baggrund -  
IAA og den internationale arbejderbevægel
se. Spændende er det og velskrevet.

Politiske biografier over persongalleriet i 
dansk arbejderbevægelse er i sig selv en sjæl
denhed. Selv når det drejer sig om kendte og 
af arbejderbevægelsen anerkendte personer er 
de biograferedes antal forsvindende ringe. De 
få egentlige biografier, der foreligger er i det 
store og hele skrevet affolk med tilknytning til 
den socialdemokratiske arbejderbevægelse. 
Det har betydet at kun rolige og besindige 
ledere -  for at bruge den socialdemokratiske 
jargon -  er blevet fundet værdige til et bio
grafisk eftermæle -  et eftermæle, hvis formål 
det er at vise de pågældende som gode social
demokrater. Stauningbiografierne kan gælde 
som prototype på slagsen.

En så politisk kontroversiel skikkelse som 
Pio vil næppe nogensinde finde plads i den 
socialdemokratiske biografilitteratur -  og 
godt det samme. Der skal ikke megen fantasi 
til at forestille sig, hvordan Pio ville blive 
maltrakteret. Faktisk har vi allerede nogle 
smagsprøver i de officielle socialdemokratiske 
historiebøger. De er nemlig i vid udstrækning, 
i mangel af bedre -  dvs. i mangel af et histo
riesyn — bygget op omkring beskrivelser af 
den socialdemokratiske arbejderbevægelses 
ledere. Lad os se et par prøver på, hvorledes 
Pio her fremtræder.

6. Knud Fabricius og Holger Hjelholt: For Sydslesvigs Frihed. En Redegørelse, 1947, s. 4.

Jens Engberg: Til arbejdet! Liv eller død! Louis Pio og arbejderbevægelsen, Gyldendal, 1979, 394 s, kr. 180.
1. Politiken 11. nov. 1979, sektion 2, s. 6.
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I den første fagforenings (og partihistorie) 
fra 1901 karakteriseres Pio som ung, varm
blodig og velbegavet og med en højtflyvende 
fantasi, der måtte føre ham over målet med en 
natur, der var optændt af begejstringens ild.2 
Denne korte karakteristik kom til at danne 
grundlag for synet på Pio hos de senere soci
aldemokratiske historieskrivere.

Det gælder også for den seneste, den store 
socialdemokratiske historiograf Oluf Bertolt.
I bogen Pionerer3 har han leveret den -  hid
indtil grundigste behandling af Pio og Pio-ti- 
den. Sit indgående kendskab og sit grundige 
efterforskningsarbejde til trods kan heller ikke 
han frigøre sig fra den socialdemokratiske 
myte om Pio som en romantisk drømmer, der 
ikke havde nogen virkelig kontakt med og for
ståelse for arbejderklassen. Det kommer bl.a. 
til udtryk derved, at Bertolt underbetoner 
Pios faglige engagement, ja nærmest helt fra
skriver ham interesse for arbejderklassens 
faglige kamp. Til gengæld overbetones Pios 
politiske interesse, der ses som den egentlige 
drivfjeder i Pios arbejde. Denne vurdering 
hænger sammen med Bertolts ideologiske 
placering af Pio, hvor han overbetoner på
virkningen fra Lassalle. Sammenfattende ka
rakteriseres Pio som ». . . selvoptaget, selvfø
lende retire. Hans karakterbrist trådte for 
dagen i hans manglende bestandighed og ud
holdenhed . . .«4 Hvorfor nu denne karakteri
stik af Pio fra socialdemokratisk hold. Den er 
ikke helt ved siden af, men den er misvisende i 
sin ensidige fremhævelse af enkelte sider af 
manden og hans politik. Det socialdemokrati
ske Pio-syn må først og fremmest forstås som 
politisk bestemt. Allerede omk. årh. skiftet 
var reformismen og det moderate mådeholds 
politik så rodfæstet i den socialdemokratiske 
bevægelse, at den så sig nødsaget til at lægge 
en vis afstand til Pios radikale eller som Eng

berg mener revolutionære holdning. Det er 
karakteristisk at Jensen og Olsen i fortsættel
sen siger, at disse Pios egenskaber »i begyn
delsen var af uskattelig værdi, fordi de gav 
ham den sikre tillid til egen kraft, der var en 
absolut betingelse for at bryde med hele det 
bestående snobberi og med den systematiske 
fordummelse af arbejderklassen i politisk 
henseende, som bestandig havde været de 
Nationalliberales opgave.«5 Et sådant forbe
hold i karakteristikken af Pio blev ikke altid 
taget senere hen, hvor reformismen og social
demokratiet var blevet eet og hvor denne re
formisme havde ændret karakter i retning af 
det systembevarende.

Den socialdemokratiske Pio-opfattelse, der 
indtil de senere år har været den domineren
de, er en del af den baggrund, hvorpå Eng
bergs Pio-biografi skal vurderes. Ganske vist 
har DKP fremlagt en radikal anden opfattelse 
af Pio-tiden, men i den DKP’ske historie
skrivning er Pio ikke underkastet selvstændig 
behandling. Man nøjes med at tage afstand 
fra den socialdemokratiske Pio-opfattelse ud
en egentlig argumentation. Således konstate
res det i forbindelse med omtalen af fælled
mødet 5. maj 1872, at der ingenlunde var tale 
om eventyrpolitik fra Pios side.6 Det samme 
kan siges at gælde for Forbundet Socialister
nes bidrag til dansk arbejderbevægelses histo
rie.7

En anden del af baggrunden, på hvilken 
man må vurdere Engbergs Pio-biografi, ud
gøres af en række afhandlinger, der har set 
dagens lys siden begyndelsen af 70’erne. Det 
drejer sig om afhandlinger, med rod i den 
akademiske historieskrivning om arbejderbe
vægelsen. Efter stort set at have ligget død 
siden 1930’erne fik denne historieskrivning en 
renæssance fra omkring 1970.

Centralt placeret i denne sammenhæng

2. J. Jensen og C. M. Olsen: Oversigt over fagforeningsbevægelsen i Danmark i tiden fra 1871 til 1900, København 
1901, s. 5.

3. O. Bertolt: Pionerer. Mændene fra halvfjerdsernes arbejderbevægelse, København 1938.
4. ibid. s. 54.
5. Jensen og Olsen s. 5.
6. Ib Nørlund: Det knager i samfundets fuger og bånd. Rids af dansk arbejderbevægelses udvikling, København u.å., 

s. 26.
7. Forbundet Socialisterne: Lad falde, hvad ikke kan stå. Dansk arbejderbevægelses historie, bd. 1, København 1975. 

Der er aldrig udkommet et bind 2.
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står Claus Larsens afhandling om Louis Pios 
baggrund og udvikling. Den behandler dog 
kun den umiddelbare baggrund for Pios 
fremtræden som socialist i 1871 og er forble
vet en torso for så vidt som en bebudet fort
sættelse aldrig er kommet.8 Undersøgelsen 
har virket banebrydende ikke alene for 
Pio-forskningen, men for forskningen i almin
delighed i den tidlige danske arbejderbevæ
gelse.

En række afhandlinger har således hentet 
inspiration i det nye materiale om Pio og de 
nye synspunkter på stoffet som her blev 
fremlagt. Det gælder afhandlinger om inter
nationalismen, om demokrati-problematik
ken, herunder forholdet til Venstre og om 
landbrugs-problematikken, herunder forhol
det til arbejderklassen på landet.

Pio er ikke umiddelbart emnet for disse un
dersøgelser, men de behandler emner som Pio 
i sin egenskab af leder af arbejderbevægelsen 
var dybt engageret i. Som følge heraf kommer 
Pio og hans politik på de nævnte områder til 
at indtage en central plads. Med disse under
søgelser er der således på væsentlige delom
råder frembragt bidrag til en rekonstruktion 
af Pio og hans virksomhed. Har skelettet så
ledes ligget klart, så er det Engbergs fortjene
ste at have rejst det og forsynet det med kød 
og blod.

Samtidig har rækken af undersøgelser -  be
vægelsens egne og de akademiske -  forsynet 
os med et stadig mere nuanceret billede af 
1870’ernes danske arbejderbevægelse. Et bil
lede som Engberg ligeledes har forstået at gi
ve liv. Dobbeltstrategien er således faldet hel
digt ud, om end bevægelsen står svagere i 
tegningen end personen.

Men det er ikke blot de to hovedpersoner -  
manden og bevægelsen -  vi præsenteres for. 
De virkede i — indvirkede på og påvirkedes af 
-  et samfund, hvis herskende klasses ubeha
gelige profil vi ikke lades i tvivl om.

Men lad os dykke ned i stoffet og se nøjere 
på Engbergs portræt af Pio og arbejderbevæ
gelsen. Fremstillingen er opbygget kronolo

gisk og falder i fire hovedafsnit, der følger fa
serne i Pios og arbejderbevægelsens udvik
ling:

1. Den før-socialistiske periode, hvor Pio ud
viklede sig til socialist.

2. Den første Pio-periode efter arbejderbevæ
gelsens dannelse 1871-72, herunder fører
nes fængselsophold til 1875.

3. Den anden Pio-periode 1875-77, herunder 
Pios tid i Amerika.

4. Et afsluttende afsnit med en tematisk 
sammenfatning om Pio og arbejderbevæ
gelsen.

Engbergs indsats ligger isar på tre områder
For det første hans fremdragning af nyt kil
demateriale, for det andet hans nytolkning af 
kendt stof og for det tredie hans sammenfat
ning af spredte forskningsresultater til et 
sammenhængende hele.

Hvad angår Pios før-socialistiske periode 
samler interessen sig om spørgsmålet, hvorfor 
og hvordan udviklede han sig til socialist. Det 
første spørgsmål besvares på grundlag af alle
rede kendte resultater. Stærkest står den per
sonlige og nationale baggrund, mens den in
ternationale baggrund i form af Pariserkom
munen er mere svævende.

Det andet spørgsmål er besvaret på basis af 
afgørende nyt materiale. For det første den 
såkaldte Linzerpræsts skrift Om Arbejder
spørgsmålet. Pio nævner skriftet i sine erin
dringer, men da det hidtil har været umuligt 
at opstøve, er dets eksistens endog blevet dra
get i tvivl. For det andet har Engberg ved at 
gennemgå udlånsprotokollerne fra Det kon
gelige Bibliotek og Universitetsbiblioteket 
kunnet konstatere, at Pio i begyndelsen af 
1871 har lånt Lassalles skrift om Den erhver
vede rets system. Disse fund får mangt og 
meget til at falde på plads. Men det synes som 
om Engberg har tillagt sine nyerhvervede kil
der lovlig stor vægt i vurderingen af Pios ide-

8. Claus Larsen: Louis Pio. Baggrund og udvikling 1868-1871 (1), i Årbog for arbejderbevægelsens historie, 2, 1972, s. 
7-71.
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ologiske orientering. Det er sket på bekost
ning af det kendte kildemateriale i f.eks. »Der 
Vorbote«, der var organ for Internationales 
tysksprogede sektion i Geneve.

I den standende debat om, hvorvidt Pios 
(og den tidlige arbejderbevægelses) poli- 
tisk/ideologiske holdning primært skyldtes 
Lassalles eller Marx’ indflydelse (gennem 1. 
Internationale) mener Engberg således at 
kunne lægge et lod i Lassalles vægtskål. Dette 
gælder for tiden, da Pio trådte frem med Soci
alistiske Blade. Senere hen, i slutningen af 
1871 og beg. af 1872 støttede Pio lassalleane- 
ren Hasenclevers kandidatur ved valget i 
Nordslesvig. Dette ser Engberg som et udtryk 
for, at Pio i det mindste ikke var fjendtlig 
overfor lassalleanerne -  i modsætning til En
gels, der betragtede Pio som anti-lassealle- 
aner. Engbergs synspunkt kan være rigtigt 
nok, men det indfanger ikke det væsentlige. 
Det var, at Pio her støttede en arbejderkandi
dat mod en national/nationalistisk kandidat 
fra det danske parti i Nordslesvig. Frem for 
noget viser dette Pio som internationalist.

I nær forbindelse med spørgsmålet om den 
ideologiske indflydelse, om Lassalles og 
Marx’ betydning for den tidlige danske ar
bejderbevægelse står spørgsmålet om Pios og 
bevægelsens politik. Var den revolutionær 
eller ikke-revolutionær, dvs. diffus radikal, 
reformistisk eller noget helt tredie.

Ved besvarelsen af dette spørgsmål bygger 
Engberg på egen tidligere forskning,9 og især 
på det nye kildemateriale han har fundet 
frem.

Engberg mener på denne baggrund at 
kunne konkludere, at Pios program og politik 
var revolutionær. Den revolutionære hold
ning undergik forandringer, men blev fast
holdt i begge perioder i stadig konfrontation 
med den reformisme, som også gjorde sig 
gældende i bevægelsen. Bogen igennem tager 
Engberg stilling til problematikken re- 
form/revolution, der ses personificeret ved 
henholdsvis Pio og Mundberg. Gennem ne
top personifiseringen kommer problemstillin
gen til at fremstå i et enten eller perspektiv, 
der negligerer dialektikken i problemet og

sammenhængende hermed spørgsmålets be
tydning i bevægelsen. Det synes som om 
Engberg ser bevægelsens politik som revolu
tionær i de perioder Pio sad ved roret. Denne 
noget håndfaste behandling af problemet un
derstreges af, at Engberg ligefrem mener at 
kunne datere bevægelsens overgang fra en re
volutionær til en reformistisk politik: »Fra 
den 30. august 1877 og fremefter var det 
Mundbergs linje, der var den rådende i det 
danske Socialdemokrati.« (s. 317). Det politi
ske skift ses i sammenhæng med en enkelt, 
ganske vist væsentlig begivenhed, nemlig 
dannelsen af Socialdemokratiske forbund i 
1878. Engberg mener, at der hermed fandt en 
adskillelse sted af parti og fagbevægelse, der 
grundlæggende befordrede en reformistisk 
politik. Arbejderbevægelsens organisatoriske 
adskillelse som grundbetingelse for reformis
men kan i sig selv diskuteres ligesom det kon
krete spørgsmål om tidsfæsteisen af adskillel
sen. Denne må snarere ses som en proces, der 
tog sin begyndelse i 1878, indtrådte i en ny 
fase med fællesorganisationernes dannelse, 
ikke mindst den københavnske i 1886, og nå
ede sin afslutning med oprettelsen af landsor
ganisationen DsF i 1898.

Hovedmængden af det ny kildemateriale 
Engberg har fundet frem stammer fra politiet. 
I den tidlige arbejderbevægelses historie, ikke 
blot i Danmark, er det snarere reglen end 
undtagelsen, at myndighederne førte en nøje 
kontrol med og registrering af socialisternes 
aktiviteter. Det skete både åbenlyst og i 
hemmelighed. Ved møder og andre arrange
menter var der således både officielle, uni
formerede, og mere uofficielle, civilklædte, 
repræsentanter for ordensmagten til stede. 
Ligesom politiet infiltrerede bevægelsen, 
dels udefra, ved at placere politistikkere i so
cialisternes rækker, dels indefra ved at be
stikke medlemmer eller tillidsmænd til at 
fungere som rapportører. Der findes flere 
allerede kendte eksempler herpå, således 
sporvognskonduktør Jacobsen, der var sek
tionsformand i Internationale, og altså pla
ceret særdeles centralt.

Dette materiale udgør en vigtig kildegrup-

9. Jens Engberg: Harald Brix, revolutionen og reformen, Århus, SFAH’s publikationsserie nr. 3, 1975.
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pe til den tidlige arbejderbevægelses historie. 
Politiet opbevarede omhyggeligt det indsam
lede materiale -  det skulle kunne bruges i se
nere retssager -  i modsætning til socialisterne, 
der dels synes at have været mere skødesløse 
og dels efterhånden som de kom på det rene 
med politiets aktivitet, bevidst destruerede 
materiale som breve o.lign.

Men ikke kun i relation til den tidlige ar
bejderbevægelses historie er dette materiale 
værdifuldt. Det udgør også en vigtig kilde til 
politiets/myndighedernes arbejde med at re
gistrere socialisternes virksomhed, et arbejde, 
hvis mål var at komme socialisterne til livs. 
Som kilde til sin ophavsmand forekommer 
materialet -  ikke mindst på baggrund af den 
løbende debat om centrale registre m.v. -  at 
være særdeles tankevækkende og relevant her 
hundrede år senere.

Engberg påviser detaljeret, at politiet ar
bejdede systematisk og effektivt. Han kan så
ledes opstille en liste, der så godt som fra dag 
til dag dækker Internationales møder i perio
den op til førernes fængsling fra febru- 
ar/marts til maj 1872, med angivelse af mø
dets emne, foredragsholderen og deltagernes 
antal. Politispionernes materiale blev an
vendt i retssagen mod førerne efter fængslin
gen i maj 1872.

Dette i sig selv forekommer at være en til
strækkelig baggrund for Pio, der var bekendt 
med politiets aktivitet, til ikke at træde of
fentligt frem i den første tid. På den anden 
side havde politiet også fra et tidligt tidspunkt 
kendskab til Pios position, hvilket ikke kunne 
være ham ubekendt. Engberg mener derfor, 
at finde forklaringen på Pios hemmeligholdel
se af sin stormesterstilling, i hensynet til fa
milien, som Pio ikke ønskede at skandalisere 
overfor den borgerlige offentlighed.

Engbergs tilgangsvinkel til vurderingen af 
Pios og bevægelsens politik er konkret histo
risk med hovedvægt på politisk-sociale fakto
rer. I en del af de hidtidige vurderinger af 
Pio-tiden, har der været tendenser til at an
lægge en mere teoretisk målestok baseret på 
den marxistiske revolutionsteori. I forhold

hertil forekommer Engbergs vurdering at væ
re mere nuanceret, omend holdbarheden af 
den konklusion han når frem til kan diskute
res.10

Engbergs ny kildemateriale vedrører især 
første Pio-periode (1871-72). For anden 
Pio-periodes vedkommende er hovedkilden 
Social-Demokraten. Det mere sparsomme 
kildemateriale til anden periode skyldes to 
forhold. Myndighedernes overvågning af ar
bejderbevægelsen har formentlig været lige så 
intensiv som i første periode, men materialet 
blev ikke anvendt i en retssag mod bevægel
sen, hvorfor det muligvis er blevet tilintetgjort 
-  man har ikke haft brug for det. Det materi
ale Pio kunne have efterladt sig i form af bre
ve m.m. ved vi positivt blev tilintetgjort. Det 
meddelte han i Social-Demokraten til beroli
gelse for sine korrespondenter.

Trods disse kildemæssigt mere ugunstige 
forhold formår Engberg at tegne et levende 
billede af Pio og bevægelsen også i anden pe
riode. Mens den første periode var præget af 
kampen mod myndighederne, så fik Pio i an
den periode i videre omfang mulighed for at 
vise, hvordan han forestillede sig arbejderbe
vægelsens virksomhed. Denne udviklingspro
ces -  for Pio og arbejderbevægelsen -  følges 
punktvis idet en række væsentlige sider af den 
førte politik tages under behandling. Det gæl
der Pios internationale arbejde og hans virk
somhed som redaktør af Social-Demokraten, 
forholdet til frigørelsen fra Venstre, herunder 
udformningen af en jord- og landarbejderpo- 
litik, stillingen til rigsdagsvalgene, den faglige 
politik, herunder holdningen, til arbejdskam
pe, den interne politik, herunder forholdet til 
lassalleanerne og arbejdet på at få en fast or
ganiseret bevægelse stablet på benene og en
delig udviklingen af en socialistisk kvindete
ori. Det var alle områder Pio tidligere havde 
beskæftiget sig med mere eller mindre indgå
ende. Nu fik han mulighed for i løbet afknap 
to år at udbygge sin politik.

For de fleste af de behandlede områder kan 
Engberg bygge videre på eksisterende under
søgelser. Hans fortjeneste er her først og

10. For en diskussion generelt af reformismen i socialdemokratiet ses Niels Finn Christiansen: Reformism within 
Danish Social Democracy until the Nineteen Thirties, i Scand. J. History 3; 2. 297-332, 1978.
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fremmest at have samlet de mange og spredte 
resultater til en helhed samt at have bidraget 
med nye perspektiver og fortolkninger som 
helhedsbetragtningen giver mulighed for.

Det billede, der fremstår af Pio fra løsladel
sen i april 1875 til afrejsen til Amerika i marts 
1877, er billedet af en yderst aktiv og engage
ret socialist. Trods den svækkede tilstand han 
befandt sig i efter fængselsopholdet, genoptog 
Pio efter en kort tids rekreation sin virksom
hed som leder af dansk arbejderbevægelse. 
Efter et udlandsophold, der blev benyttet til 
at retablere de internationale forbindelser gik 
Pio igang med den hjemlige politikudvikling. 
Hans vigtigste agitationsmiddel blev pressen, 
først og fremmest Social-Demokraten, der 
frem til efteråret 1876 havde et støt stigende 
oplag. Men også andre blade så dagens lys, 
som det satiriske ugeblad Ravnen, det interne 
meddelelsesorgan Månedsblad for det social
demokratiske Arbejderparti og endelig uge
bladet Folkeviljen, der udkom i en kortere pe
riode i begyndelsen af 1877.

Engbergs billede af en bevægelse i frem
gang i perioden omkring midten af 1870’erne 
virker overbevisende og maner myten i jorden 
om en stigende utilfredshed i bevægelsen med 
Pio. Denne myte viderebringes eksempelvis i 
Arbejderbevægelsens hvem-hvad-hvor: ». . . 
hans [Pios] ringe interesse for den faglige be
vægelse og hans udemokratiske ledelsesfor
mer skabte stigende modstand mod ham.«11 
Gimlekongressen, hvis indkaldelse ofte ses 
som et udtryk for utilfredshed med Pios 
»udemokratiske ledelsesformer« gav faktisk 
Pio og hans synspunkter et overvældende 
flertal. Ligeledes kan Engberg dokumentere, 
at Pio i høj grad var aktiv i det faglige arbej
de.

Fremgangen varede imidlertid ikke ved. 
Hen i 1876 begyndte virkningerne af den 
økonomiske krise for alvor at gøre sig gælden
de i arbejderbevægelsen. Omvendt havde be
vægelsens fremgang og dens mere offensive 
holdning efter Pios genkomst fået myndighe
derne til igen at overveje at skride ind overfor 
ledelsen. Brix blev således arresteret igen i 
september 1876.

Disse forhold er en del af de begivenheder, 
der førte Pio over i forræderiet mod bevægel
sen, der endte med hans og Geleffs flugt til 
Amerika i marts 1877. Engberg mener ikke at 
forræderiet kan forklares entydigt, men op
regner en lang række forhold, der må have 
været medvirkende. Hver for sig har disse ik
ke tilstrækkelig forklaringskraft, men tilsam
men må de have vejet tungt. Hovedforklarin
gen, mener Engberg »har dog nok været, at 
Pio var slidt op. Han var dybt rystet over at 
se, hvor hurtigt løntilbagegangene reducerede 
arbejdernes levevilkår, og hvor forfærdeligt de 
arbejderfamilier ramtes, der blev kastet ud i 
arbejdsløshed. Han kunne ikke bære dette, 
det tog modet fra ham. Hans eget helbred 
havde aldrig været stærkt . . . byrden blev for 
tung, og han smøgede den af sig« (s. 321).

Den umiddelbare anledning til at Pio ac
cepterede politiets/myndighedernes og bag 
dem kapitalens tilbud om penge mod at for
lade landet var de økonomiske vanskeligheder 
han/bladet var kommet i efter købet af en ny 
trykkemaskine.

Engberg gør detaljeret rede for Pios for
handlinger med politiet. Forhandlingerne ses 
ikke blot under den personlige synsvinkel, 
men også i relation til arbejderbevægelsen og 
til den politiske situation under forfatnings
kampen. Det er væsentligt, at Engberg her
med far aflivet myten om, at Pio koldt og ky
nisk, uden tanke for den socialistiske sag stak 
af med kassen, med arbejdernes surt sam
mensparede penge -  en myte som den samti
dige borgerlige presse ikke tøvede med at ud
brede. Tværtimod understreges det, at Pio 
netop ikke under forberedelserne til afrejsen 
svigtede sagen. Han nægtede således bestemt, 
at medvirke aktivt til Social-Demokratens 
ødelæggelse. Ligeledes fremhæves det, at 
projektet om grundlæggelse af en socialistisk 
koloni i Amerika gennem organiseret ud
vandring -  et projekt som den samlede soci
aldemokratiske ledelse stod bag -  faktisk blev 
søgt realiseret.

Svigtede Pio ikke den socialistiske sag, så 
svigtede han den danske arbejderbevægelse. 
Tilbageslaget for bevægelsen under den øko-

11. Vagn Dybdahl, red.: Arbejderbevægelsens hvem,-hvad-hvor, København 1974, cit. s. 434.
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nomiske krise blev utvivlsomt forstærket af 
ledernes forræderi.

Historien om Pios tid i Amerika er histori
en om det ene forhutlede nederlag efter det 
andet. Det kom til et brud mellem Pio og Ge- 
leff. Den socialistiske koloni led en ynkelig 
skæbne. Pio og familien vantrivedes. Pio søgte 
at klare sig igennem som skribent og deltog i 
en række bladforetagender, der alle gik skævt. 
En kort overgang udgav han således sammen 
med en anden socialistisk pioner og politisk 
emigré, nordmanden Marcus Thrane, et 
dansk-norsk tidsskrift »Den nye Tid«, der 
udkom i Chicago. Til slut endte Pio med også 
at svigte sagen.

Pios tid i Amerika har været lidet kendt, 
men Engberg har også her kunnet bidrage til 
at råde bod på dette forhold gennem anven
delse af nyt kildemateriale.

I betragtning af det forholdsvis store og 
interessante nye kildemateriale Engberg byg
ger på forekommer det ærgerligt, at bogen sy
stematisk er støvsuget for noter og henvisnin
ger. Det er åbenbart gjort bevidst i den hen
sigt at gøre bogen lettere at læse -  en iøvrigt 
særdeles prisværdig bestræbelse.

Sammenfatningen og konklusionen, Louis 
Pio og arbejderbevægelsen, i bogens afslut
tende del falder i to afsnit. Det første be
handler tematisk under et udviklingsper
spektiv en række af de væsentligste emner Pio 
beskæftigede sig med som leder af arbejder

bevægelsen. Udviklingen var mest markant i 
Pios syn på klasserne, statsopfattelsen, synet 
på overgangen til det socialistiske samfund og 
socialismeopfattelsen. Engberg mener efter 
denne gennemgang at kunne slutte, at Pio fra 
1871 til 1877 bevægede sig »fra almindelig 
social indignation, lassalleanisme og utopis
me til en opfattelse af socialismen, der var 
mere i overensstemmelse med Det kommuni
stiske Manifest og Inaguraladressens prin
cipper.« og at han i 1876—77 var »lige så te
oretisk velfunderet som f.eks. lederne af det 
tyske socialdemokrati.« (s. 370/71).

I anden afsnit opregner Engberg de be
drifter han finder vigtigst i Pios virksomhed. 
For det første, at han skabte en selvstændig 
arbejderbevægelse vendt mod borgerskabet 
og tilsluttet den internationale arbejderbevæ
gelse. For det andet, at han skabte en arbej
derpresse. Som et tredie punkt af betydning 
nævnes Pios medrivende agitation som skri
bent og taler. Til slut i vurderingen fremhæ
ver Engberg den høje grad af enhed mellem 
teori og praksis i Pios virke.

Engbergs bog er spændende og inspireren
de læsning. Som sådan kan den stå som et 
eksempel til efterfølgelse på en vellykket 
umiddelbar formidling af forskningsresultater 
til en bredere kreds end faghistorikernes. Dis
se kan læse bogen med udbytte, men den kan 
sandelig også læses uden særlige forudsætnin
ger.
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Skomagergade. (S. 59-77, ill.) (Afsnit I og II i Årbog 
1977 (s. 41-54) og 1978 (s. 87-106). -  Kildehenv.)

Vorting, Hans Chr. Sven Grathes vold og grav omkring 
Roskilde. (S. 102-127, ill.) (Sammen med Frank A. 
Birkebæk. -  Udgravninger. -  Kildehenv.)

Fra Holbæk Amt. Udgivet af Historisk Sam
fund for Holbæk Amt. Redigeret af Otto 
Bruun Jørgensen. 71. og 72. årg. 1978-79. 
130 s., ill. (Er medtaget i fortegnelsen over 
1977-78, se FORTID og NUTID XXVIII 
hft. 3 s. 460f.)
Årbog for Historisk Samfund for Sorø Amt. Redi
geret af L. Balslev, Jens A. Nielsen og Erling 
Petersen. 1979. Bd. 66. 112 s., ill.
Balslev, L. Nogle navne fra Soraner-Biografierne 

1584-1960. (S. 41-58). (Litt.henv.)

De lokalhistoriske årbøger 1979. En oversigt

Hansen, Frede. Socialdemokratiet i Slagelse gennem 90 år. 
(S. 7-40, ill.) (1885-1975.)

Larsen, Flemming. Agersøsundstillingen. (S. 59-73, ill.) 
(Planer om oprettelse af en flådestation ved Agersø- 
sund 1873-1883 -  Kildehenv.)

Lyshjelm, Johs. Historisk Samfund for Sorø Amt 1978. (S. 
104-108). (Beretning, driftsregnskab 1977-78 m.m.)

Nielsen, Svend. Arkæologiske undersøgelser ved Korsør. 
(S. 74-86, ill.) (Arkæologiske rekognosceringer i de 
områder, hvor vejanlæg til evt. Storebæltsbro tænkes 
placeret -  Litt.henv.)

Nyt fra de lokalhistoriske arkiver og Sorø Amts Museum (S. 
109-112) (Lokalhistorisk Arkiv for Korsør og Omegn.
-  Midtsjællands lokalhistoriske Arkiv, Ringsted. -  
Næstved by- og egnshistoriske Arkiv. Årsberetning 
1978 -  Skælskør Egnshistoriske Arkiv. Beretning 1978.
-  Lokalhistorisk Arkiv for Slagelse og Omegn. Beret
ning 1978. -  Lokalhistorisk Arkiv for Sorø og Omegn.
-  LAVA -  Lokalhistoriske Arkiver i Vestsjællands 
Amt. -  Sorø Amts Museum. Beretning 1978.)

Strand, A. Skorstensfejerlærling i Ringsted 1909-1913. (S. 
87-96) (Erindringer ved Erik Nielsen.)

Strange Nielsen, A. Litteratur om Sorø Amt. (S. 100-103) 
(Kort omtale af litteratur vedr. amtet.)

Vecht, Ove. En fisketur. (S. 97-99) (Erindringer
1915-18.)

Historisk Samfund for Præstø Amt. Årbog. 
1978-79. 84 s., ill. (Er medtaget i fortegnel
sen over 1977-78, se FORTID og NUTID 
XXVIII hft. 3. s. 461f.)

Bornholm
Bornholmske Samlinger. Udgivet af Bornholms 
Historiske Samfund. Redigeret af (Ebbe Gert 
Rasmussen). 1979. 2 rk. Bd. 13. 175 s., ill.
Bergsøe, Bent. Det dejlige vrag. (S. 115-143, ill.) (Om den 

engelske skonnert »Emerald«s stranding udfor Svane
ke havn den 30. nov. 1846. -  Med oversigt over stran
dinger i Bornholms amt, Øster herred 1835-52. -  Kil
dehenv.)

Bøggild, Hansaage. Det skrøbelige forlig (S. 31-42, ill.). 
(Om overholdelsen af forliget af 1303 mellem Erik VI 
Menved og ærkebispen af Lund om adkomsten til 
Rønne-herred. -  Kildehenv.)

Fritz, Sven. Oblatæskerne i Neksø og Ibsker. (S. 81-89, 
ill.) ( 1700-tallet. -  Med »Deutsche Zusammenfas
sung«. -  Kildehenv.)

Hansen, Finn. Bornholmske skove som levested for den 
nyindvandrede fugleart, sortspætten. (S. 9-30, ill.) 
(Med skovhistorisk oversigt fra forhistorisk tid til 
1967. -  Litt.henv.)

Hansen, Olaf. Bornholms Historiske Samfund 1978-1979. 
(S. 167-173). (Beretning og driftsregnskab 1/1-31/12 
1978.)

655



Jørgen Dieckmann Rasmussen
Litteratur om Bornholm 1976-78. Udarbejdet af Bornholms 

Centralbibliotek. (S. 151-166) (Systematisk fortegnel- 
se.}

Rasmussen, Ebbe Gert. (Se nedenfor P. G. Vejde.) 
Skaarup, H. E. Den bornholmske milice’s indsats i sam

fundsnyttige opgaver i perioden 1815-36. (S. 91-114, 
ill.) (Kildehenv.)

Tornehave, Bodil. Da Bornholmeruret blev til. (S. 65-80, 
ill.) (Ca. 1750. -  Kildehenv.)

Vejde, P. G. Ett småländskt soldatöde. Esbjörn Perssons 
äventyr på Bornholm 1658. (S. 43-64, ill.) (Reprotryk 
med indledning og efterskrift af Ebbe Gert Rasmussen. 
-  Kildehenv.)

Vensild, Henrik. Nyt fra Bornholms museum 1978-79. (S. 
145-150, ill.) (Beretning.)

Lolland-Falster
Lolland-Falsters Historiske Samfund. Redigeret af 
(Verner Hansen) Årbog. 1979. 74 s., ill. 
(Person- og stedregister.)

Hansen, Verner. Lolland-Falster i bogverdenen. (S. 52-57, 
ill.) (Kort omtale af ny litteratur om Lolland-Falster.)

Holgård Rasmussen, Chr. Vesterborg Seminarium. (S. 
7-36, ill.) (Seminariet på Brahetrolleborg 1802-1831. 
-  Litt. henv.)

Larsen. Fra det gamle Moseby. (S. 37-43, ill.) (Erindrin
ger ca. 1870-1908. Nedskrevet 1947.)

Lolland-Fals ter s historiske Samfund. (S. 65-71) (Generalfor
samling, regnskab 1/4 1 978 -  31/3 1 979, love og publi
kationsfortegnelse. )

Lolland-Fals ter s museer og arkiver. (S. 58-64, ill.) (Lol
land-Falsters Stiftsmuseum, Maribo. -  Lolland-Fal
sters Kunstmuseum, Maribo. -  »Falsters Minder«, 
Nykøbing F.)

Nielsen, R. K. Sygdomsbehandling i gamle dage. (S. 
44-51, ill.) (Erindringer ca. 1880-1910.)

Fyn
Fynske Årbøger. Udgivet af Historisk Samfund 
for Fyns Stift. Redigeret af (H. H. Jacobsen) 
1979. 142 s., ill. (Person- og stedregister. -  
Forfatterbiografier.)
Damgaard, Henrik. Mark- og dyrkningsfællesskabet i 

Dreslette omkring 1680. (S. 15^1, ill.) (Sammen med 
Niels Erik Frederiksen. -  Kildehenv.)

Fasmer Blomberg, Åge. Sagen mellem borgmester Jens 
Madsen Rosenberg, Odense, og Peter Børsting. (S. 
7-13) (Lånesag mellem borgmester i Nyborg, senere i 
Odense, Jens Madsen Rosenberg og godsinspektør se
nere rådmand i Odense, Peter Børsting. 1658-1668. -  
Kildehenv.)

Frederiksen, Niels Erik. Mark- og dyrkningsfællesskabet i 
Dreslette omkring 1680. (S. 15-41, ill.) (Sammen med 
Henrik Damgaard. -  Kildehenv.)

Frederiksen, Svend. 1 bøge-saa = 3 mark. (S. 70-77, ill.) 
(Om vaskekar og tøjvask ca. 1720-1890. -  Kilde
henv.)

Habekost, Kaj. »Foreningen til Opførelse af Alder
doms-Friboliger« og dens virke i Odense indtil år 1900. 
»I arbejdernes og samfundets interesse«. (S. 86-108, 
ill.) (1871-1900.-Kildehenv.)

Jacobsen, H. H. Fynske Årbøger 1939-79. (S. 126-142). 
(Historisk Samfund for Fyns Stifts publikationsvirk
somhed 1939-79 samt topografisk og personalhistorisk 
oversigt over artikler i Fynske Årbøger 1939-79 (med 
forfatterregister).)

Jørgensen, Ove. Fem kort over Det fynske Rytterdistrikt. Et 
lille supplement til N. E. Nørlund, Danmarks Kort
lægning. (S. 58-69, ill.) (Kort fra perioden 1717-36. -  
Kildehenv.)

Mehr, Kaj. Fattigvæsenet i Svanninge. (S. 78-85). 
(1803-1805. -  Kildehenv.)

Mollerup, Jens. Foreningsmeddelelser 1978-79. (S.
122-124) (Historisk Samfund for Fyns Stift. Indehol
der beretning 1978 og kasseregnskab 1978.)

Rendsvig, P. H. Maglebjerg ved Kerteminde fjord. Har 
der ligget en middelalderborg her? (S. 109-113, ill). 

Westerbeek Dahl, Bjørn. Christoph Heer og Frederik den
Tredjes by ved Slipshavn. (S. 42-57, ill.) (Gennem
gang af fem fæstningskort fra omkring 1660 over 
Østersøen ved Nyborg. -  Kildehenv.)

Anmeldelser
Andersen, Edvard. Billedhuggerkunsten i Faaborg kommu

ne. 1979. Anmeldt af H. H. J. (Hans Henrik Jacob
sen) (Ny lokalhistorisk litteratur) (S. 115-116).

Arkiver, Folkemindesamlinger og Museer i Faaborg kommune 
1978-79. Årbog IV. Anmeldt af H. H. J. (Hans Henrik 
Jacobsen) (Ny lokalhistorisk litteratur) (S. 116-117).

Fyens Stiftsbog 1978. Anmeldt af H. H. J. (Hans Henrik 
Jacobsen) (Ny lokalhistorisk litteratur) (S. 118).

Fynske Minder 1978. Anmeldt af H. H. J.(H ans Henrik 
Jacobsen) (Ny lokalhistorisk litteratur) (S. 117-118).

Jørgensen, Poul A. (red.). Om Haarby sogns historie. 1978. 
Anmeldt af H. H. J. (Hans Henrik Jacobsen) (Ny lo
kalhistorisk litteratur) (S. 114).

Mehr, Kaj. Svanninges gamle gårde. 1979. Anmeldt af H. 
H. I.( Hans Henrik Jacobsen) (Ny lokalhistorisk litte
ratur) (S. 114-115).

Rasmussen, Jens. Provst U. A. Piesners virke som embeds
mand og politiker. 1979. Anmeldt af H. H. J. (Hans 
Henrik Jacobsen) (Ny lokalhistorisk Litteratur) (S. 
115).

Rathinge-Pos ten. 1979. Anmeldt af H. H. J. (Hans Henrik 
Jacobsen) (Ny lokalhistorisk litteratur) (S. 118).

Vestfynsk Hjemstavn. Vestfyns Hjemstavnsfore
nings Årsskrift. Under redaktion af Poul A. 
Jørgensen. 1979. 49. årg. S. 265—312, ill.
En gammel gård og en gammel slagt i Høed, Flemløse sogn. (S. 

294-298) (Uden forfatter. -  Om gården »Espens i Hø
ed« og dens besiddere. -  Ca. 1688-1906. -  Kildehenv.)

Hansen, Lars. Årets gang. (S. 309-312). (Beretning for 
Vestfyns Hjemstavnsforening. Med driftsregnskab 
1978 samt fortegnelse over gaver indkommet i 1979.)
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Nyborg, K. Mit møde med Hipo og Gestapo. (S. 265-280). 
(Erindringer fra februar 1945.)

Pedersen, Karl Peder. Aviser og lokalhistorie. (S. 289-293). 
(Med fortegnelse over aviser på Vestfyn 1849-1931. -  
Litt.henv.)

Porsmose, Erling. Søholm gods. Et stykke Danmarkshisto
rie i dejlig natur. (S. 281-288, ill.) (Ca. 1400-1970. -  
Kilde- og litt.henv.)

Reinholdt, Otto. Hospitalet i Vedtofte. (S. 299-308) 
(1758-1926. -K ildehenv.)

Jylland
Vendsyssel Årbog. Udgivet af Historisk Sam
fund for Vendsyssel. Redigeret af Jørgen Jør
gensen. 1979. 176 s., ill. (Personregister. -  
Forfatterbiografier.)
Bruun, Poul E. Hjemmeslagteren -  en decemberdag før 

1920. (S. 129-132, ill.) (Om Peter Steffensen fra Møl- 
gaard ved Hørby.)

Christiansen, P. Tversted Klitplantage II. (S. 63-86, ill.) 
(Afsnit I i Vendsyssel Årbog 1978. -  Afsnit II om
handler anlægning af plantagen, dens pasning m.m. 
Med fortegnelse over klitplantører 1859-1979. -  
Litt.henv.)

Fra museernes og arkivernes arbejdsmark. Ved Per Lysdahl. 
(S. 143-158, ill.) (Bangsbomuseet. -  Læsø Hjem
stavnsgård. -  Løkken Museum. -  Sæby Museum. -  
Hjemstavnsmuseet i Try. -  Vendsyssel historiske Mu
seum. -  Brønderslev lokalhistoriske Forening. -  Byhi
storisk Arkiv, Frederikshavn. -  Egnssamlingen for 
Pandrup Kommune. -  Lokalsamlingen ved Skagens 
Bibliotek. -  Byhistorisk Arkiv i Sæby. -  Vendsyssel 
historiske Museum, Lokalhistorisk Arkiv.)

Fra styrelse og redaktion. (S. 165-169, ill.) (Historisk Sam
fund for Vendsyssel. Indeholder beretning, regnskab 
for perioden 1/4 1978-31/3 1979, m.m.)

Hansen, Uffe. Stokholm i hundred år 1879-1979 -  en 
gårdmandskones beretning. (S. 43-62, ill.) (Beretnin
gen er Ane Hansens erindringer 1877-1928.)

Jacobsen, Ejnar. Flynderfiskeri nord for Sæby 1831. (S. 
113-114) (Kontrakt af 18. februar 1831.)

Kirkegård Jensen, A. Historisk Samfunds mindestene. (S.
170-171, ill.) ( Fortegnelse udarbejdet sammen med A. 
Skjødsholm.)

LAN A -  Årsberetning 1979. Ved Henning Bender. (S. 159) 
(LANA = Sammenslutningen af lokalhistoriske arki
ver i Nordjyllands amt.)

Lentz, Willy E. Et af Jens Springborgs standure. (S. 
133—134, ill.) (En såkaldt »kone« fra 1767.)

Lynge Nørrelykke, Christen. Kirstine i klitten -  en beretning. 
(S. 7^-2, ill.) (Kirstine Larsen i Skallerup Klit. -  Ca. 
1880-1974.)

Mogensen, Anders. Den kulturelle udvikling i Vedsted Sogn 
i sidste halvdel af 1800-tallet. (S. 115-124, ill.) (Sam
men med Lars Chr. Mumgård.)

Mumgård, Lars Chr. Den kulturelle udvikling i Vedsted 
Sogn i sidste halvdel af 1800-tallet. (S. 115-124, ill.) 
(Sammen med Anders Mogensen.)

De lokalhistoriske årbøger 1979. En oversigt

Robsøe, C. R. Ulier i mossi. (S. 112-113) (Om almueud
trykket »Der er uller i mossi« og en lavmose, Ulvemose 
(kaldet Ullmossi), i Lendum sogn.)

Skjødsholm, A. Historisk Samfunds mindestene. (S. 
170-171, ill.) (Fortegnelse udarbejdet sammen med 
Asger Kirkegård Jensen.)

Skånvad, N. Chr. En vendelboslægt og en familiemølle. (S. 
87-98, ill.) (Om slægten Niels Sørensen og hustru Ka
ren Madsdatter samt Klokkerholm Mølle i Hellevad 
sogn 1709-1916. -  Litt.henv.)

Torp Andersen, Ole Mølledammens genetablering. (S. 
99-102, ill.) (Forskellige planer fra perioden 
1940-1972 om Klokkerholm mølledams genetable- 
ring.)

Vendsyssel-litteratur 1978. Ved Bodil Christensen. (S. 
160-161) (Systematisk fortegnelse.)

Østergård, Peter. Bedstefars dagbog. Optegnelser fra 
Vestindien-togtet 1878-1879. (S. 103-112, ill.) (Ført 
af orlogsgast Jens Christian Christensen fra Asdal ved 
Hjørring.)

Historisk Årbog for Thy, Mors og V. Han Herred. 
Udgivet af Historisk Samfund for Thy og 
Mors. Redigeret af Mette Fastrup. 1979. 127 
s., ill.
Balle, Torsten. Drenge passer kreaturer omkring 1900. (S. 

69-74).
Balle, Torsten. Lidt om tøjr. (S. 74-75). (Omtale af de 

enkelte bestanddele i forskellige typer tøjr.)
Balle, Torsten. Falske penge. Efter Hillerslev herreds ting

bog 1681, 12. juli (S. 112-113) (Sagvedr. falske penge 
i Hjardemål.)

Brudsig, K. Morsø lokalhistoriske Arkiv. (S. 122-123) 
(Beretning.)

Christoffersen, Cora. Egnshistorisk Arkiv for Thyholm og 
Jegindø. (S. 124). (Beretning.)

Crishauge, Andreas. Kalkværksdrift i Klim. (S. 50-54, ill.) 
(Ca. 1830-1977.)

Hansen, Hans. Hanstholm lokalhistoriske Arkiv. (S. 123) 
(Beretning.)

Høyrup, Birgit. Thisted byhistoriske Arkiv. (S. 120-122, 
ill.) (Beretning.)

Kjær, Jette. Museet for Thy og Vester Hanherred. (S. 
116-118, ill.) (Beretning.)

Lund-Sørensen, H. A. Torsten Balle. (S. 4-5, ill.) (Nekro- 
log>

Lund-Sør ensen, H. A. Til medlemmerne. (S. 125) (Histo
risk Samfund for Thy og Mors.)

Martensen-Larsen, Florian. Kommunalreformen i Viborg 
Amt. (S. 77-111, ill.) (Kommunalreformen 1970. -  Se 
endvidere Fra Viborg Amt 1978 s. 175 ff. — Litt.henv.)

Miltersen, Jørgen. Ved Torsten Balles død (S. 115) (Ne
krolog. )

Nielsen, Niels Åge. Dialektforskeren Torsten Balle. (S. 
113-114) (Nekrolog.)

Noe, Per. Morslands historiske Museum. Dueholm Klo
ster. (S. 119-120) (Beretning.)

Overgaard, Anna. Egnshistorisk Forening for Thyholm og 
Jegindø. (S. 124-125) (Beretning.)

Regnskab for Historisk Samfund for Thy og Mors. 1. april 1978 
-31. marts 1979. (S. 126).
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Rolighed, Bent. Fortiden dukker op. Et sjældent fund fra 
Klim. (S. 55-60, ill.) (Fund af parerstang fra et 
sværd.)

Skammelsen, Kristian. Kyllingeglæder og kyllingesorger på 
Kragholm. Lidt om ejendommen 15 c Skyum by og 
sogn. (S. 19-22) (1912-68)

Skov, Henning. Et engelsk angreb på Fårtoft. (S. 7-18, ill.) 
(1941. -K ildehenv.)

Smed, Niels. Niels Smed. Slægt og livsværk. (S. 33^4-9, ill.) 
(1832-1918)

Steensberg, Axel. Et urmøbel fra Bedsted samt nogle træk 
af urmøblernes historie. (23-32, ill.) ( 1700-tallet.) 

Svalgaard, Robert. Skonnert »Christian« af Thisted. (S.
61—68, ill.) (1869-77. -  Kildehenv.)

Fra Himmerland og Kjær Herred. Udgivet af Hi
storisk Samfund for Himmerland og Kjær 
Herred. Redigeret af J. Jeppesen Jensen, Kaj 
Løber, Svend B. Olesen og S. Bugge Vegger. 
1979. 50 s., ill.
Litteratur om Himmerland og Kjær Herred 1978/79. Ved Jeppe 

Hansen. (S. 39-46) (Systematisk fortegnelse.)
Meddelelser fra styrelse og redaktion. (S. 47-50) (Historisk 

Samfund for Himmerland og Kjær Herred. Beretning 
og sammendraget driftsregnskab 1/4 1977-31/12
1978.)

Nielsen, Kaj. Om gennemførelsen af fattigreglementet af 
1803 i Aalborg amt. (S. 5-24) (1803-1837. -  Kilde
henv.)

Ørberg, Paul G. Kjær herreds tingbøger og tingsted. (S. 
25-37, ill.) (1631-1682. -  Litt.henv.)

Aalborg-bogen. Ikke udkommet i 1979.

Fra Viborg Amt. Udgivet af Historisk Samfund 
for Viborg Amt. Redigeret af Paul G. Ørberg 
under medvirken af Hans H. Worsøe og 
Morten Øllgaard. Årbog. 1979. 44. årg. 149 
s., ill.
Beretning fra lokalhistoriske arkiver. (S. 143-149, ill.) (Lo

kalhistorisk arkiv for Viborg Kommune. -  Bjerringbro 
Kommunes Lokalhistoriske Arkiv. -  Lokalhistorisk 
Arkiv, Hvorslev. -  Lokalhistorisk Arkiv i Karup. -  
Møldrup Kommunes Lokalhistoriske Arkiver. -  Æ 
Fjandboarkiv i Stoholm.)

Bonde, Aage. Johan Hvidtfeldt 1908-79. (S. 134-135, ill.) 
(Nekrolog.)

Broch, Erik. Af Gødvad ejendomshistorie fra middelalde
ren til bondereformernes tid. (S. 67-72) (1403-1781.)

Himmer, Poul. Set. Keld. -  mest ikonografisk set. (S. 7-22, 
ill.) (Med et appendix om stolegavlene fra Hvidbjerg 
kirke. -  Litt.henv.)

Holmgaard, Jens. En flugt fra stavnsbåndet i 1761. (S. 
89-99, ill.) (Rømningssag fra Degnsgård, Højslev 
sogn, under Ørslevkloster. -  Kildehenv.)

Munk, N. P.J. Hvordan blev man gammelmandssøn? (S. 
128-130) (Småstykker. -  Om fritagelse for militærtje
neste i henh. til § 22 i forordningen af 20/6 1788 om 
stavnsbåndets ophævelse (konkret sag fra 1825).)

Nielsen, Peter. Erindringer fra Hinge sogn. (S. 23-65, ill.) 
(Ca. 1878-1917.)

Paulsen, Asta. Skytten på Aunsbjerg. Baggrunden for op
trinnet i Them Kro. (S. 73-88, ill.) (Om den virkelige 
mordsag fra 1787, som St. St. Blicher bruger i sin no
velle om skytten. -  Med biografiske noter om skytten af 
Henning Paulsen.)

Paulsen, Henning. Om Viborg Stifts østgrænse. (S. 
131-133) (Småstykker. -  1309-1578.)

Samfundet siden sidst. (S. 139-142) (Historisk Samfund for 
Viborg amt. Indeholder beretning og driftsregnskab 
for 1978.)

Schroeder, P. P. Sundhed og sygdom ved garnisonen i 
Viborg i 1700-årene. (S. 101-109 ill.) (Kilde- og 
litt.henv.)

Schroeder, P. P. Felttoget i 1788. (S. 125-127) (Småstyk
ker. -  Danske militære forberedelser i forbindelse med 
svensk angreb på Finland i juni 1788.)

Viborg-litteratur 1978-79. (S. 136-138) (Alfabetisk forteg
nelse.)

Østergaard, Bent. Løvenbalkerne til Aunsbjerg og Tjele. 
(S. 112-124, ill.) (14.-16. årh.)

Skivebogen. Historisk Aarbog for Skive og Om
egn. Udgivet af Historisk Samfund for Skive 
og Omegn. Redigeret af Kirsten Aakjær, 
Svend Mortensen og Helge Stavnsbjerg. 
1979. Bd. 70. 136 s., ill. (Personregister.)
Christensen, Andreas. En Sallingdrengs erindringer ca. 

1870-1886. (S. 67-102, ill.) (Gæstgiver Andreas Chri
stensens erindringer er udgivet af Poul Emil Juvre. -  
Med efterskrift.)

Ingversen, Bodil. Håndværk og handel i Skive 1787-1801. 
(S. 121-129, ill.) (Bearbejdning af folketællingslisterne 
1787 og 1801.)

Schou, Peter. Min barndoms Vestergade i Skive. (S. 
103-120, ill.) (Ca. 1900-1910.)

Stavnsbjerg, Helge Socialdemokratiske borgmestre i Skive 
gennem 50 år. (S. 49-65, ill.) (1929-1979.)

Tybjerg, Signe. Fra landsbykirkegård til bykirkegård. Af 
Skive Kirkegårds historie fra 1855 til 1969. (S. 5-48, 
ill.).

Historisk Årbog for Randers Amt. Udgivet af 
Randers Amts Historiske Samfund. Redigeret 
af Palle Schødt Rasmussen og Henning Hall. 
1979. 73. årg. 138 s., ill. (Personregister.)
Beretninger fra museer og arkiver. (S. 114—133, ill.) (Randers 

Kulturhistoriske Museum. -  Selskabet »Clausholms 
venner«. -  Dansk Landbrugsmuseum, GI. Estrup. -  
Djursland Museum. -  Grenaa Egnsarkiv. -  Hadsten 
Kommunes Lokalhistoriske Arkiv og Samlinger. -  
Jyllands Herregårdsmuseum. -  Mariager kommunale 
By- og Egnshistoriske Arkiv. -  Mariager Museum. -  
Midtdjurs Lokalhistoriske Arkiv. -  Nørhald Egns-ar
kiv. -  Purhus Kommunes Lokalhistoriske Arkiv. -  
Randers Lokalhistoriske Arkiv. -  Rosenholm Egns
arkiv. -  Sønderhald Egnsarkiv.)
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Bondesen, Peter. Husråd i Ludvig Schmidts optegnelser. 
(S. 61-65, ill.) (Købmand L. Schmidts optegnelser 
1851-ca. 1859.)

Clausen, Jens. Den lede heks i Uggelhuse. (S. 46-50, ill.) 
(Om Sidsel Rolandsdatter (ca. 1837.)

Donner, Jens Erland. Om du vil være frisk og sund. (S. 
51-60, ill.) (Udvalg af lokale bidrag i Evald Tang Kri
stensens bog Gamle Raad for Sygdomme hos Menne
sket.)

Gjøtrup, Kristen. Pontoppidan bør læses af alle. (S. 
104-108, ill.) (Tale ved afsløringen af buste af forfatte
ren Henrik Pontoppidan i Randers.)

Hall, Henning. »Vi så en UFO«. (S. 91-96, ill.) (Om 
UFO-interessen på Randers-egnen 1969-79.)

Historisk Samfund. (S. 134-135) (Historisk Samfund for 
Randers Amt. Fortegnelse over bestyrelsesmedlemmer 
og driftsregnskab 1/10 1978-31/8 1979.)

Hovesen, Ejnar. En klog mand og hans ildstål. (S. 85-90, 
ill.) (Den »kloge mand« Remontius Jensen i Ørsted 
(1800-tallet).)

Maj necke, Karl. Den sorte hund gennem Randers. (S. 
9-23, ill.) (Den sorte hund er Fanden i hundepels. Ca. 
1340-1925.)

Rye, Axel. Guderne går igen i lokalgeografien. (S. 66-73, 
ill.) (Om »gudekvarteret« i Randers nordby.)

Schødt Rasmussen, Palle. Djævlene i Marie Magdalene. (S. 
24-33, ill.) (Om kalkmalerierne i Marie Magdalene 
kirke og deres betydning. -  Litt.henv.)

Set og sket i årets løb. (S. 98-99, ill.) (Ole Warthoe-Han- 
sens udnævnelse til æresmedlem af Historisk Samfund 
for Randers Amt.)

Skjerbæk, Thorkild. Det blev til mange bøger. (S. 109-113, 
ill.) (Om forfatteren Henrik Pontoppidan.)

Sloth Carlsen, Søren. Godser og genfærd på Djursland. (S. 
34-45, ill.). (Spøgerier på Bjørnholm, Clausholm, 
Dronningborg, GI. Estrup, Katholm, Løvenholm, 
Mejlgård, Rugård, Rosenholm, Skaføgård, Sostrup, 
Stenalt og Vosnæsgård.)

Sloth Carlsen, Søren. Beretning. (S. 100-103, ill.) (Histo
risk Samfund for Randers Amt.)

Thuesen Johansen, Ejnar. Den kloge mand i Auning. (S. 
75-84, ill.) (Laust Nielsen 1867-1955.)

Toft Nielsen, Kai. År 2004. Kære Jordmennesker. (S. 97) 
(Kommentar til Henning Halls artikel.)

Århus Stifts Årbøger. Udgivet af Historisk 
Samfund for Århus Stift. Redigeret af Ib Gejl, 
Finn H. Lauridsen og Gunner Rasmussen. 
1976-79. Bd. 68. 130 s., ill. (Er medtaget i 
fortegnelsen for 1977-78, se FORTID og 
NUTID XXVIII s. 467.)

Østjysk Hjemstavn. Udgivet af Østjysk Hjem
stavnsforening. Redigeret af Erna Lorenzen, 
Jens Sigurd Thomsen og Arne Gammelgaard. 
1979. 44. årg. 132 s., ill. (Temanr. om folkeli
ge bevægelser. -  Person- og stedregister. -  
Forfatterbiografier.)

De lokalhistoriske årbøger 1979. En oversigt

Andersen, Aage. Hans Stygge -  en lensmandsskæbne på 
reformationstiden. (S. 9-18, ill.,) (Litt.henv.)

Andersen, Karen. Friskolen i Aes. (S. 42-47, ill.) (Ca. 
1887-1920.)

Boye-Nielsen, N. P. En folkelig bevægelse efter 1864. (S. 
52-61, ill.) (Hinnerup og Omegns Vaabenbroderfor- 
ening af 24/3 1867. -  Kildehenv.)

Bundgaard Lassen, T. Forfatteren »Sigurd Lind« -  lærer 
Anders Jensen Meldgaard i Emborg 1867-73 og i 
Bjedstrup 1873-93. (S. 34^1, ill.).

Gammelgaard, Arne. Et hjem i ly af frihedens træ. (S. 
67-80, ill.) (Om Fremskridtsforening og Den folkelige 
Forsamlingsbygning i Hammel 1885-1979.)

Horn, Victor. Et gensyn med barndomsegnen. (S. 48-51, 
ill.) (Erindringer fra Mjesing-kanten (20. årh.).)

Kjær, Erik. Østjysk Hjemstavnsforening. Virksomheden 
fra 1. oktober 1978 til 30. september 1979. (S. 125). 

Lorenzen, Erna. Dansen den går så let gennem lunden . . .
(S. 81-86, ill.) (Om folkedans og Foreningen til Folke
dansens Fremme (opr. 1901).)

Skov, Peter. Daglejerbarn for hundrede år siden. (S. 
19-33, ill.) (Erindringer 1877-1918, nedtegnet af Olaf 
Olsen.)

Småstrejf fra Østjyllands kulturfront 1979. Arkiver, lokalhi
storiske samlinger og museer. (S. 99-124, ill.) (Egns- 
arkivet for Fruering-Vitved kommune. -  Egnsarkivet 
for Ry kommune. -  Grenaa Egnsarkiv. -  Lokalhisto
risk samling og Lokalhistorisk forening i Hammel. -  
Lokalhistorisk Samling, Silkeborg bibliotek. -  Mols
bibliotekets lokalhistoriske Arkiv. -  Nørhald Egnsar
kiv. -  Nørre Djurs Egnsarkiv. -  Purhus kommunes 
lokalhistoriske arkiv. -  Randers Lokalhistoriske Arkiv. 
-  Rougsø lokalhistoriske Forening. -  Skejby-Lisbjerg 
Sognearkiv. -  Sønderhald Egnsarkiv. -  Litteratur om 
Østjylland. -  Clausholm Museum. -  Dansk Land
brugsmuseum, GI. Estrup. -  Gammel Estrup, Jyllands 
Herregårdsmuseum. -  Djursland Museum. -  Arbej
der-, Håndværker- og Industriemuseet, Horsens. -  
Forhistorisk Museum, Moesgård. -  Kulturhistorisk 
Museum, Randers og Børneåret 1979. -  Silkeborg Mu
seum. -  Købstadsmuseet »Den gamle By«.)

Thomsen, Sigurd. Fra Kolt sogn. (S. 62-66, ill.) (Ca. 
1664-1900.)

Vejle Amts Årbog. Udgivet af Vejle Amts Hi
storiske Samfund. Redigeret af (Aksel Nelle- 
mann, Sigvard Skov og R. Volf.) 1979. 153 s., 
ill.
Andreasen, Leo. Nørre-Snede kommunes våben. (S. 91-93, 

ill.) (1977.)
Bay, Sv. Aage. Aktionen mod Hans Hansen Kieldsted, 

bødker og vinkelskriver i Horsens. (S. 21-71, ill.) 
(1751-1755. -  Kildehenv.)

Bennedsen, J. E. En moralsk historie. (S. 133-138, ill.) 
(Om overdragelse af apostelfigurer i Jelling kirke til 
privatmand og deres tilbagevenden til kirken ved Na
tionalmuseets mellemkomst 1892-94. -  Kildehenv.)

Engberg, Gunnar A. Landsforeningen til Arbejdsløshedens 
Bekæmpelse, Afdeling for Kolding og Omegn 1938-56. 
(S. 115-131, ill.) (Kildehenv.)
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Hald, Peder. Rasmus Ole Pedersen i Vrigsted. (S. 

141-146, ill.) (Klokkespil-bygger R. O. Pedersen 
1861-1900.)

Katballe, Peter H. Fra Hedensted til Skara -  og hjem igen. 
(S. 96-113, ill.) (Om de unikke romanske stenkvadrer 
i Hedensted kirke. -  Litt.henv.)

Nørregaard Hansen, Svend. Et særpræget stenpar ved GI. 
Århus landevej. (S. 73-89, ill.) (Vejviserstenen nord 
for Hammersholm og tvillingestenen i Tvingsted. -  
Rekonstruktion af nedlagte veje. -  Kildehenv.)

Skov, Sigvard. Koldinghus. Bidrag til bygningshistorien. 
(S. 7-18, ill.) (1808-1976. -  Litt.henv.)

Vejle Amts historiske Samfund. (S. 147-153) (Indeholder 
beretning og regnskab 1/4-31/12 1978.)

Hardsyssels Årbog. Udgivet af Historisk Sam
fund for Ringkøbing Amt. Redigeret af Knud 
Erik Nielsen, Rigmor Lillelund, Jørgen 
Østergaard og Kr. Bjerregård. 1979. 2. rk. 
Bd. 13. 167 s., ill. (Person-, sted- og emnere
gister. )
Aarup Jensen, Jens. Nedrivningen af Timgårds lade. (S. 

121-124, ill.) (1975-79.)
Gay, Kr. En stranding på Harboøre i 1754. (S. 117-120, 

m.).
Johannesen, Allis. Kalkmalerierne i Ferring kirke. (S. 

57-68, ill.) (Romanske kalkmalerier med stærkt en
gelsk præg.)

Meddelelser fra historiske museer, arkiver og foreninger i Ringkø
bing amt. (S. 151-159) (Brande Museum. -  Haderup 
Museum. -  Herning Museum. -  Holstebro Museum. -  
Dragon- og Frihedsmuseet, Holstebro. -  Hjemme
værnsmuseet. -  Lemvig Museum. -  Ringkjøbing Mu
seum og Strandgården, Husby Klit. -  Skjern Museum. 
-  Struer Museum. -  Aulum-Haderup Kommunes Lo
kalhistoriske Arkiv. -  Lokalhistorisk Arkiv for Gjelle
rup sogn. -  Det Lokalhistoriske Arkiv i Herning. -  
Historisk Forening for Herning Kommune. -  Slægtshi
storisk Forening, Herning. -  Herningsholms Venner. -  
Lokalhistorisk Arkiv for Holstebro Kommune. — 
Slægtshistorisk Forening, Holstebro. -  Rind-Arnborg 
Egnsarkiv. -  Ringkøbing Lokalhistoriske Arkiv. -  
Ringkøbing Amts Arkiver. -  Lokalhistorisk Arkiv for 
Struer Kommune. -  Egnshistorisk arkiv for Thyholm 
og Jegindø. -  Egnshistorisk Forening for Thyholm og 
Jegindø. -  Vinderup Egnshistoriske Forening. -  Ørn- 
høj Lokalhistoriske Arkiv.)

Meddelelser fra Historisk Samfund for Ringkøbing Amt. (S. 
161-163) (Med regnskab for Historisk Samfund for 
Ringkøbing Amt for perioden 25. februar 1978-13. fe
bruar 1979.)

Møller, Erling. Oprejsning til Jens Sandholm. (S. 127-128 
, ill.) (Kommentar til Gunner Nislevs artikel om fire 
generationer på Gudum Kloster (se Hardsyssels Årbø
ger 1978 s. 49-62))

Nielsen, Magnus. Fra min fødeø -  Jegindø. (S. 69-91, ill.) 
(Træk af øens historie ca. 1200-1970.)

Prange, Knud. Herredssegl og kommunale våbener i Ring
købing amt. (S. 5-26, ill.) (1535-1979. -  Litt.henv.)

Skautrup, Peter. Hardsyssels stednavne. Supplerende be

mærkninger til »Stednavne i Ringkøbing Amt«. (S. 
93-116). (Topografisk ordnet oversigt.)

Skouvig, N. C. Tidsbillede fra Ryde sogn i første tredjedel 
af 1900-tallet. (S. 27-56, ill.) (Erindringer.)

Skov, Torben. Mere viden om et kloster. En orientering om 
prøvegravningerne på Tvis Klostertomt i 1978. (S. 
125-126, ill.)

Udvalg af litteratur om Ringkøbing amt 1977-78. Ved Kr. 
Bjerregård. (S. 133-150) (Systematisk fortegnelse. -  
Med supplement til listerne fra 1969, 1971, 1973, 1975 
og 1977.)

Anmeldelser.
Boysen, Benny. Kokholm. Væbnerborg og herregård. An

meldt af Torben Skov. (S. 129-130).
Gaardhøj, Børge. Slægten fra Gaardhøj. 1978. Anmeldt af 

HM. (S. 130).
Larsen, Jens Kr. Dørken, Havbo og Mulvad Slægterne 

1978. Anmeldt af HM. (S. 131).
Stamtavle over Bjerre-slægten.1978. Anmeldt af HM. (S. 131).

Fra Ribe Amt. Udgivet af Historisk Samfund 
for Ribe Amt. Redigeret af Kirsten Agerbæk, 
Vald. Andersen, Jens Kusk og S. Manøe 
Hansen. 1979. Bd. 21-2. 229 s., ill.
Beretning 1978-79. (S. 453^-62) (Historisk Samfund for 

Ribe Amt. Indeholder regnskab 1978 samt omtale af 
Historisk Samfunds registrering af mindesmærker, 
skoler, andelsmejerier og andelsslagterier, forsam
lingshuse og missionshuse i Ribe amt. m.m.)

Bruhn, Verner. Et våben fra slavekrigens tid. (Småstykker) 
(S. 431-434, ill.) (Om tveægget »spyd« med tværkniv 
fra 1848. -  Litt.henv.)

Bruhn, Verner. H. K. Kristensen-prisen. (S. 435-440, ill.) 
(Om prisen og prisuddelingerne 1978 og 1979.)

Bruhn, Verner. Konsulent J. Å. Christensen. (Mindeord) 
(S. 442).

Bruhn, Verner. Rigsarkivar Johan Hvidtfeldt. (Mindeord). 
(S. 443).

Friisberg, Claus. Byer og Byerhverv i Ribe Amt 
1864-1914. (S. 282-310, ill.) (Litt.henv.)

Haahr Carlsen, Dorte. Da andelsbevægelsen kom. (S. 
252-281, ill.) (Litt.henv.)

Hvass, Steen. Jernalderbyerne ved Vorbasse. (S. 357, ill.) 
(Litt.henv.)

Håkonson, Chr. Erindringer. (S. 326-356, ill.) (Snedker
svend Chr. Håkonsens erindringer fra Esbjerg ca. 
1880-1900. Udgivet af Niels Thomsen. Med forord.)

Kristensen, H. K. Fra konsumtionen i Varde. (S. 409-422, 
ill) (1657 -  ca. 1830. -  Kildehenv.)

Kristensen, H. K. Torstenssonskrigen 1643-4-5 og kongeti
enden af Seem, Vilslev, Hunderup og nogle andre sog
ne i Riberhus len. (S. 423^-28). (Om kongetiendens 
opkrævning m.m. under den svenske besættelse af Ribe 
1644^45. -  Litt.henv.)

Kristensen, H. K. Redaktør P. Friis. (Mindeord) (S. 
441^442).

Legardt Skov, Friis. Erindringer fra Vejen Realskole. (S. 
393-408, ill.) (1909-1913.)
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Manøe Hansen, Søren. Om bjergningsretten til Skallingen. 
(S. 311-325, ill.) (Ca. 1852-1876. -  Kildehenv.)

Noack Christensen, Elin. En københavnerpige, der kom til 
Vestjylland -  1920. (Småstykker) (S. 429-430) (Erin
dringer om sommerferieophold.)

Ribe Amts Lokalhistoriske Arkiver (RAL). (S. 463-464) (Be
retning.)

Schlanbusch, Henning. Politifuldmægtig i Varde. (S. 
235-251, ill.) (Erindringer 1934-46.)

Anmeldelser
Bencard, Mogens og Svend Tougaard. Ribe i 1000 år. 1979. 

(Anm. usign.) (S. 449).
Bruhn, Jens. Den gamle grænse -  set på postkort. 1978. 

(Anm. usign.) (S. 448).
Bruhn, Verner. Der ligger et hus, Esahøj og Esabio gennem 

25 år. 1978. Anmeldt af S. Manøe Hansen. (S. 
446-447).

Bruhn, Verner. Plint og talerstol. 1979. Anmeldt af Niels 
Kr. Madsen. (S. 451).

Dalgas, Dagmar. Birkebæk Skovridergård. 1978. Anmeldt 
af Johs. G. Hansen. (S. 447).

Gregersen, H. V. Toldsted ved Hærvejen. 1978. Anmeldt af 
Vald. Andersen. (S. 445).

Grabe, Henrik. Ribe Skt. Katharinae Kloster, Sognekirke 
og Hospital. 1978. Anmeldt af Kirsten Agerbæk. (S. 
449-450).

Hjelholt, Holger. A. Regenburg. 1978. Anmeldt af Vald. 
Andersen. (S. 444).

Mark og Montre 1978. (Anm. usign.) (S. 448).
Præsentation af: Bue Kaae. Biskop Peder Jensen Hege-

lund. 1977. -  Benedicte Mahler. Badegæster i Sønder- 
ho 1908-29. 1978. -  Erik Moltke. Kathoveddøren. 
1973. -  Søren Mulvad. Ribes gader og historien bag 
dem. -  Riberhus og Slotsbanken. -  Sofie-Amalie 
Østergaard. Filskov Kro. 1978. -  Niels Jensen. Vestjy
ske jernbaner. 1977. -  Peter Dragsbo. Mennesker og 
huse i Åbenrå. 1978. (S. 451-452).

Rasch, Aage. Ejderkanalen. 1978. Anmeldt af Vald. An
dersen. (S. 444).

Ribe bys jordebog. Udgivet ved Ingrid Nielsen. 1979. An
meldt af Bue Kaae. (S. 445^446).

Sparekassen Sydjylland, publikationsrakke 1-12. (Anm. 
usign.) (S. 447-448).

Stoumann, Ingrid. De der blev hjemme -  en vikingelandsby 
ved Esbjerg. 1978. Anmeldt af Verner Bruhn. (S. 
448-449).

Tougaard, Svend og Mogens Bencard. Ribe i 1000 år. 1979. 
(Anm. usign.) (S. 449).

Sønderjyske Årbøger. Udgivet af Historisk 
Samfund for Sønderjylland. Ved Henrik Fan
gel, Knud Fanø og H. P. Jensen. 1979. 332 s., 
ill.
Bognyt. Ved D. A. (Dorrit Andersen), O.C. (Olav Chri

stensen), K.F. (Knud Fanø) og V. H. (Vello Helk) 
(S. 281-288) (Omhandler: De augustenborgske og 
gråstenske godser. (Foreløbige arkivfortegnelser, 
mindre godsarkiver). 1978. -  De nordslesvigske amts
baner. (Foreløbige arkivfortegnelser). 1978. -  Gerhard 
Kraack. Die Flensburger Geburtsbriefe. Auswande

rung aus Flensburg 1550-1750. (Schriften der Gesell
schaft für Flensburger Stadtgeschichte e.V. Nr. 26).
1977. -  Peter Kall. Das Zollwesen in Flensburg und im 
deutsch-dänischen Grenzgebiet. (Schriften der Ge
sellschaft für Flensburger Stadtgeschichte e.V nr. 28)
1978. -  Karl Weigand. Flensburg Atlas. (Schriften der 
Gesellschaft für Flensburger Stadtgeschichte e.V. Nr. 
27). 1978. -  Henning Nielsen. Dansk udenrigspolitik 
1875-1894 med særlig henblik på beslutningsproces
sen. 1977. -  Hans Lassen Jørgensen. . . . men til sidst 
sejrede kammeratskabet. En sønderjydes frontoplevel
ser fra første verdenskrig. 1978. -  Kai Edvard Larsen. 
De mange dage. Erindringer. 1978. -  Erinnerungen 
des Revaler Stadthauptes Thomas Wilhelm Greiflen- 
hagen. Udg. af Arved Freiherr von Taube og Karl 
Johann Paulsen. (Schriftenreihe der Carl-Schirren-Ge- 
sellschaft. Bd. 1.) 1977. -  Een for alle -  alle for een. 
Aabenraa frivillige Brandværn i hundrede år 1878 -  
18. juli -  1978. 1978. -  Sønderjysk Teaterforening 
1929-1979. Ved Marguerite Hahnemann. 1979. -  Det 
blandede Distrikts Landboforening. Festskrift til 125 
års jubilæet 16. februar 1979. 1979. -  Arne Frees Chri
stiansen. Vejstrup Kirke, sogn og menighed gennem 
100 år. 1978. -  Oluf Bang. Historisk skitser fra Dybbøl 
og omegn. 1977. -  Bertha Hahn. Minder fra Sønder
borg og Als 1850-70.)

Bonefeld, Olav. Hestevæddeløb og væddeløbspræmier i 
hertugdømmerne i 1830’erne og 1840’erne. (S. 5-29, 
ill.) (Litt.- og kildehenv.)

Buchreitz, Georg. Mærkepæle på vejen. Hvad vidste man? 
Hvad vidste de? Hvad vidste vi? (S. 223-245) (Om 
samtidens viden om nazismens terror og forbrydelser.)

Jacobsen, N. H. Slesvigske kanalplaner i det 19. århundre
de. (S. 69-116, ill.) (Litt.- og kildehenv.)

Jensen, H. P. Forholdet mellem J. N. H. Skrumsager og 
Laurids H. Kaltoft. (S. 117-131, ill.). (Med biografi
ske oplysninger 1826-1941.)

Jørgensen, Harald (udg.) H. P. Hanssens breve til A. D. 
Jørgensen. II. 1892-97. (S. 133-222, ill.) (Del I i Søn
derjyske Årbøger 1978 s. 71-131. -  Noter og henv. -  
Personregister.)

Noter og Nyt. (S. 289-321, ill.) (Omhandler: H. Hejsel- 
berg Paulsen (nekrolog). -  Johan Hvidtfeldt (nekro
log). -  Landsarkivet 1978. -  Studieafdelingen ved 
Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig 1978. -  Ha
derslev Museum. -  Aabenraa Museum. -  Museet på 
Sønderborg Slot. -  Tønder Museum. — Sønderjyllands 
Kunstmuseum. -  Midtsønderjyllands Museum. -  
Kunstmuseet Holmen, Løgumkloster. -  Samlingen af 
arbejdsredskaber og bondemøbler på Jacob Michel
sens gård i Kolstrup. -  Historisk forening for Vis her
red, Bov Museum. -  Historisk forening for Gråsten by 
og egn. -  Haderslev amtskreds. -  Åbenrå amtskreds. -  
Sønderborg amtskreds. -  Tønder amtskreds. -  Syd
slesvigs amtskreds.)

Nyholm, Asger. Berthel Petersen Godts provstevisitatser i 
maj 1864 (S. 30-68, ill.) (I Sottrup, Ullerup, Varnæs, 
Felsted og Østerløgum sogne. -  Litt.- og kildehenv.)

Årsberetning og regnskab 1978-79. Ved Peter Kr. Iversen og 
H. Lildholdt. (S. 322-332) (Historisk Samfund for 
Sønderjylland. -  Med tillæg til medlemsfortegnelsen.)
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Anmeldelser
Bruhn, Jens. Den gamle grænse -  set på postkort. 1978. 

Anmeldt af Henrik Fangel (S. 267-268).
Bøgh Andersen, Niels. Forstander på Jaruplund. 1978. An

meldt af Eskild Bram. (S. 271-272).
Dinesen, Thomas. Pligtens tunge bud. 1978. Anmeldt af 

Johs. Hoffmeyer. (S. 268-269).
Dragsbo, Peter. Mennesker og Huse i Aabenraa. 1978. 

Anmeldt af Georg Buchreitz. (S. 260-264).
Elklit, Jørgen. Nationalt tilhørsforhold i Nordslesvig. Re

sultater fra en interviewundersøgelse. (Sammen med 
Johan Peter Noack og Ole Tonsgaard.) 1978. Anmeldt 
af Bjørn Rosengreen. (S. 257-260).

Hansen, Kresten. Langetveds historie. Skrave sogns histo
rie II. 1978. Anmeldt af Dorrit Andersen. (S. 
265-266).

Henningsen, Lars N. Fattigvæsenet i de sønderjyske køb
stæder 1736-1841 (Skrifter udgivne af Historisk Sam
fund for Sønderjylland nr. 47). 1978. Anmeldt af Ha
rald Jørgensen. (S. 275-277).

Johannsen, Hans Peter. Sieben schleswigsche Jahrzehnte. 
Bücher, Begegnungen, Briefe. 1978. Anmeldt af Bjørn 
Rosengreen. (S. 273-275).

Johannsen, Svend. »For alt, hvad du har kært«. 1978. An
meldt af Eskild Bram. (S. 270-271).

Materialen zur Geschichte Schleswigs. Hrsgg. v. Deutschen 
Schul -  und Sprachverein für Nordschleswig. 1976. 
Anmeldt af Carsten Mogensen. (S. 248-252).

Noack, Johan Peter. Nationalt tilhørsforhold i Nordslesvig. 
Resultater fra en interviewundersøgelse. (Sammen 
med Jørgen Elklit og Ole Tonsgaard.) 1978. Anmeldt 
af Bjørn Rosengreen. (S. 257-260).

Nye arkivfortegnelser fra Landesarchiv Schleswig-Holstein på 
Gottorp Slot. Anmeldt af Peter Kr. Iversen. (S. 
246-248).

Rødding by i billeder 1850-1930. 1978. Anmeldt af Henrik 
Fangel (S. 260-267).

Rasch, Aage. Ejderkanalen. (Skrifter udgivne af Historisk 
Samfund for Sønderjylland nr. 49). 1978. Anmeldt af 
N. H. Jacobsen. (S. 278-280).

Rohweder, Jürgen. Sprache und Nationalität. Nordschles
wig und die Anfänge der dänischen Sprachpolitik in 
der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. 1976. Anmeldt 
af Johann Runge. (S. 252-257).

Rødding by i billeder 1850-1930. 1978. Anmeldt af Henrik 
Fangel (S. 266-267).

Tonsgaard, Ole. Nationalt tilhørsforhold i Nordslesvig. Re
sultater fra en interviewundersøgelse. (Sammen med 
Jørgen Elklit og Johan Peter Noack.) 1978. Anmeldt af 
Bjørn Rosengreen. (S. 257-260).

Fra Als og Sundeved. Udgivet af Historisk 
Samfund for Als og Sundeved. Redigeret af 
Jørgen Slettebo. 1979. Hefte 57. 106 s., ill.) 
(Adel og hertuger på Als og Sundeved. Af 
Henrik Fangel og Jørgen Slettebo.)
Fangel, Henrik. Herremænd på Als og Sundeved i middel

alderen og 1500-tallet. (S. 9-49; ill.) (Oversigt over 
hovedgårde og voldsteder på Als og Sundeved i 1500- 
tallet og over hertug Hans den yngres erhvervelser af 
adelsgods 1570-1602. -  Kildehenv.)

Historisk Samfund for Als og Sundeved. (S. 95-101, ill.) (Be
retning 1977-78 og 1978-79.)

Museet på Sønderborg Slot. (S. 102-106, ill.) (Beretning 
1978-79.)

Slettebo, Jørgen. Hertugdømmet Slesvig-Holsten-Søn- 
derborg. Oprettelse -  deling -  ophør. (S. 50-94, 
ill.) (Litt.henv.)
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Meddelelser om Rigsarkivet og Landsarkiverne for 
årene 1966-1975. Udgivet af Rigsarkivet. Kbh. 
1978. 532 s., ill. kr. 96,20.

Man hører ofte personalet indenfor det offentlige arkiv
væsen beklage sig over, at de ikke har kunnet overkomme 
det ene eller det andet eller kun når at løse deres arbejds
opgaver med stor forsinkelse p.g.a. et misforhold mellem 
arbejdsbyrdens omfang og personalets størrelse. Var det 
ikke for personalets udmattede -  og i spidsbelastningspe
rioder ofte opgivende -  blikke, synet af arkivarer og ar
kivbetjente i strakt galop gennem arkivernes læsesale og i 
øvrigt lidt kendskab til arbejdet og arbejdsbetingelserne 
»indenfor murene« kunne man let forledes til at opfatte 
bemærkningen som en dårlig undskyldning for utilstræk
kelig arbejdsindsats. Blot ikke alle har denne indsigt i, 
hvad der sker indenfor arkivvæsenet i disse år; men nu er 
det muligt at fa det oplyst i nærværende oversigt over 
Rigsarkivets og landsarkivernes virksomhed i årene 
1966-75, som delvis med forsinkelse og i en lidt usæd
vanlig form så dagens lys i 1978.

Det er ellers praksis, at disse redegørelser over arkiv- 
væsenets virksomhed udkommer med femårsintervaller; 
men meddelelserne for årene 1966-70 udsendtes aldrig 
p.g.a. mangel på arbejdskraft til udarbejdelse af tekstaf
snittet. Fortegnelserne over personale og tilvæksten af 
arkivalier var derimod allerede sat op. Heldigvis udelod 
man ikke femåret 1966-70, da udarbejdelsen af beretnin
gen for det følgende femår blev aktuel. Det besluttedes at 
udsende et bind meddelelser for hele tiårsperioden og i 
den forbindelse gøre brug af de forberedelser, der allerede 
var gjort -  herunder de opsatte afsnit. Dette forhold gør 
nærværende bind af meddelelserne lidt upraktisk at be
nytte som håndbog i personale- og accessionsspørgsmål, 
idet man skal søge flere steder i bogen. Men hellere disse 
småproblemer end ingen meddelelser!

I sit sigte adskiller nærværende bind at meddelelser om 
Rigsarkivet og landsarkiverne sig ikke fra forgængerne. 
Formålet er at redegøre for, hvad der er sket på arkivom
rådet i perioden, stort som småt -  i det aktuelle tilfælde 
spændende fra omtale af den nye arkivbekendtgørelse af 
1976 og dens forhistorie til de problemer, Landsarkivet 
for Sjælland har haft med at lukke skydedøren i udpak
ningsrummet. Bogen er opdelt i nitten kapitler. Det vil 
være umuligt at kommentere dem alle her; men det skal 
nævnes, at der bl.a. redegøres for sager af almindelig og 
principiel karakter, intern og ekstern mødeaktivitet, ud
dannelse, arkivvæsenets bygninger og byggeplaner, ar
bejdet i Rigsarkivet og landsarkiverne med ordning, regi
strering m.m., filmprogrammer, ekspeditioner og benyt
telse, internationalt og nordisk samarbejde. Desuden gi
ves der en oversigt over personalet og forskningsaktivite

ten. Set ud fra et arkivbenyttersynspunkt må tyngde
punktet nok siges at ligge i kapitlerne om aflevering af 
arkivalier, systematiske bestræbelser for kassation af ar
kivalier og kassationsbestemmelser 1966-75. Oversigter
ne over accessionen må ifølge sagens natur være meget 
summariske; men for de mindste arkivfonds vedkom
mende, her især privatarkiverne, er oversigten alligevel 
så detaljeret, at den næsten når på højde med en traditi
onel registratur. Bogen afsluttes med et kombineret per
son- og sagregister, der letter brugen af beretningen som 
håndbog, samt en samling af fotografier fra markante 
begivenheder og af fremtrædende personer indenfor ar
kivvæsenet i tiåret 1966-75.

Daværende rigsarkivar Johan Hvidtfeldt afslutter for
ordet med at udtale en forhåbning om, at tiårsberetnin
gens mange oplysninger vil være af værdi for nutidens og 
fremtidens forskere. Det kan der ikke herske tvivl om, at 
de vil blive. Men beretningen er ikke blot til gavn for 
arkivbenytterne men også for arkivvæsenet selv. I disse 
nedskæringstider er det vigtigt at informere offentlighe
den om, hvorledes de offentlige bevillinger er blevet an
vendt. Denne mission opfylder beretningen også. Derfor 
må man både af først- og sidstnævnte grund håbe, at 
foreliggende bind ikke bliver det sidste i rækken af med
delelser fra Rigsarkivet og Landsarkiverne.

Jørgen Dieckmann Rasmussen

Arkivregistraturer over kommunale arkiver. Udgi
vet af Landsarkivet for Fyn. Odense 1977-80.

Indenfor de sidste ti til femten år har afleveringen af 
kommunale arkiver til landsarkiverne for alvor taget fart. 
Det fremgår tydeligt af Meddelelser om Rigsarkivet og 
Landsarkiverne for årene 1966-1975 (udgivet af Rigsar
kivet 1978. s. 154 f, 158, 163, 167 fog 317) men er ellers 
ikke noget, landsarkiverne har gjort særlig meget stads af 
-  bortset fra Landsarkivet for Fyn. Dér har man bestræbt 
sig på at registrere og udsende foreløbige arkivregistratu
rer over de hjemtagne arkiver så hurtigt som overhovedet 
muligt. Allerede i 1973 forelå de første registraturer 
(anm. i FORTID og NUTID XXV. s. 629 fl) og siden er 
der med jævne mellemrum kommet flere til (se FORTID 
og NUTID XXVII s. 269 og 472), således at man idag er 
kommet op på et ganske betydeligt antal. En imponeren
de indsats! Her skal en del af produktionen af kommu- 
nalarkivregistraturer fra 1977-80 præsenteres.

Helt præcist drejer det sig om registraturer over føl
gende kommunale arkiver: Nyborg 1869-1970 (1978. 144 
s., kr. 30), Assens købstads landdistrikt 1865-1894 (1978 . 26 
s., kr, 5,15), Magleby 1803-1966 (1980. 51 s., kr. Svend
borg 1869-1974 (1979. 206 s., kr. 36,05), Bjerreby 1893-1966
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(1978. 31 s., kr. 12), Dreje 1803-1964 (1979. 13 s., kr. 12), 
Egense 1803-1970 (1978 . 30 s., kr. 12), Landet 1803-1966 
(1978. 30 s., kr. \2),Skårup 1803-1970 (1978. 35 s., kr. 12), 
Sørup-Sankt Jørgen 1803-1931 (1977. 25 s., kr. 12), Thurø 
1803-1970 (1978. 30 s., kr. 12), Tved 1803-1970 (1979., kr. 
12), Bregninge (Tåsinge) 1803-1966 (1978 . 42 s., kr. 12) og 
Tåsinge 1966-1970 (1978. 17 s., kr. 12). Om de ti sidst
nævnte kommuner gælder, at de blev indlemmet i 
Svendborg kommune enten før eller i forbindelse med 
den store kommunalreform i 1970.

De nævnte kommunalarkivregistraturer er opbygget 
på samme måde som de foregående i rækken. Hver regi
stratur er forsynet med en detaljeret indholdsfortegnelse 
og en kortfattet administrationshistorisk indledning 
suppleret med statistiske oplysninger. Dog har registra
turen over Assens købstads landdistrikts arkiv en for
holdsvis lang indledning (21 s.). Det skyldes, at historien 
om landdistriktets oprettelse, eksistens og opløsning er et 
af de mærkeligste mellemspil i dansk kommunaladmini
strations historie. Landdistriktet blev oprettet i 1864 for 
at fa afklaret en række ejendommes kommunale tilhørs
forhold og dermed bilagt de stridigheder om de samme 
ejendommes skattemæssige tilhørsforhold, som strakte 
sig tilbage til 1849. På mange områder var befolknings
grundlaget for ubetydeligt til at kunne bære en selvstæn
dig kommunal enhed, og beboerne forsøgte flere gange at 
fa landdistriktet nedlagt -  dog uden held. De omkringlig
gende kommuner ville gerne indlemme de ejendomme, 
hvor besidderne skulle og kunne betale skat, men var ikke 
interesseret i landdistriktets mange jordløse husmænd, 
som meget let kunne blive en belastning for social-bud- 
gettet. Efter lange og svære forhandlinger blev Assens 
købstads landdistrikt i 1894 delt mellem Assens købstad, 
Kjærum og Gamtofte kommuner.

Jørgen Dieckmann Rasmussen

Historiske Specialer: En bibliografi over histori
ske specialer ved Københavns, Odense og 
Århus Universiteter. Udgivet af 1066 Tids
skrift for Historisk Forskning. Redigeret af N. 
H. Frandsen. København 1978. 120 s. 24,05 
kr. netto.
Det er en kendsgerning, at en betydelig del af forskningen 
ved universiteternes historiske institutter udføres af stu
derende -  særlig hovedfags- og konferensstuderende, der 
skal udarbejde speciale eller konferensopgaver som led i 
studiet. Men samtidig gælder, at den betydelige og stadig 
mere omfattende forskning, de nævnte former for af
handlinger repræsenterer, ikke er særlig kendt. Selv in
denfor den lukkede universitetsverden, ja sågar indenfor 
det enkelte institut, kan det være vanskeligt at følge med i 
udviklingen på speciale- eller konferensopgaveområdet. 
Kun et fatal af afhandlingerne publiceres og far derved 
større udbredelse, mens resten -  og det vil desværre ofte 
sige afhandlinger af høj videnskabelig karat -  opmagasi
neres på specialebibliotekerne med udsigt til at blive 
glemt. På Historisk Institut ved Københavns Universitet 
har problemet dog i nogen grad været afhjulpet af Tids
skriftet 1066, der siden 1971 har arbejdet for at øge

kendskabet til speciale- og konferensopgaver, dels ved at 
give referater af nylig bedømte afhandlinger, dels ved 
løbende at ajourføre den officielle liste over afleverede og 
bedømte opgaver. I 1974 blev denne liste, forsynet med 
udførlige registre, udsendt som en selvstændig publika
tion med titlen »Bibliografi over historiske specialer og 
konferensopgaver ved Københavns Universitet indtil 
1974«. 1066’s banebrydende indsats betød en stor hjælp-  
blot kunne den ikke afhjælpe usikkerheden om, hvad der 
fandtes af upublicerede afhandlinger ved universiteterne 
i Odense og Århus.

Det er redaktionen af 1066 derimod blevet istand til 
med sin seneste større publikation, en specialebibliografi 
over historiske specialer ved Københavns, Odense og 
Århus Universiteter, som er udarbejdet i samarbejde 
med foreningen Historia, Århus, og Institut for Historie 
og Samfundsvidenskab i Odense. Statens humanistiske 
Forskningsråd har støttet udgivelsen økonomisk.

Bibliografien er opbygget i tre afsnit, et for hvert uni
versitet. Specialelisterne er ordnet aflabetisk efter forfat
ternavne. Hver liste indledes med et forod, hvor det bl.a. 
forklares, på hvilket grundlag listen er udarbejdet og 
hvordan udlån af specialerne rent praktisk finder sted. 
Ikke mindst den sidstnævnte oplysning er meget nyttig, 
idet der gælder vidt forskellige udlånsbestemmelser for 
hvert af de tre universiteter. Langt de fleste københavn
ske specialer er uden forbehold til rådighed for udlån, 
enten fra selve specialebiblioteket eller gennem et folke
bibliotek. I Odense opbevares de historiske specialer på 
Institut for Historie og Samfundsvidenskab, hvor de kan 
benyttes på læsesalen. Der er endnu ikke etableret en fast 
udlånsordning; men det vil formodentlig ske, når planer
ne om oprettelse af et specialebibliotek ved Odense Uni
versitet realiseres om et års tid. For udlån af de århusian
ske specialer gælder særligt indviklede regler. Hovedreg
len er, at intet speciale kan lånes uden forudgående 
skriftlig tilladelse fra forfatteren (ganske fa forfattere har 
dog givet en generel brugstilladelse, hvilket er anført i 
bibliografien), og at der under ingen omstændigheder 
kan blive tale om hjemlån men kun om lån til læsesals- 
brug. Forhåbentlig vil redaktionen af 1066 arbejde for en 
harmonisering af udlånsbestemmelserne -  helst i retning 
af de regler, der er gældende i København. Bibliografien 
afsluttes med et omfattende registerafsnit, omfattende et 
fælles emne- og navneregister og et kombineret kronolo
gisk og geografisk register. Registrene er udarbejdet alene 
ud fra specialernes titler.

I redaktionens forord hævdes bibliografien at rumme 
komplette foretegnelser over de historiske specialer og 
konferensopgaver (herunder også prisopgaver indleveret 
til bedømmelse som speciale/konferencopgave), der pr. 
31/12 1977 fandtes registreret ved de tre nævnte univer
siteter. Denne beskrivelse af bibliografiens indhold må 
siges at være lidt uklar, idet den kan forlede brugeren til 
at tro, at bibliografien er en komplet fortegnelse over 
samtlige bedømte opgaver tilbage fra de respektive histo
riske institutters oprettelse og frem til 1977. Men det er 
den ikke. Som forordet til hver af de tre fortegnelser tyde
ligt viser, er bibliografiens indhold helt og holdent be
stemt af, om specialerne eksisterede rent fysisk (dvs. er 
registreret som sådan) på specialebibliotekerne eller ej.
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For det »unge« Odense Universitet er dette forhold uden 
betydning, hvorimod det både for Århus og Københavns 
Universiteter resulterer i meget ufuldstændige lister i for
hold til, hvad der må være blevet bedømt af afhandlinger 
i tidens løb. Som illustration kan det nævnes, at listen 
over københavnske specialer principielt skulle være 
komplet for perioden efter specialebibliotekets oprettelse 
i 1964 (dog mener anmelderen at kunne konstatere, at en 
række prisopgaver, indleveret til bedømmelse som speci- 
ale/konferensopgave efter 1964, mangler), mens den for 
perioden før 1964 er særdeles mangelfuld og slet ikke 
rummer specialer fra før 1940. Lad os håbe, at det lykkes 
redaktionen at finde flere »gamle« specialer frem i kældre 
eller på lofter, således som det er sket før (se 1066 3. årg. 
nr. 3 s. 24), selv om man desværre nok må se i øjnene, at 
chancerne for at gøre nye fund er ringe.

Der er al mulig grund til at rose tidsskriftet 1066 for 
specialebibliografien, som uden tvivl bliver et uvurderligt 
hjælpemiddel for forskningen til at finde frem til relevant 
utrykt litteratur. Men samtidig må bibliografien -  under 
forudsætning af at den ajourføres med jævne mellemrum 
-  gøre specialeskrivningen mere meningsfyldt for de stu
derende, da der nu er en udsigt til, at andre kan drage 
nytte af de resultater, der efter måneders, måske års, slid 
fremlægges i et speciale eller en konferensopgave. Der 
skal derfor lyde en opfordring til 1066 om at fortsætte det 
arbejde, der er påbegyndt. De senest udkomne numre af 
1066 viser, at det er redaktionens hensigt.

Jørgen Dieckmann Rasmussen

Else Schjønning: Dansk Lokalbibliografi. Roskilde 
Amt. Udarbejdet af Else Schjønning under 
medvirkning af Oluf Abitz. Roskilde, Dansk 
Lokalbibliografi, 1979. IX 379 s., ill. I kom
mission hos Dansk historisk Fællesforening, 
kr. 230 (for medl. af DhF kr. 165).

Torben Sørensen og Hans Michelsen: Stedregister til 
Dansk Tidsskrift Index 1915-1970. Udgivet af 
Dansk Lokalbibliografi. Ballerup, Biblioteks
centralens Forlag, 1978. 231 s., kr. 389.

Lokalbibliografien over Roskilde amt er første bind i det 
projekt, som blev startet for en halv snes år siden under 
titlen Dansk Lokalbibliografi (DLB) med det formål at 
tilvejebringe en topografisk ordnet registrant over trykt 
litteratur af dansk lokalhistorisk og anden topografisk 
interesse, med Københavnsbibliografien (1957-67. Bd. 
1-3 + supplement) som mønster. Værket skal omfatte 
hele lokallitteraturen uden for København og Frederiks
berg og publiceres i amtsbind, hvoraf det første nu fore
ligger. Desuden er amtsbindene for Frederiksborg amt, 
Vestsjællands amt, Fyns amt, Ribe amt og Vejle amt 
under udarbejdelse.

Sigtet med denne »landsdækkende lokalbibliografi« er 
at fa etableret et hjælpemiddel for alle, der beskæftiger sig 
med lokalhistorien, hvad enten dette sker på videnskabe

lig basis, i en praktisk, kommunal administrativ hensigt 
eller i undervisningsøjemed, ligesom den skal give den 
almindeligt interesserede borger mulighed for at opspore, 
hvad der er skrevet om en bestemt lokalitet.

Dansk Lokalbibliografi styres af en hovedredaktion 
med den nylig afgåede stadsbibliotekar i Roskilde, Oluf 
Abitz, som mangeårig formand. Som en slags forarbejder 
og hjælpemidler til den praktiske realisering af 
DLB-projektet har hovedredaktionen med støtte fra Sta
tens humanistiske Forskningsråd og forskellige fonds ud
givet Dansk Lokalbibliografi DLB. En vejledning til brug 
ved udarbejdelse af lokalbibliografier (2. udg. Roskilde, 
1974) samt det nu foreliggende stedregister til Dansk 
Tidsskrift Index. Udarbejdelsen af de enkelte amtsbind 
er henlagt til centralbibliotekerne, som ofte har et større 
eller mindre lokalt materiale til rådighed i deres lokal
samlinger. Grunden til at ikke alle er kommet i gang 
endnu må i høj grad ses i manglen på bevillinger til den 
ekstra bibliotekariske arbejdskraft, som et så stort arbej
de kræver.

Lokalbibliografier er naturligvis ikke nogen nyskabelse 
i det danske bibliografiske univers. Der findes i forvejen 
en hel række bibliografier over enkelte lokaliteter (byer, 
sogne, herreder m.m.). De er dog i deres afgrænsninger 
meget forskelligartede og som bibliografiske arbejder af 
svingende kvalitet. Det nye i DLB-projektet er bestræbel
serne for systematisering og koordinering af det lokalbib
liografiske arbejde landet over. Det betyder dog ikke, at 
samtlige nu eksisterende lokalbibliografier med tiden vil 
blive totalt overflødiggjorte. Selv om indholdet af disse 
naturligt vil blive integreret i DLB efter dennes retnings
linier, vil en del af dem rumme materiale, som falder 
uden for DLB’s emnemæssige og bibliografiske afgræns
ninger.

Roskildebibliografien, der er udarbejdet af bibliotekar 
Else Schjønning under medvirken af stadsbibliotekar 
Oluf Abitz, omfatter den nuværende Roskilde amtskom
mune med de grænser, der blev fastlagt ved kommunal
reformen i 1970; d.v.s. selve amtskommuen samt pri
mærkommunerne Bramsnæs, Greve, Gundsø, Hvalsø, 
Køge, Lejre, Ramsø, Roskilde, Skovbo, Solrød og Vallø. 
Principielt medtages litteratur om alle emner inden for 
den geografiske ramme. Dog har det for enkelte emner 
været nødvendigt at opstille særlige kriterier for optagel
se. Det gælder således litteraturen om de statsinstituti
oner og institutioner, der ejes af kommuner uden for Ros
kilde amtskommune, som fysisk er placeret i amtskom
munen og dermed en del af lokaliteten, men hvis virk
somhed egentlig ikke har lokal tilknytning; f.eks. Roskil
de Universitetscenter og Skt. Hans Hospital. Heraf er 
kun medtaget samlede fremstillinger af institutionen 
samt litteratur om bygninger og øvrige fysiske rammer, 
f.eks. haveanlæg, mens skildringer af institutionens in
terne arbejde udelades. Litteraturen om emner af rigshi
storisk betydning, f.eks. krigsbegivenheder, er kun med
taget forsåvidt den yder bidrag til den lokale historie ved 
omtale af lokale begivenheder, personer eller lignende. 
Endelig registreres inden for personalhistorien kun den 
litteratur om enkelte personer, som belyser deres forhold 
til lokalområdet. På dette punkt adskiller DLB sig væ
sentligt fra Københavnsbibliografien, idet man heri har
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valgt at begrænse sig til biografisk litteratur om personer 
med tilknytning til byens administration. Skønlitteratur 
udelades principielt; dog medtages f.eks. skillingsviser 
om lokalhistoriske begivenheder (f.eks. nr. 2381 om tje
nestepigen Ane Sophie Jonstrups forbrydelse og straf).

Bibliografien registrerer litteratur udkommet til og 
med 1975 uden hensyn til sprog eller udgivelsessted. Af 
publikationsformer medtages bøger, småtryk, periodica 
og kort samt artikler og afsnit i bøger og tidsskrifter. I 
DLB-vejledningen anvendes udtrykket småtryk både om 
tryksager af ringe omfang og som betegnelse for interne 
tryksager fra offentlige myndigheder, offentlige og private 
institutioner samt firmaer. Af særlig interesse i denne 
sammenhæng er registreringen af lokaladministrationens 
tryksager, som stort set udelades af den danske national
bibliografi. Den optages normalt ikke i Dansk bogforteg
nelse, og Impressa. Bibliografi over Danmarks offentlige 
publikationer omfatter ud over statens institutioner kun 
København og Århus kommuner. Materiale af denne art 
er i Roskildebibliografien medtaget i det omfang det fin
des i Roskilde bibliotek, idet en central gennemgang af 
den store småtrykssamling i Det kongelige Bibliotek med 
henblik på den samlede DLB indgår i et kommende pro
jekt iværksat af hovedredaktionen.

Hovedopstillingen i bibliografien er en opdeling i en 
generel del, omfattende hele amtskommunen eller større 
dele heraf, og en speciel del, omfattende de enkelte pri
mærkommuner. Herunder ordnes indførelserne efter 
Dansk Decimalklassedeling, 5. udg. med enkelte modifi
kationer. Inden for de systematiske grupper er som ho
vedregel anvendt en formel kronologisk underdeling efter 
udgivelsesår. I en række grupper forekommer dog skjulte 
underdelinger, idet bibliografier og litteraturoversigter 
altid placeres først og periodica sidst i en gruppe uanset 
udgivelsestidspunkt, ligesom enkelte grupper har en 
skjult saglig kronologisk underdeling. Det sidste princip 
er naturligt anvendt i grupper som omfatter enkelte hi
storiske perioder. Det kan diskuteres om den anvendte 
hovedopdeling af stoffet er den ideelle for en amtsbiblio
grafi. Dens fordel er, at den samler litteraturen om alle 
aspekter af den enkelte primærkommune. Derimod giver 
den problemer ved søgning på et sagsforhold, f.eks. er
hvervsliv, i hele amtskommunen. Denne ulempe har man 
i Roskildebibliografien søgt at afhjælpe ved at tilføje en 
»systematisk oversigt«, der indirekte fungerer som et em
neregister på tværs af den topografiske hovedopdeling. I 
et særligt afsnit findes en oversigt over samtlige lokale 
aviser fra 1792 til de i 1975 udkommende. Værket er 
forsynet med et personregister over forfattere og biografe
rede personer og et lokalitctsrcgister omfattende topo
grafiske lokaliteter, institutioner og virksomheder samt 
administrativt afgrænsede områder, såsom herreder og 
kommuner. Om personregistret er det værd at bemærke 
den service, der ydes brugeren ved at der ved henvisning 
til flere end tre numre under et enkelt navn er angivet en 
kort titel. Betydningen af denne hjælp fremgår tydeligt 
ved et prøveopslag på Arthur Fang, der alene tegner sig 
for ca. 150 henvisninger.

Indførelserne er i mange tilfælde forsynede med anno
teringer, der dels oplyser om publikationens lokale til

hørsforhold, dels angiver hvilke kapitler eller afsnit i et 
større værk, der er relevante for bibliografien. Det fore
kommer mig dog, at der i den sidste form for annoterin
ger er en vis uensartethed, som har opslagstekniske kon
sekvenser. Som eksempel kan nævnes behandlingen af 
Danmarks Kirker. I de fleste tilfælde er de relevante bind 
af dette værk indført med en samlende note, f.eks. »Kir
ker i Ramsø herred«, med mindre kun nogle af kirkerne i 
det gamle herred ligger inden for amtskommunen, f.eks. 
Strøby og Varpelev kirker. I så fald er kirkernes navne 
anført. Da kun de kirker, som nævnes i noterne, er opta
get i registret, far man ved registeropslag på de enkelte 
kirker kun henvisning til Danmarks Kirker i nogle tilfæl
de (bemærk f.eks. en søgning på Borup Kirke). Det virker 
urimeligt, dels fordi andre lignende værker som f.eks. De 
danske Kirker i alle tilfælde har faet en fuldtud analyse
rende note, dels fordi netop dette værk rummer overor
dentlig væsentlige og fyldige kirkebeskrivelser og derfor 
nok kunne fortjene analyser på samtlige relevante kapit
ler.

Min væsentligste indvending mod bibliografien går 
dog på den alt for korte redegørelse i indledningen for de 
emnemæssige og bibliografiske afgrænsninger. Det er 
meget vanskeligt ud fra oplysningerne heri at danne sig et 
klart billede af de optagelseskriterier, der er anvendt, og 
dermed også om der er mangler. Det nævnes at biblio
grafien tilsigter at registrere al væsentlig litteratur om 
amtskommunen. Betyder det, at der er foretaget en kva
litativ selektion eller går det på formelle kriterier m.h.t. 
omfanget? Når Wibergs præstehistorie ikke medtages, 
skyldes det så at den henregnes til de »topografiske vær
ker, som dækker hele Danmark«, der kun medtages, hvis 
de er opdelt i enheder større end sogne? Til trods for disse 
indvendinger skal det dog understreges at Roskildebib
liografien repræsenterer et overordentlig stort og velud
ført bibliografisk arbejde, som man må håbe vil virke 
inspirerende for de amtsbibliografier, som nu er under 
udarbejdelse og ansporende for de amtskommuner, som 
endnu ikke er kommet i gang. Også i sin fysiske udform
ning kan bibliografien tjene som et godt eksempel. Indfø
relserne er konsekvente og overskuelige, typografien klar 
og læselig. Det er desuden en fin ide at lade hvert hoved
afsnit indlede med en afbildning af amts/kommunevåb- 
net, ledsaget af en heraldisk beskrivelse udarbejdet af 
Ernst Verwohlt.

Stedregister til Dansk Tidsskrift Index 1915-1970, der 
er udarbejdet af Torben Sørensen og Hans Michelsen og 
udgivet af hovedredaktionen, er som nævnt først og 
fremmest tænkt som et hjælpemiddel til brug for udar
bejdelsen af DLB’s amtsbind. Indtil de alle foreligger må 
registret desuden ses som et generelt redskab til opspo
ring af lokallitteratur. Søgning af tidsskriftartikler om en
kelte lokaliteter ved hjælp af Dansk Tidsskrift Index har 
hidtil været en tidkrævende opgave, idet litteraturen om 
de forskellige aspekter af lokalsamfundet er placeret i de 
respektive faggrupper. Samtidig er DTI, som den eneste 
danske nationale tidsskriftindeksering, en af hovedkil
derne og må derfor gennemsøges for samtlige lokalområ
der. I praksis ville det betyde, at der rundt om i landet 
måtte foretages den samme besværlige gennemlæsning af
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samtlige indeksens årsbind, et arbejde som med fordel 
kan gøres en gang for alle. Det er da også baggrunden for 
udgivelsen af det foreliggende lokalitetsregister.

Registret begrænser sig til lokaliteter inden for det nu
værende Danmark. Dog er Københavns og Frederiksberg 
kommuner udeladt med en henvisning til at disse kom
muner dels ikke omfattes af DLB, dels er dækket af Kø- 
benhavnsbibliografien (til 1965) og Litteratur om Frede
riksberg (til 1950). Skal man se på registret ikke blot som 
et hjælpemiddel til DLB-projektets gennemførelse, men 
også som et generelt redskab i litteratursøgningen, kunne 
man nok ønske sig at i hvert fald Frederiksberg-litteratu- 
ren var medtaget for de tyve år fra 1950 til 1970.

Ordningen er numerisk efter Indenrigsministeriets 
kommunekodenumre suppleret med de af DLB vejled
ningens fastsatte numre for områder, der ikke har fået 
tildelt sådanne; f.eks. Storebælt, Jylland, Christiansø. 
Det problem, som alle lokalbibliografer støder på, at de 
gamle historisk og kulturelt betingede inddelinger af 
landet ofte er de dominerende i lokallitteraturen, som 
derfor ikke uden videre lader sig placere entydigt i et 
system, der følger den nye administrative inddeling, er 
her løst ved dobbeltplaceringer. Således er henvisnin
ger til artikler, der behandler lokaliteter, som nu er delt 
mellem f.eks. to kommuner, placeret under begge. Regi
sterindførelserne består alene af henvisninger til årgang 
og sidetal i Dansk Tidsskrift Index. Det betyder, at man 
må gennemlæse den pågældende side, endda med stor 
omhu, da lokaliteten ikke altid fremgår af indførelsen i 
DTI. Man kunne her ønske, at der havde været råd til at 
udbygge registret med mere præcise henvisninger, evt. 
ved en kort markering af forfatter eller ved en angivelse af 
indførelsens placering på siden.

Der er dog ingen tvivl om at dette register, indtil det 
samlede DLB-projekt er realiseret, vil være et nyttigt red
skab for alle, der beskæftiger sig med lokale emner.

Mona Madsen

Ellen Marie Helver: Litteratur om Gentofte Kom
mune. Udarbejdet af Ellen Marie Helver un
der medvirken af Gitte Rosenø og Steffen 
Høgh. Udgivet af Gentofte Kommunebiblio
tek. 1976. 473 s., ill. (i kommission hos Bib
liotekscentralen) kr. 84.

Finn Slente: Litteratur om Søllerød Kommune. En 
bibliografi. Tillag 1968-74. Udgivet af Sølle
rød Kommunalbiblioteker. 1975. kr. 25.

En af de meget markante udgivelser inden for dansk lo
kalbibliografi gennem den sidste snes år er Litteratur om 
Søllerød Kommune. Udarb. a f j . B. Friis-Hansen under 
medvirken af Finn Slente. 1968. Bd. 1-2. (anmeldt af 
Knud Prange i Fortid og Nutid 1970, s. 322-23). Nu 
foreligger der en tilsvarende bibliografi over en anden 
stor kommune i det storkøbenhavnske område, nemlig 
Gentofte, udgivet i anledning af Gentofte Kommunebib-
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lioteks 50 års jubilæum som centralbibliotek for Køben
havns amt.

Såvel i sin emnemæssige og bibliografiske afgrænsning 
som i sin tekniske udformning ligger Gentoftebibliografi- 
en meget tæt på Søllerødbibliografien. Emnemæssigt søger 
den at dække alle aspekter af kommunen. Inden for per
sonalhistorien er kun registreret den litteratur, der ved 
sin beskrivelse af enkelte personers liv og virke belyser 
den pågældendes betydning for kommunen i sin helhed 
eller for enkelte institutioner i kommunen. Bibliografisk 
begrænser den sig som hovedregel til trykt litteratur ud
kommet så langt tilbage i tiden, som man har kunnet 
opspore det og indtil udgangen af 1975. Det er tanken at 
registreringen skal følges op af årlige tillæg, som skal 
kumuleres til 5 eller 10 års supplementer. Der foreligger 
allerede nu to tillæg omfattende litteratur udkommet i 
1976 og 1977-78 samt suppleringer af ældre litteratur til 
hovedbindet.

Af publikationsformer medtages bøger, småtryk, kort, 
periodica, artikler og afsnit i bøger og tidsskrifter samt i 
et vist omfang ugebladsartikler. På et enkelt område, 
kortene, fraviges dog -  i modsætning til Søllerødbiblio
grafien -  reglen om det trykte materiale. Her er medtaget 
kort af alle typer, trykte såvel som håndtegnede. Dog 
medtages afkort i mindre målestok end 1:60 000 normalt 
kun de ældre kort fra før 1900. I det hele taget fremstår 
kortregistreringen som en meget markant del af biblio
grafien. For de håndtegnede korts vedkommende er der i 
alle tilfælde til indførelsen føjet en lokalisering. Udeladt 
er leksikonartikler, avisartikler, artikler i illegale blade 
for årene 1940-45 samt interne publikationer, der kun 
har aktuel interesse. Udvælgelsen af materiale indenfor 
de fastlagte rammer bygger på en kombineret kvantita- 
tiv/kvalitativ selektion, idet man har medtaget selv meget 
små artikler eller en enkelt illustration, når de er skønnet 
relevante, specielt ud fra de erfaringer man på Gentofte 
Kommunebibliotek har fået med hensyn til behovet for 
oplysninger om enkelte lokalforhold.

Skønlitteraturen er et særligt problem i forbindelse 
med lokalbibliografier. I Søllerødbibliografien valgte 
man at medtage skønlitteratur af »veritabel lokalhistorisk 
interesse«, d.v.s. skønlitterære beskrivelser af steder og 
begivenheder som er i overensstemmelse med stedets to
pografi og historie. I Gentoftebibliografien udelades den
ne genre. Det er der gode grunde til, for selv om sådanne 
beskrivelser kan bidrage til at belyse et områdes kulturhi
storie, så er de umulige at søge systematisk. De kan kun 
opspores ved tidkrævende opsøgende virksomhed, per
sonlig læsning og information fra tilfældige kilder. Det er 
da også de færreste lokalbibliografier, der binder an med 
denne opgave.

Opstillingen er den af Dansk Lokalbibliografi anbefa
lede modificerede Dansk Decimalklassedeling. Hertil 
findes et personregister, omfattende forfattere, redaktører 
og udgivere, og et emne- og stedregister, omfattende lo
kaliteter, institutioner samt en række emner, hvis place
ring ikke fremgår af indholdsfortegnelsen. Af tidsmæssige 
grunde har man desværre i personregistret måttet afstå 
fra at følge Søllerødbibliografiens fine eksempel m.h.t. 
oplysninger om fødsels/dødsår og erhverv. Afspecialregi-
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stre findes desuden en liste over lokale periodica samt en 
oversigt over L. Gotfredsens lokalhistoriske forfatterskab. 
De enkelte indførelser er forsynede med korte noter ved
rørende emnet, hvor dette ikke fremgår af titlen og me
get detaljerede analyser af de relevante kapitler og afsnit 
ved både monografier og samleværker. Litteratur om 
Gentofte Kommune afløser for en stor del den gamle 
Litteratur om Gjentofte Kommune og Jægersborg Dyre
have (Udg. af Gjentofte Kommunebibliotek. 1943), men 
da den nye bibliografi holder sig strengt til kommune
grænserne, har den gamle endnu værdi for litteratur ved
rørende Dyrehaven. Den gamle medtog desuden artik
ler fra lokale aviser, som heller ikke findes registreret 
andetsteds.

Tillæg 1968-74 til Søllerødbibliografien er udarbejdet 
af Finn Slente, som også var medarbejder på hovedbin
det fra 1968. Det er glædeligt at konstatere, at dette me
get fine bibliografiske arbejde følges planmæssigt op dels 
af årlige supplementer, som publiceres i Søllerødbogen, 
dels af flerårskumuleringer. Det anføres i forordet at 
Tillæg 1968-74 må betragtes som foreløbigt, idet det er 
tanken til sin tid at udsende et kumuleret og revideret 15 
års supplement. Emnemæssigt og bibliografisk følger 
tillæget hovedværket, som det både viderefører (til mid
ten af 1974) og supplerer (for litteratur udkommet før 
1968). En del af den nyopdagede ældre litteratur er 
medtaget efter oplysninger fra benyttere af bibliografien, 
som oftest litteratur, der ikke har kunnet opspores ad 
systematisk vej. Ud over tilføjelser rummer tillæget en 
række væsentlige korrektioner til bibliografien. Med de to 
fornemme, her omtalte bibliografier over Gentofte og 
Søllerød kommuner er foreløbig fire lokalbibliografier 
over kommuner inden for Københavns amt blevet publi
ceret. I 1976 udkom Litteratur om Ballerup Kommune 
(Udarb. af Inge Eliasson) og Litteratur om Rødovre 
(Udarb. af Eva Deichmann). Herudover er der udkom
met dele af en fremtidig Lyngby-Taarbæk bibliografi, 
alle udgivet af Lyngby-Taarbæk Kommunes Biblioteker.

Mona Madsen

Danske Domme 1375-1662. De private doms- 
samlinger. Bind III: 1570-1581. Ved Erik 
Reitzel-Nielsen, under medvirken af Ole Fen
ger. Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, 
København 1979, 422 s. kr. 402,60.

Med en hastighed der er velgørende, når det gælder en så 
stor udgivelse foreligger allerede nu bind III af Danske 
domme 1375-1662. De private domssamlinger. Både 
bind II og III er således udkommet i 1979. Man kan 
håbe, at de resterende bind vil se dagens lys ligeså regel
mæssigt som de tre første bind.

Da en endelig vurdering af denne udgivelse må vente 
til alle 6 å 7 bind foreligger, skal jeg nøjes med nogle 
enkelte kommentarer her.

Som i anmeldelsen af de to første bind vil jeg under
strege, at kommentarerne er meget fyldige, selvom en vis 
usikkerhed spores. Det gælder, naturligvis, især på de 
områder, hvor Reitzel-Nielsen har været henvist til at

benytte ældre litteratur. Desværre kommer kommenta
rerne derved til at fremtræde med en falsk autoritet. Et 
par eksempler skal nævnes.

Reitzel-Nielsen anfører i note 20 til sag nr. 376, at 
retsbrugen i det 16. og 17. århundrede m.h.t. nævn i 
kirkesogn i trolddomssager var vaklende, idet der efter 
hans opfattelse blev benyttet enten 8, 12, 14 eller 15 næv
ninge. Retsbrugen i Jylland i det 17. århundrede var ikke 
vaklende. Der benyttedes 15 nævninge, med mulighed for 
at udskyde op til 3 af disse. De 8 nævninge kom først ind i 
billedet med forarbejderne til Danske Lov, omtalt i Lov
kommissionens Proceslovforslag af 26. marts 1663.

I samme sag nævner Reitzel-Nielsen ikke en del af 
lovgrundlaget for trolddomsprocesserne. Landstinget i 
Viborg stadfæstede en fældende nævninge-ed, til trods for 
at kun en dømt troldkvinde havde vidnet imod den an
klagede. Det var direkte i modstrid med den københavn
ske reces af 6-2-1547, hvor det i artikel 8 hed: »Udedske 
mand maa ingen mand vitne til skade«. Det sagdes di
rekte, at troldkvinders og -mænds vidneudsagn ikke 
måtte stå til troende. Men denne artikel omtaler Reit
zel-Nielsen ikke.

Denne dom viser i udpræget grad det danske klasse
samfund i al sin udfoldelse. Der synes nemlig kun at 
kunne være én årsag til, at landstinget lukkede øjnene for 
denne artikel: at det var en af landsdommerne Palle Juel 
til Strandet, der havde indbragt sagen for landstinget, 
efter at den anklagede var blevet udlagt for at have været 
med til at forgøre Palle Juels hustru.

Det er indlysende, at der vil være tilgivelige »smuttere« 
i kommentarerne, når det drejer sig om en så stor udgi
velse. Reitzel-Nielsen nævner i mange tilfælde de alvorli
gere skrivefejl, der forekommer i manuskripterne; men i 
nr. 406 (p. 142, linie 5) må det være en skrivefejl, når der 
skrives »for dj mett thieris mett brødre v mennd schulle 
hafiue Marene Thommis dother i Thiørrinnge troldom 
sag paa suoritt«. Det må være en skrivefejl for »mot«, idet 
det andetsteds i teksten fremgår, at et antal nævninge 
havde kvitsvoret (frikendt) Marene Thommis datter.

De tre bind fremstår i en let læst typografi, med en 
forholdsvis bred margin, så der kan skrives notater i det 
arbejdsredskab, en kildeudgave er. Jeg skal dog ikke 
nægte, at jeg fra tid til anden kvier mig ved at skrive i en 
bog til over 400 kr. Jens Chr. V. Johansen

Sagregistre til Herlufsholm birks tingbog. 
1616-1619 og 1630-1633. Udgivet af Landbohi
storisk selskab. København 1979. 170 s. kr. 
40.
Efter en årrækkes arbejde foreligger nu det første sagregi
ster til de tingbogsudgaver, Landbohistorisk selskab si
den midten af 1950’erne har udsendt. Det er sagregistret 
til Herlufsholm birks tingbog 1616-19 og 1630-33. Og 
det synes en velovervejet disposition at begynde hermed, 
da netop denne udgivelse er den mindst omfangsrige af 
de udgivne tingbogsrækker.

Arbejdet er udført af retshistorikeren Ole Fenger, hi
storikeren Karen Marie Olsen (C. Rise Hansen videre-
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førte arbejdet efter Karen Marie Olsens død) og sprog
forskeren J. Kousgård Sørensen, og det er udført grun
digt, med omhu og med en klar opbygning.

Registret falder i 3 dele: et juridisk register, et ikke-ju- 
ridisk register og en ordliste. Det juridiske register tager 
sit udgangspunkt i tingbøgernes juridiske karakter (der 
er tale om en funktionel analyse af tinget); det ikke-juri- 
diske register i landsbyen og dens forhold; og ordlisten er 
først og fremmest en indgang til sagregistret.

Princippet for det juridiske register har været, at alt, 
hvad der er foregået på en enkelt tingdag, er blevet regi
streret, løsrevet fra en karakteristik af sagen. Årsagen til, 
at denne registreringsform er blevet valgt, er dobbelt: 1. 
undgår udgiverne at presse en efter deres mening »mere 
eller mindre vilkårlig, juridisk systematik« ned over de 
enkelte sager, og 2. mener de, at »mange omstændighe
der ved rettergangen og dens parter kan være af større 
interesse end sagstypen og den enkelte dom«.

Det er en registreringsform, der medfører en vid ud
strækning af dobbeltregistrering, hvilket udgiverne da 
også indrømmer (p.iv). Men når registreringen drives så 
vidt, at det bliver til en tredobbelt registrering indenfor 
beslægtede grupper, finder jeg, at omhuen går for vidt. 
Det er f.eks. tilfældet med en af hovedgrupperne i det 
juridiske register, der har faet betegnelsen: »De i retssa
gerne forekommende retsforhold og retsbrud«; de 4 første 
undergrupper er nr. 70: angreb på liv og legeme, mord, 
drab, hug og slag m.v.; nr. 71: fredsbrud, husfred, kirke
fred, mark- og vejfred; nr. 72: frihedsberøvelse, ulovlig; 
og nr. 73: ærekrænkelser, fornærmelser. Herindenfor på 
1V2 side finder man den samme sag registreret tre gange. 
Først i gruppe 70, rubriceret under »klage over husfred, 
gårdgang, vold, sår og skade«, dernæst i gruppe 71, ru
briceret under »husfred«; og endelig i gruppe 73, rubrice
ret under »ærekrænkelse og skældsord«. Det vil jeg be
tegne som en overregistrering. De 3 rubriceringer ligger 
så tæt ved hinanden, at det virker, som om de 3 medar
bejdere hver især har hæftet sig ved en speciel ting i 
denne sag, hvorefter rubriceringerne ikke er blevet redi
geret.

Princippet virker betydeligt mere efter hensigten, når 
f.eks. en sag både rubriceres under nr. 71 »husfred« og 
under nr. 74 »krænkelse af religion og sædelighed, trold
dom«: »hor og lejermål«.

Disse bemærkninger om enkeltheder skal dog på ingen 
måde tilsløre, at sagregistret er et hjælpemiddel af høj 
standard til hurtigt at orientere sig i tingbøgernes ind
hold; og man kan kun håbe, at der ikke kommer til at gå 
flere år, før sagregistrene til Skast-, Sokkelund- og Aasum 
herreder udarbejdes og publiceres.

Jens Chr. V. Johansen

Laust Kristensen (udg.): Eskel Sørensen: Landevej 
og Vejvasen 1815, publikation nr. 4, Lokalhisto
risk arkiv Ejby, 1974, 11 s., kr. 5 -  samme 
(udg.): Eskel Sørensen: Om Gielbierg (0. 1820), 
Kildeskrifter nr. 1, Lokalhistorisk arkiv Ejby 
kommune, 1975, 48 s., kr. 20 -  samme (udg.): 
Eskel Sørensen: Skik og Sad hos bønderne sidst i det 
18. og først i det 19 århundrede, hæfte nr. 18: Om 
det sande bondevæsen, publikation nr. 8, Lo
kalhistorisk arkiv for Ejby kommune, 1978, 
41 s., kr. 5.
Der kan være grund til at gøre opmærksom på disse i 
deres udstyr såre beskedne kildeudgivelser fra Lokalhi
storisk arkiv for Ejby kommune på Vestfyn. Det drejer 
sig om tre af de manuskripter, bonden Eskel Sørensen 
(1771-1835) har efterladt sig. Denne, der var af en vel
stående bondeslægt og som på grund af kronisk sygdom 
eller invaliditet levede som enlig på fædrenegården til sin 
død, var meget skrivende og skal bl.a. have efterladt sig 
en serie på indtil 26 hæfter betitlet Skik og sæd hos bøn
derne sidst i det 18de og først i det 19de Aarhundrede. 
Den fynske lokalhistoriker H. C. Frydendahl fremdrog i
1933 mindet om Eskel Sørensen og udgav året efter hans 
skildring af hoveriet på Tybrind gods (Fynsk Hjemstavn
1934 s. 134—40, 1935, s. 85-93). Tidligere sognepræst i 
Ejby, Laust Kristensen, har publiceret yderligere to af 
seriens hæfter, mens det er uklart, hvor de øvrige hæfter 
er blevet af. Hvad man kender af efterladte manuskripter 
er iøvrigt spredt mellem Ejby lokalhistoriske arkiv, 
Odense bys museer og Dansk folkemindesamling.

Eskel Sørensen er en meget kyndig og læseværdig 
skildrer af bondeliv og -gøremål sidst i 1700-tallet og i 
begyndelsen af 1800-tallet. Med udgangspunkt i bondens 
situation giver han en meget indgående fremstilling af 
f.eks. hvad vejanlæggene betød for bønderne og hvordan 
arbejdet var organiseret. Også det tidligere udgivne ma
nuskript om hoveriet giver en nuanceret og perspektive
ret skildring af vilkårene omkring bøndernes arbejdsydel- 
ser. Hæfte nr. 18 om det om det sande bondevæsen rum
mer en kronologisk gennemgang af årets arbejder både 
indendørs og udendørs og både mænds og kvinders på et 
gårdbrug omkring år 1800.

Manuskriptet om Gielbierg skildrer gårdens og slæg
tens historie tilbage til midten af 1600-tallet med udførli
ge redegørelser for dokumenter til belysning af gårdens 
forhold -  det var en ejendomsgård -  og med indgående 
personbeskrivelser baseret på familietradition, gamle 
folks erindringer eller selvoplevelse. Om en ældre slægt
ning Hans Jørgensen beretter Eskel Sørensen:

»Når han blev vred, så lagde han sig efter gammel 
sædvane i sængen med klæderne på, men de foragtede 
hans vrede og lod ham ligge. En pige, der har tient ham, 
fortalte mig, at han således engang låe 2 til 3 dage i en 
sæng i den øverste stue, og når han blev sulten, gik han 
ud, skar sig et stykke tørt brød, drak vand af vandspan
den til, gik og slog dørene i lås for sig, lagde sig i sengen 
igien«. (s. 16). Som skildrer af bondeliv og bondehold
ninger i tiden omkring år 1800 er Eskel Sørensen på ni-
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veau med Søren Pedersen, Havrebjerg, hvis manuskrip
ter opbevares i Det kgl. bibliotek. Deres skildringer er 
ikke blot som dag- og optegnelsesbøgerne korte notitser 
om vejr, arbejder og priser, men virkelige indgående be
skrivelser af bondementalitet og begge har de en klar 
historisk fornemmelse, der giver dem blik for udvikling 
og relationerne mellem bondesamfundet og omverdenen.

Laust Kristensen nævner i sin indledning til Om 
Gielbierg, at der eksisterer forskellige afskrifter af Eskel 
Sørensens manuskripter på egnen, ligesom det tilsynela
dende er noget uvist, hvormange af de originale hæfter, 
der er bevaret og hvor. Det vil for studiet af dansk land
bohistorie omkring og efter reformtiden være af stor vær
di at få opsporet, hvad der endnu måtte være bevaret af 
Eskel Sørensens arbejder. Det er prisværdigt, at Laust 
Kristensen og Ejby lokalhistorisk arkiv har fået disse kil
der lagt frem, men udstyr og udgivelsesform er som 
nævnt foran yderst skrabet. Og Eskel Sørensen fortjener 
faktisk at komme frem til bredere kendskab og benyttelse.

Claus Bjørn

Danmarks Arkitektur under redaktion af Hakon 
Lund. Bind I: Enfamiliehuset af Lisbet Balslev 
Jørgensen. 211 sider, illustreret. Gyldendals 
Forlag, København. 1979. Kr. 240, i sub
skription Kr. 200. Bind II: Arbejdets Bygnin
ger af Jørgen Sestoft. 199 sider, illustreret. Gyl
dendals Forlag, København 1979. Kr. 240, i 
subskription Kr. 200.

Dansk bygningshistorisk forskning har haft travlt siden 
midten af 1970’erne og udfoldet en omfattende udgiver
virksomhed. Nationalmuseets 2. afdeling har publiceret 
værdifulde oversigter over den gamle bebyggelse i større 
og mindre byer, til dels i samarbejde med Det særlige 
Bygningssyn og Foreningen til gamle Bygningers Beva
ring. Foreningen har selvstændigt fortsat sin skriftrække 
med lødige udgivelser i tæt følge, og selv det længst hen- 
døsede Selskab for Arkitekturhistorie er vågnet til dåd og 
begyndt udsendelsen af et årsskrift, Architectura. Fred
ningsstyrelsens 5. og 6. kontor, hvorunder Fortidsmin
deforvaltningen og Det særlige Bygningssyns sekretariat 
hører, er langt om længe begyndt at udsende beretninger 
fra deres vigtige arbejdsmark, Antikvariske Studier. To 
centrale skikkelser inden for det antikvariske arbejde, 
begge tillige fremragende forskere og forfattere -  magister 
Harald Langberg og docent Hans Henrik Engqvist -  fik i 
1979 hver deres stofmættede festskrift. Endelig oplevede 
Langbergs hovedværk, Danmarks Bygningskultur fra 
1955, at blive genudsendt, ligesom Knud Millechs og 
Kay Fiskers nogle år ældre Danske Arkitekturstrømnin
ger 1850-1950, begge på foranledning af Arkitektskolen i 
Århus.

Også fra Kunstakademiet i København er et værdi
fuldt forskningsinitiativ udgået. Under redaktion af dets 
nye overbibliotekar, magister Hakon Lund, og med yng
re kunsthistorikere og arkitekter som medarbejdere, er i 
1979 indledt udgivelsen af et 6-binds værk med den for

pligtende titel Danmarks Arkitektur, »den hidtil mest 
omfattende danske arkitekturhistorie«, som forlaget ikke 
uden stolthed forkynder, med hovedvægten lagt på den 
nyere tid.

Alene i kraft af sit omfang og sin bebudet utraditionelle 
opbygning -  tematisk i stedet for kronologisk, sociologisk 
i stedet for stilhistorisk -  er denne publikation nok værd 
at gøre opmærksom på. Men også fordi det videre i for
lagsreklamen hedder: »Værket beskriver ikke blot de en
kelte bygningers udseende og funktion, men søger også at 
trænge ind i den samfundsmæssige baggrund for deres 
udformning«. Og i fortsættelse af denne lovende pro
gramerklæring fastslår redaktøren: »De store og flotte 
bygninger er der som regel skrevet meget om. Det er 
almindelig arkitekturhistorisk praksis, at disse -  monu
menterne -  står som milestene, der bestemmer den kro
nologisk fremskridende beretning. I Danmarks Arkitek
tur er det tilstræbt, at substratet, de mange huse vi bor og 
producerer i, behandles udførligt«.

Denne åbenlyse bekendelse til det historisk og fagligt 
relevante mere end det æstetisk ræsonnerende lyder næ
sten af et videnskabeligt nybrud inden for kunsthistorien, 
som den hidtil i reglen er blevet dyrket af fagets folk i 
København. Navnlig klinger den som sød musik for en 
anmelder, der selv værdsætter de bygningskulturelle levn 
som et historisk kildemateriale af ikke ringere betydning 
end de skriftlige. Rigtigt tolket kan bygningskulturen 
meddele konkrete udsagn om tildragelser og samfunds
forhold, der ellers alene lod sig bestemme ved spidsfindig 
tekstanalyse og dristig konstruktion, og give fylde til et 
historisk tidsbillede, der ellers kun stod som en kontur 
eller et nødtørftigt politisk signalement. De bygnings
kulturelle levn må ikke alene -  som kunsthistorikerne 
hidtil har været tilbøjelige til at gøre det -  vurderes æste
tisk, men også materielt. Og navnlig må de anskues i en 
relevant historisk sammenhæng, på baggrund af de til 
enhver tid værende magtforhold i samfundet og som et 
aftryk af dets idealer såvel som dets formåen, politisk, 
økonomisk og teknisk.

En dansk arkitekturhistorie må derfor frem for alt an
det være et historisk arbejde, som allerede Harald Lang- 
bergs Danmarks Bygningskultur var det -  »en historisk 
oversigt«, som dets meget sigende undertitel lød. Her 
blev, for første gang i et bredere kunsthistorisk værk, 
landets bygningskultur set som et led i den historiske, 
sociale og tekniske udvikling, og fremlagt forbilledligt 
klart med et på mange forhold banebrydende nysyn. Det 
er imidlertid også værd at hæfte sig ved Langbergs indle
dende advarsel mod overfortolkning "af kilderne: »Det 
nye, der i enhver periode bygges, kan ikke betragtes som 
repræsenterende tidens almindelige behov for bygninger, 
men snarere repræsenterende et ekstraordinært behov, og 
vel at mærke et ekstraordinært behov bag hvilket der står 
så stærke kræfter, at det lykkes at fa det dækket«. Hvad og 
hvordan der gennem tiderne er blevet bygget, bliver her
ved ikke arkitekturhistoriens eneste objekt, men også 
spørgsmålet om, hvem der byggede, hvorfor de gjorde det, 
hvorledes de kunne komme til det -  og hvad de ikke bygge
de! -  må besvares, før den bygningskulturelle forskning 
kan siges at have fundet sin form som en videnskabelig 
disciplin.
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Dette synes ophavsmændene til det nye værk ikke gan
ske at have gjort sig klart. I hvert fald hedder det i Lisbet 
Balslev Jørgensens forord: »Begrebet enfamiliehus er her 
forsøgt beskrevet udfra et sociologisk-stilistisk synspunkt; 
hvad bygningens udformning betyder for bygherren, 
hvilke tanker, der kunne tænkes at ligge bag valget af stil, 
og hvilket indtryk han måtte ønske at gøre på sine omgi
velser. Økonomien spiller kun en ringe rolle i disse for
hold (?) . . .  Selve ønsket om at udstyre boligen på en 
bestemt måde er et udtryk for tidsånd, samfundsklasse og 
dannelsesniveau, men viser også fællesmenneskelige til
bøjeligheder til at hegne, demonstrere social position i 
trappe og portal og at udøve magt ved at tilrettelægge og 
udforme boliger for andre«.

Lisbet Balslev Jørgensen er sikkert som fa fortrolig 
med den bebyggelsesform og den periode, hun her for
trinsvis beskæftiger sig med, enfamiliehuset eller villaen 
(navnlig) i slutningen af forrige og begyndelsen af dette 
århundrede. Hun er dertil en fængslende og engageret 
skribent og en god fotograf. På Kunstakademiets samling 
af arkitekturtegninger vil mange have nydt godt af hen
des store hjælpsomhed og viden og have kunnet glæde sig 
over, at hendes bog har høstet bred anerkendelse i dags
pressen og indbragt hende Gads Legat.

På baggrund af det betydelige arbejde, forfatteren 
øjensynligt har lagt i sin fremstilling, og de forventninger, 
redaktionens program og hele værkets plan måtte vække, 
er resultatet imidlertid skufTende. Det »sociologiske« 
synspunkt, bogen hævdes skrevet udfra, indskrænker sig 
stort set til betragtninger af ret almindelig art over det 
formentlig idégrundlag for det 18. århundredes landste
der og (navnlig) det omfattende villabyggeri, der satte 
ind ved forrige århundredes midte, og hvad der rent psy
kologisk kan udledes af dettes stilistiske iklædninger -  og 
af hoveddørens bredde! . Forfatterens forsøg på at etable
re en dybere årsagssammenhæng mellem samfund og stil 
på dette overvejende æsteticerende grundlag, endda uden 
i nævneværdig grad at inddrage det med tiden helt ænd
rede livsmønster, forbliver imidlertid ligeså utilfredsstil
lende som i sin tid det sene 19. århundredes krampagtige 
søgen efter en selvstændig »stil« og hektiske optagethed 
af spørgsmålet om »ægthed« eller »uægthed« i arkitektu
ren, alt efter hvilke ornamenter man benyttede. Hendes 
overvejelser når aldrig langt under overfalden og har i 
hvert fald intet at gøre med »sociologi«.

Så velformuleret fremstillingen end er, virker den i fle
re henseender usikkert disponeret og uklart afgrænset. 
Begrebet »enfamiliehus« bliver aldrig defineret, men vi
ser sig forbløffende rummeligt, når det både kan omfatte 
envældens grevelige landslotte, forrige århundredes fi
lantropiske arbejderboliger og nutidens kollektive bebo
elser, foruden de egentlige »enfamiliehuse« (villaer). I 
øvrigt hedder det ikke enfamiliehus, men enfamilieshus.

Hvad der tilsyneladende har foresvævet forfatteren, er 
vel nærmest det nutidige begreb »haveboligen«, men 
heller ikke dette mulige synonym kan bruges ganske en
tydigt. Indledningskapitlet »Det jordiske Paradis« opka
ster den påstand, at »landstedet og villaen er privatman
dens virkeliggørelse af drømmen om paradisets have«, 
skønt både historien og litteraturen bugner af udtalelser i 
retning af det modsate. Til visse tider -  og på visse årsti

der -  har moden imidlertid krævet en udflytning i natu
ren, og hovedstadens toneangivende lag har bøjet sig un
der fordringen, skønt »en måned på landet« let kunne 
føles som en måned for længe. Lisbet Balslev Jørgensens 
indledning er i øvrigt pompøst skrevet, næsten som Chri
stian Elling ville have gjort det, lige til den kryptisk/he- 
roiske slutning: »Drømmen bliver en sentimental længsel 
efter en tabt uskyldstilstand. Den er sentimental fordi 
den er umulig. Vi har spist af kundskabens træ, og hver
ken Grækenlands eller Roms ruiner vil kunne genopstå i 
fordums glans. Vi lever med arvesynden uden for paradi
set og resignerer i ruinlandskabet«(!)

Forfatteren resignerer dog så vist ikke, men fører læse
ren på den lange vej gennem nok så velplejede lysthaver 
nord for København. Fra Frederiksdal og BernstorfT 
Slotte over det 19. århundredes højborgerlige villaer, som 
Bindesbøll, Herholdt og Nyrop byggede, til nutidens 
eksperimentalbyggeri af Arne Jacobsen, Jørn Utzon, Ole 
Helveg og mange flere, er fremstillingen nærmest traditi
onelt stilhistorisk/kronologisk. Udflugten gælder hoved
sageligt herskabelige beboelser af mere eller mindre 
avanceret tilsnit, men alle ret så individualistiske frem
bringelser på højt niveau, æstetisk og konstruktivt. Disse 
arkitektoniske unica har næsten allesammen som nyop
førte været offentliggjort i »Arkitekten«, og de fleste gen
kendes fra andre arkitekturværker. De er alle bygget af 
tidens »førende« arkitekter, og -  kunne man fristes til at 
tilføje -  til tidens »førende« mænd. Om grundlaget for 
dette herskabeligt/mondæne byggeri hører man ikke me
get, og slet ikke fra de senere år. Man troede ellers at 
have redaktørens ord for, at »de store og flotte bygnin
ger« skulle træde tilbage for »substratet (grundlaget), de 
mange huse vi bor og producerer i«, ligesom det senere 
hedder, at »herregårdene far ikke lov at brede sig util
børligt«. Målt med samtidens almindelige byggeri fore
kommer næsten alle de omtalte »enfamiliehuse« imidler
tid anmelderen som »herregårde«, ofte med undtagelses
tilfældets karakter. Enfamiliehuset er blevet endnu en 
bog om »de store og flotte bygninger«, måske fordi der 
ikke var »beregnet plads til sjælen i de endeløse parcel
huskvarterer, som voksede op omkring de store byer«, 
som forfatteren et sted skriver -  og så ofres der ikke flere 
ord på »de mange huse vi bor og producerer i«.

Det filantropiske byggeri af arbejderboliger siden for
rige århundredes midte, som helliges væsentlig omtale, 
har unægtelig ikke meget tilfælles med de liberalismens 
outrerede forposter, som rigmandsvillaerne fra før og nu 
udgør. Det er forståeligt, at Lisbet Balslev Jørgensen ser 
med sympati på disse progressive beboelser, der næppe 
tidligere har været tilstrækkeligt undersøgt, men enfami
lieshuse kan man nu ikke rigtig kalde dem. Hvad enten 
det som Lægeforeningens velkendte boliger på Østerbro 
drejer sig om toetagers stokke med 42 lejligheder i hver, 
eller de af Arbejdernes Byggeforening talrige steder i ho
vedstaden opførte to- eller trelejlighedsrækkehuse (f.eks. 
»Kartoffelrækkerne«), hvor husejerens økonomi efter 
rent kapitalistiske principper var baseret på, at han ud
lejede husets andre lejligheder, forekommer deres optræ
den i et værk om netop enfamilieshuse lidet velbegrundet. 
Med mindre det da har været hensigten at føre udvik
lingslinien fra forrige århundredes sociale boligbyggeri
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frem til nutidens kollektivisme -  Albertslund, Jørn Ut
zons Espansiva Byggesystem eller Christiania (der heller 
ikke just består af »enfamiliehuse«), hvor den enkelte 
»ikke (skal) være en fange i et på industriens betingelser 
funktionelt bur, men ud fra sin bolig kunne skabe sig sit 
eget paradis«.

I en arkitekturhistorie, »opbygget over bygningskate
gorier i stedet for stilarter og kronologi«, må en så åben
lys tematisk inkonsekvens imidlertid sætte et spørgs
målstegn ved det forsvarlige i overhovedet at tilrettelæg
ge en større fremstilling på denne måde. Dette så meget 
mere, som arkitekturens forskellige »genrer« i nyere tid, 
som udgør værkets tyngdepunkt, stadig stærkere har 
nærmet sig hinanden arkitektonisk, teknisk og økonomisk 
og vanskeligt forstås uden i sammenhæng, ligesom græn
sen mellem de forskellige boligformer -  og mellem dem 
og omgivelserne, byplanen, haven og landskabet, hvad 
Lisbet Balslev Jørgensen selv er inde på -  er blevet stadig 
mere udvisket.

Jørgen Sestofts ikke mindre velformulerede bog om 
Arbejdets Bygninger giver i nogen grad svaret på dette 
spørgsmål. »Økonomibygningerne«, som han et sted 
med større præcision end i den valgte titel betegner sit 
emne, d.v.s. industriens og i et vist omfang også hande
lens og samfærdslens bygninger, udgør for langt den stør
ste del af den behandlede periode overhovedet ingen selv
stændig genre. Enten var de fuldstændig anonyme og 
arkitektonisk ubearbejdede, hvad der et sted spidsfindig 
formuleres: »Det arkitektoniske udtryk var inkarneret 
fornuft som æstetisk kvalitet« (!) -  eller, som det siges om 
Christian VI’s Tugt- og Børnehus på Christianshavn, 
var det »slet ikke bygningens funktion som social (og 
industriel) institution, der bringes til udtryk, men dens 
kongelige tilhørsforhold«,, d.v.s. dens overensstemmelse 
med tidens øvrige monumentalarkitektur. I øvrigt har 
næsten ingen ældre industribygninger overlevet, og kun 
undtagelsesvis i deres oprindelig form. De industrielle 
processer og »lokaliseringsmønstre« har ændret sig så 
meget, at bygningerne enten er overgået til anden anven
delse eller simpelthen blevet nedrevet. Dette gør læsnin
gen af bogens første trediedel til en i arkitekturhenseende 
noget perspektivløs affære, som det nok havde været ri
meligt at gøre kortere af.

Endnu i det 19. århundredes slutning, da industrialise
ringen af det danske samfund omsider var sat ind, lå 
industribygningerne »notorisk . . .  i yderkanten af perio
dens betydningsfulde arkitekturopgaver . . . (og) kun 
særlige omstændigheder betingede, hvis bygninger til 
industri, handel og transport fik, hvad man kunne kalde 
arkitektonisk høj profil«. Mange er så skematiske, at de 
endda »næppe har krævet arkitektbistand«, hvilket må 
være tungt at erkende for en fagets mand, som rene nyt
tebygninger utilgængelige for æstetisk behandling. Helt 
snusfornuftigt hedder det også i billedteksten til Købkes 
tegning af en slagterbod på Set. Annæ Plads: »Træskures 
udformning følger ikke de fremherskende arkitektur- 
strømninger« (!). Det »saglige og konstruktive«, som 
bl.a. Knud Millech har fremhævet som en positiv kvalitet 
ved en del af tidens industribebyggelse, afskrives nøg
ternt som ikke andet end »en spartansk version« af tidens

arkitektoniske hovedretninger, og dermed i virkeligheden 
uden selvstændig interesse.

Først det 20. århundrede bragte industribyggeriet i en 
nærmere sammenhæng med arkitekturen, vel at mærke 
nu med modsat fortegn: »Mens det hidtil havde været 
hovedreglen, at industriens bygninger, i det omfang de 
overhovedet var arkitektonisk bearbejdet, optog elemen
ter fra arkitekturens tradition, blev det efter omkring 
1925 omvendt arkitekturen, der modtog impulser fra den 
moderne industrielle teknologi«. Den såkaldte funkti
onalisme tog sit udgangspunkt i industrien og dens pro
dukter -  »huset er en maskine til at bo i«, skrev le Corbu
sier- men var selvfølgelig lige fuldt en æstetisk formalise
ring, »ideologisk bestemt af forestillingen om en ny og 
højere overensstemmelse mellem en epoke og dens pro
dukter«. Den strengt kubiske funktionalisme skulle da 
også snart vise sig som et modelune, en »stil« slet og ret, 
som mange andre før og siden og som sådan kun af forbi
gående betydning.

Det interessante er imidlertid, at »funktionalismens 
gennemslag i arkitekturen ikke først og fremmest (fore
gik) i industribyggeriet, men afledt derfra i boligbyggeri 
og institutioner for uddannelse, social- og sundhedsfor
sorg«. På samme måde var den »nyklassiske« bevægelse, 
hvis af forfatteren med rette fremhævede »skærpede op
mærksomhed over for relationerne mellem legeme og 
rum, flade og åbning, rytme og proportion« beredte vejen 
for den »rene funktionalitets« knappe, kubiske former og 
glatte flader, i sin tid udløst af striden om at sætte spir på 
C. F. Hansens Frue Kirke i København 1911. Og da de 
præfabrikerede støbejernskonstruktioner, anvendt i en
gelsk fabriksbyggeri siden 1780’erne, langt om længe slog 
igennem herhjemme, hvor de ikke mindst blev en forud
sætning for det nøgterne »uarkitektoniske« industribyg
geri, skete det ikke i en industribygning, men i Herholdts 
Universitetsbibliotek (1859). Men dette udgangspunkt 
for »arbejdets bygninger« i deres største epoke sorterer 
efter værkets plan under bindet Magtens (!) Bolig, lige
som Frue Kirke under Kirkens Huse og funkisvillaerne -  
hvor netop den industrielle standardisering af selve byg
geprocessen mere end noget andet gjorde det af med de 
dekorative detailler, som Lisbet Balslev Jørgensen har 
viet så stor interesse -  under Enfamiliehuset. Byplanlæg
ningen, uden hvilken hverken industribebyggelsen eller 
enfamilieshuset kan forstås, må sammen med den øvrige 
bybebyggelse søges i Byens Huse -  Byens Plan, mens 
landbrugets moderne produktionsbygninger, der næppe 
er til at skelne fra industriens, behandles sammen med 
herregårdene i bindet Landbrugets Huse!

Danmarks Arkitektur I — VI vil således efter sin plan 
kunne fremlægge arkitekturhistorien i et ganske nyt lys -  
usystematisk, usammenhængende, disintegreret. Den 
bliver sekterisk, hvor den skulle have været almen, og den 
analyse af hele årsagssammenhængen mellem byggeriet 
og samfundsudviklingen, værket øjensynligt lægger op til, 
kommer aldrig i gang, når fremstillingen skiller genrerne 
i stedet for at forene dem. Er arkitekturen produkt af 
samfundet, eller samfundet produkt af arkitekturen (ar
kitekterne)? - J a ,  hvem kan sige noget om det, når den 
eneste naturlige sammenhæng -  den kronologiske -  ofres
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for en mere eller mindre konstrueret tematisk, og en te
matik, der end ikke overholdes. Man tror det ikke muligt, 
at dette af alle værker er udsendt under Kunstakademiets 
Arkitektskoles og Biblioteks auspicier. Og udsendt i dag, 
hvor arkitektuddannelsen mere end nogensinde har 
etableret et engageret forhold til tidssammenhængen, 
d.v.s. er blevet det, der nu hedder »samfundsrelevant«. 
Man må samtidig med smerte betænke, at Lisbet Balslev 
Jørgensen og Jørgen Sestoft nok kunne have skrevet et 
par anderledes værdifulde bøger om de perioder og em
ner, de vitterligt behersker, hun det 19. århundredes bor
gerlige villa, han det 20. århundredes industrielle moder
nisme -  dersom Danmarks Arkitektur havde været lagt 
anderledes til rette.

Skønne spildte kræfter. Om det så er værkets fremtræ
den, sløres forfatternes arbejde af en uklar lay-out med en 
skrift (optima), der ikke står godt til det store billedmate
riale, hvis ret uensartede karakter og pladskrævende bil
ledtekster på både dansk og engelsk sine steder bryder 
tekstsammenhængen. At man kan finde på at udsende et 
så prætentiøst arkitekturværk uden målestokangivelse 
ved planerne, skal kun nævnes som et eksempel på den 
manglende omtanke, der kendetegner hele udgivelsen.

Afslutningsvis må det endnu tilføjes, at forfatternes 
mangelfulde fortrolighed med den politiske, sociale og 
økonomiske historie -  og med den relevante litteratur på 
disse områder -  gør sit til, at denne, ofte rent kunsthisto
risk æstetiske fremstilling uden kronologisk sikkerheds
net, kommer til at hænge frit i luften. Dette er så meget 
alvorligere, som værket foregiver »at trænge ind i den 
samfundsmæssige baggrund for (bygningernes) udform
ning. I modsætning til tidligere fremstillinger . . .« Det 
forholder sig lige modsat! At end ikke det sidste århun
dredes bygge-, bolig- og milieulovgivning ofres nævne
værdig omtale i et værk fra samme institution, hvor i sin 
tid Knud Millech udarbejdede sin klassisk stramme 
fremstilling af byggeriet 1850-1950 ud fra et velargu
menteret helhedssyn på det uløselige samspil mellem 
lovgivning, samfundsstruktur og byggeaktivitet er kun 
endnu et vidnesbyrd om, at de foreliggende to bind af 
Danmarks Arkitektur ikke lever op til det, som skulle 
være selve sigtet med det nye værk. Flemming Jerk

Jens Bruhn: Den gamle grænse -  set på postkort. 
Udgivet af Toldhistorisk Selskab. Thisted 
1978, 71 s. + kort, ill., kr. 34,50.
Steffen Linvald og Sven Nielsen: København i gamle 
postkort. Forum, København 1978, 108 s., ill. 
kr. 69,75.

John Erichsen: Et andet København. Sociale foto
grafier fra århundredskiftet. Gyldendal, Kø
benhavn 1978, 167 s., ill. kr. 100,00.
Finn Grandt-Nielsen: Odense i fotografiets barn
dom. Lokalhistorisk Forlag-Fyn, Odense 1979, 
153 s., ill. kr. 75,75.
Der udkommer i disse år en række bøger, hvor illustrati
onerne er det vigtigste, og teksten er sekundær. Det hæn

ger sammen med flere ting. Interessen for fotografier er 
stigende, og dette har også medført en stigende interesse 
for fotohistorie i bred forstand. Samtidig er der også stor 
interesse for lokalhistorie, og mange lokalhistoriske arki
ver samler naturligt også på billeder. Gennem fotografier 
kan man henvende sig direkte til »læserne« om de sidste 
120-30 år, også selv om der er meget, der ikke umiddel
bart lader sig aflæse.

De to førstnævnte bøger er illustreret med en ret upå
agtet grafisk genre, postkort, som var og måske er ved at 
blive et samlerobjekt. De første illustrerede postkort går 
tilbage til 1870, men de har rødder længere tilbage i det 
19. århundrede, bl.a. i det illustrerede brevpapir. De 
første fotografiske forlæg blev anvendt i 1880’erne, men 
det var først med Verdensudstillingen i Paris i 1889, at 
prospektpostkortet fik sit gennembrud. Postkortenes ud
bredelse blev støttet af de samlealbum, der snart kom på 
markedet. Forsiden var oprindelig forbeholdt adressen og 
frankeringen, bagsiden illustrationen. Omkring århund
redskiftet blev forsiden delt op, således at der på venstre 
side var plads til korrespondancen. Selve spørgsmålet om 
opdelingen af forsiden gav i flere lande, bl.a. Sverige, 
anledning til megen debat. Herhjemme dateres opdelin
gen af forsiden normalt til omkring 1904.

Postkortenes motiver var ofte topografiske, men ikke 
kun de berømte seværdigheder, også de lokale, blev gen
givet på kortene. Sidstnævnte var bestemt for et lokalt 
salg. Da de ofte viser lokaliteter, som man ikke på anden 
måde kan illustrere med samtidige billeder, udgør de 
naturligvis et værdifuldt materiale. Men selv om der så
ledes findes postkort fra mange steder, hvor man ikke har 
andet illustrationsmateriale, var det alligevel ikke alt, der 
var »interessant«. Der skulle være købere til kortene. Det 
er derfor ofte de samme nye eller gamle huse, hovedga
den, jernbanestationen, kirken, skolen, en stor gård osv.

Ideen med Jens Bruhns lille bog om Kongeå-grænsen 
er netop at vise, hvorledes en egn, der ikke ofte er blevet 
besøgt af malere eller »fine« fotografer, kan beskrives ved 
hjælp af postkort. Det drejer sig om i alt 54 danske og 
tyske kort fra omkring 1903 til 1920. Bruhn har forsøgt at 
følge grænsen fra øst mod vest, og han har villet vise så 
mange grænseovergange som muligt. Det lyder måske 
lidt tørt, men han har alligevel faet mange aspekter ved 
en grænse med. Her er eksempler på, hvorledes postkort 
kunne bruges i den politiske propaganda, andre viser den 
merkantile side, grænsehandelen. Bogen er forsynet med 
en kort, oplysende indledning og med et kort over græn
sen. Selv om bogen vel nok henvender sig til en begrænset 
kreds, er den et godt eksempel på, hvorledes man med 
held kan illustrere et emne med postkort.

Det samme gælder ikke Steffen Linvalds og Sven 
Nielsens bog om København i gamle postkort. De har 
udvalgt 50 postkort fra Københavns Bymuseums samlin
ger. Kortene er fra 1880 til slutningen af første Verdens
krig. En del af motiverne er i dag forsvundet. Jeg synes, 
at det er vældig godt, at der bliver gjort opmærksom på 
den grafiske genre, postkort, men det er alligevel spørgs
målet, hvad Linvald og Nielsen egentlig vil med denne 
bog. Linvald og Nielsen skriver selv om dette i indlednin
gen: »Vi vil i dag genkende mange af prospekterne, men
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ved at kigge nærmere efter opdager vi, at miljøet har 
skiftet karakter, og at livet i denne by var meget forskellig 
fra i dag. Ved at studere dette billedmateriale føres man 
således tilbage til et helt andet København, en fredeligere 
og hyggeligere by, ikke særlig mekaniseret, men alligevel 
en by, der er ved at blive rigtig stor, Nordens kulturelle 
centrum. Ved århundredeskiftet var København blevet 
voksen, men sammenlignet med Europas store hoved- 
stæder alligevel kun en provinsby.« Bogen kommer efter 
min mening i al for høj grad til at vise »de gode, gamle 
dage«, og postkortmotiver som f.eks. mælkedrengene el
ler skraldevogne-paraden ændrer ikke ved dette helheds
indtryk, ligesom billedteksterne heller ikke kan modvirke 
dette.

Bogen viser, hvor mange forskellige motiver fra om
kring århundredskiftet, der kan illustreres med postkort, 
men udvælgelsen kan godt virke noget tilfældig. De en
kelte billeder er forsynet med en billedtekst, hvor der 
bl.a. kort oplyses om motiverne og lokaliteternes historie.

Jeg finder selv billedmateriale spændende, men det er 
en misforståelse at lægge det frem på denne måde. En
keltstående billeder siger ikke så forfærdelig meget, de må 
indgå i en sammenhæng. Og endnu en lille kommentar, 
mange af de gamle postkort kan dårligt tåle at blive sat så 
meget op som her.

Kravet om sammenhæng er snarere opfyldt i John 
Erichsens bog om et andet København, illustreret ved 
sociale fotografier fra århundredskiftet. John Erichsen 
har samlet 173 fotografier fra omkring 1880 frem til ud
bruddet af første verdenskrig, altså stort set den samme 
periode som ovennævnte bog. Hovedparten af billederne 
tilhører Københavns Bymuseum. Her har billeder været 
udstillet i anledning af landsindsamlingen af gamle fotos 
og films i 1977 under titlen »sociale fotos«. Udvalget er 
suppleret med billeder fra Nationalmuseets arkiv i Brede 
og fra Det kgl. Biblioteks billedsamling.

Sociale billeder kan være mange ting, men Erichsen 
gør opmærksom på, at det ikke er det officielle Køben
havn eller »firsernes glade København«, men at det sna
rere er fotografier af byens skyggesider og slumkvarterer
ne, befolket med samfundets stedbørn og tabere. Enkelte 
andre smutter med. Det gør ikke så meget, men strengt 
taget kan cigarmagerne på Hirschsprungs fabrik næppe 
helt med rette placeres her.

Bogens fotografier er delt op i seks grupper: 1. Gader, 
gyder og baggårde, 2. På arbejde, 3 Værtshusliv, 4. Of
fentlige fruentimmere, 5. Outsiderne og 6. Forsorg og 
fængsler. Bogen er forsynet med et stedregister, et kort 
over den indre by, ligesom der til de enkelte afsnit er en 
kort indledning. Der er ikke tale om en egentlig billed
analyse, men Erichsen placerer de enkelte emner histo
risk og giver en nyttig baggrundsorientering til de enkelte 
afsnit, ligesom han også kommer ind på billedernes værdi 
som dokumentation. Det er vigtigt, for kildekritikken 
omfatter ligeså vel fotografier som andet materiale.

Den sidste bog, Odense i fotografiets barndom, er på 
sin vis nok den mest ambitiøse af de her omtalte bøger. 
Den har et dobbelt sigte, dels viser den fotografier af byen 
og dens indbyggere for lidt over hundrede år siden, dels 
handler den om den første generation af fotografer i 
Odense og deres arbejder. Fotografierne, over to hundre

de i alt, er fra perioden 1850-85. De ældste fotografier er 
portrætter, men allerede fra omkring 1860 er der bevaret 
udendørs billeder. De Heste billeder findes i Møntergår
dens billedsamling i Odense, enkelte er i privateje og i 
Odense Magistrat 2. afdeling, andre i Det kgl. Biblioteks 
billedsamling.

Det kunne synes vanskeligt at forene så forskellige in
tentioner, men Grandt-Nielsen viser først de ældste por
trætfotografier for derefter at arrangere billederne topo
grafisk fra øst mod vest, fra Frederiksbroen og Vor Frue 
Kirke til de nye industrikvarterer på Vesterbro. Hovedli
nien er forretningsgaden Overgade-Vestergade med af
stikkere mod nord og syd for denne linie. Han har lagt 
vægt på at fa så godt som alle kendte topografiske moti
ver fra perioden før 1880 med.

På denne byvandring kommer man forbi de forskellige 
fotografers atelierer, og der indføjes eksempler på deres 
arbejder. Knap halvdelen af fotografierne er portrætter. 
Her har Grandt-Nielsen tilstræbt at vise fotografernes 
produktion så dækkende som muligt, men samtidig også 
at vise et bredt socialt udsnit af odenseanere.

At der kommer en sådan balance skyldes, at politiet i 
1867 begyndte at lade arrestanterne i Odense arrest foto
grafere. I bogen er der afbildet 20 af disse fotografier, 
optaget af fotograf C. E. E. Rye i 1867-68. Om ikke andet 
skal disse fotografier nok afholde de fleste fra nostalgi.

Bogen er på i alt 153 sider og på forsatsbladene er der 
gengivet kort over Odense fra henholdsvis 1861 og 1887, 
og man kan således lokalisere de enkelte steder. 
Grandt-Nielsen har udover forordet forsynet bogen med 
en god, kort indledning om fotografiens pionerer. Denne 
kan sammenholdes med den alfabetiske oversigt bagerst i 
bogen over fotograferne i Odense 1842-85, som også in
deholder dem, der kun kendes fra vejvisere m.v. Over
sigten indeholder oplysninger om de enkeltes virke samt 
henviser til de billeder, der er medtaget i denne bog. Alle 
fotografer, af hvem der kendes fotografier fra deres virke i 
Odense, er repræsenteret i bogen. Det drejer sig om i alt 
25 af 47 fotografer. I oversigten er der også eksempler på 
visit-kartonernes bagsider. Desuden findes der en række 
nyttige oversigter: Ateliernes adresse 1842-85, et person-, 
et sag- og et stedregister, samt en lille litteraturliste.

De fleste fotografier er gengivet efter originaltryk, en
kelte dog efter negativer. Som nævnt er næsten alle 
kendte topografiske motiver fra tiden før 1880 gengivet. 
Det giver nogle problemer i forbindelse med reprodukti
onen, og jeg finder, at gengivelsen næppe rent teknisk kan 
siges at være tilfredsstillende. Så vidt muligt er alle moti
ver gengivet i den oprindelige beskæring og størrelse. 
Hvor dette ikke er tilfældet, er det oplyst i billedteksten, 
og det er evt. tilføjet oplysninger om originalens størrelse.

Bøgerne i denne anmeldelse er vidt forskellige, og hen
vender sig vel også til hver sit publikum. Set under ét kan 
de tjene som inspiration for andre, der overvejer lignende 
publikationer. Og jeg tror, at de også vil bidrage til for
ståelsen af, at billedmateriale bevares for eftertiden på 
lige fod med andet materiale.

Inger Marie Kromann Hansen
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Leif Ingvorsen (red.) Lokalhistorie. En vejledning 
til undervisnings- og studiebrug. Dansk Hi
storisk Fællesforenings Håndbøger. Kbh. 
1978. 127 s. ill. Kr. 127,50.

Hensigten med bogen er at gøre lærerne på alle niveauer 
opmærksomme på de mange pædagogiske og faglige mu
ligheder, der ligger i at inddrage lokalhistorie i skolens 
historieundervisning.

Med de muligheder som læseplanerne i historie lige fra 
folkeskolens yngste klasser til gymnasiet rummer for et 
fleksibelt stofvalg kombineret med den stærke vækst i 
interessen for lokalhistorie, er det oplagt, at der her er et 
emne, som indbyder til en fornyelse af undervisningen i 
orientering og specielt geografi og historie. Et af flere 
problemer er dog, at de færreste lærere har nogen egent
lig uddannelse fra seminarier eller universitet til at un
dervise i sådanne emner, ligesom manglen på færdigt 
undervisningsmateriale givetvis er en højst reel hindring.

For at hjælpe på disse mangler indeholder bogen en 
række afhandlinger om emner indenfor lokalhistorie, som 
har vist sig at være pædagogisk velegnede på forskellige 
klassetrin. Af disse kapitler skal nævnes redaktøren Leif 
Ingvorsens 3 emner: »Brug af omegnen i de yngste klas
ser«, Samfundsklasserne i Danmark o. 1600« og »Lands
byen i 1700-tallets slutning« og Verner Bruhns to kapit
ler: »Industrialismens første tid i en købstad« og »Emner 
fra 30’rnes Danmark«. Kamma Varming har iøvrigt som 
den eneste af forfatterne forsøgt at integrere undervisnin
gen i historie og geografi i sit kapitel: »Om feltarbejde 
med stationsbyen som emne«. Der er ganske mange gode 
idéer i disse afsnit med konkrete anvisninger på, hvordan 
man fremskaffer materialet.

Knud Prange har påtaget sig den unægtelig vanskelige 
opgave at skrive en oversigt over, hvordan man finder i 
hvert fald en del af det materiale, der kan anvendes i 
undervisningen i lokalhistorie.

En anden af bogens forfattere har selv fundet dette 
kapitel vanskeligt. Således hedder det (s. 119): »Måske 
virker alene oversigten over hjælpemidlerne i foregående 
kapitel så overvældende, at en del på forhånd giver op«, 
og det var vel ikke meningen. Kapitlet havde nok vundet 
ved at blive stillet mere systematisk op, ligesom bogen 
havde været mere .brugervenlig, såfremt den havde været 
forsynet med en kommenteret, systematisk bibliografi 
over hjælpemidlerne. For så havde man nok ikke glemt et 
så fundamentalt hjælpemiddel i litteratursøgningen som 
det danske historiske bibliografiske system, og der var 
sikkert også kommet henvisninger til de forskellige hjæl
pemidler til læsning af gotisk skrift, hvilket dog givetvis er 
et praktisk problem for mange lærere.

Men som idékatalog er bogen udmærket og fortjener 
vid udbredelse. For at anvende blot enkelte sider af den i 
undervisningen er det dog nødvendigt at anskafFe klasse
sæt, for »Enhver form for fotokopiering . . .  i ét eller flere 
eksemplarer, til pædagogisk . . . eller andet formål forby
des«. Karl-Erik Frandsen

Unifol. Institut for Folkemindevidenskab. 
Årsberetning 1976, 1977 og 1978.

Årsberetningerne fra Institut for Folkemindevidenskab 
ved Københavns Universitet har en bredere interesse end 
den blot at være for fagets egne dyrkere ved universitetet.

Beretningerne indeholder nemlig en del artikler og 
kongresrapporter om emner, der har bred kulturhistorisk 
og lokalhistorisk interesse. Årsberetningernes artikler er 
især skrevet af lærere og ældre studerende inden for faget 
folkemindevidenskab, og flere af dem har dels almindelig 
kulturhistorisk interesse, dels interesse for de fag, der 
grænser op til folkemindevidenskaben. I 1976-beretnin- 
gen findes således en gennemgang af den specielle »flip
perjargon« med udgangspunkt i studiet af sproget i Chri
stiania; den er skrevet af Synnøve Aagaard, der har stu
deret emnet til sin specialopgave.

Af særlig interesse for folk, der lokalt indsamler mundt
ligt erindringsstof, er Ingelise Selstrups artikel i 
1977-årgangen: Jernbaneerindringer fra Løgumkloster. 
Selve indsamlingen af erindringer skete som et samarbej
de mellem Løgumkloster Højskole, det lokalhistoriske 
arkiv i byen og Institut for Folkemindevidenskab i perio
den december 1976 -  juni 1977 og drejede sig om ind
samling af erindringsstof om jernbanen til Løgumkloster, 
der fungerede i årene 1888-1926. I samme årgang skriver 
Fl. Hemmersam om arbejderfolklore og arbejderkultur. 
Der er i beretningerne en del metodisk-teoretiske artikler, 
f.eks. samme forfatters »Historisk materialisme og folklo
re« og Per »Pelle« Jørgensens: »Lidt om min folkloristi
ske interviewteknik«.

Årsberetningerne indeholder også artikler om »traditi
onelle« folkloristiske emner som sange, fester etc. En stor 
del af 1978-beretningen er specielt viet studiet af fester, 
det er en rapport fra et seminar på Københavns Univer
sitet i foråret 1978. Denne rapport kan også købes sær
skilt, medens årsberetningerne ellers ikke forhandles; 
sålænge der er oplag, kan de rekvireres ved henvendelse 
til instituttet.

Jeg finder, at instituttets årsberetninger giver en god 
mulighed for at følge med i, hvad der rører sig inden for 
faget. For en ikke-folklorist virker mange af indlæggene 
tankevækkende og inspirerende. Det er også prisværdigt, 
at fagets studerende her far mulighed for at komme til 
orde, bl.a. er det en tradition at aftrykke magisterkonfe- 
rensforelæsningerne i faget. Susame Krogh Bmd(r

Antikvariske Studier 2. Fortidsminder og Byg
ningsbevaring. Udgivet af Fredningsstyrelsen 
under redaktion af Svend E. Albrethsen og 
Bent Rud. Kbh. 1978. 231 s., ill. kr. 100.

I 1977 udgav Fredningsstyrelsens 5. kontor, Fortidsmin
deforvaltningen, i fællesskab med Nationalmuseets forlag 
et festskrift for Knud Thorvildsen med titlen »Antikvari
ske Studier«. Det var nærliggende, at de to institutioner 
skulle gå sammen om at bringe en hyldest til den mange
årige leder af den fredningsinstitution, der tidligere hørte
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under Nationalmuseet, og som i 1976 blev indlemmet i 
Fredningsstyrelsen. »Antikvariske Studier« var en en
keltpublikation, da den fremkom, men den er nu blevet 
første bind i en skriftserie med samme titel, hvis andet 
bind hermed foreligger.

Dette initiativ er taget af Fredningsstyrelsen alene. Det 
nye bind redigeres af medarbejdere ved 5. og 6. kontor, 
h.h.v. Fortidsmindeforvaltningen og Det særlige Byg
ningssyns Sekretariat. Baggrunden for initiativet er, at 
man i de to afdelinger har følt, at man nu efter omplant
ningen fra museum til Fredningsstyrelse havde en for
pligtelse til selv at publicere resultaterne af undersøgel
sesarbejdet, både de resultater, som er nået af instituti
onernes egne medarbejdere, og de, der er indhøstet i 
samarbejde med museer og forskningsinstitutioner.

Resultatet er en publikation, der spænder vidt, fra 
rapporter om nødudgravninger af fladmarksgrave og 
overpløjede høje fra sten- og bronzealder til restaurering 
af middelalderens og den nyere tids historiske bygninger. 
Der er tolv artikler ialt, hvoraf de seks er beretninger om 
udgravninger, som har fundet sted med hjemmel i Natur
fredningslovens kap. VII, § 49. To bidrag belyser pro
blemerne i forbindelse med bevaring af historiske min
desmærker, kirketomterne og de stenbyggede broer, 
mens tre andre bidrag udførligt skildrer arbejdet med 
bygningsbevaring. Til sidst bringes ni korte meddelelser 
bl.a. om igangværende undersøgelser. Heriblandt fore
kommer emner, som tidsskriftets læsere må kunne for
vente at høre mere om i de følgende bind.

Blandt Fortidsmindeforvaltningens bidrag bør nævnes 
et par stykker, der handler om enkelte af de mange ruti
nemæssige § 49-gravninger, der iværksættes for at redde 
stumperne af truede forhistoriske anlæg. Sådanne feltar
bejder foregår ofte under tidspres, og da afhænger ud
byttet helt og holdent af udgraverens overblik og evne til i 
en presset situation at sætte kræfterne ind hvor det lønner 
sig. Svend Nielsens og Sven Thorsens artikler om h.h.v. 
en bronzealderhøj og to romertids fund fra Nordvest
sjælland gør rede for disse vilkår og viser tillige, at selv 
diskrete rester af oldtidsanlæg kan give information af 
betydning og føre til en diskussion af problemstillinger.

Baggrunden for den følgende artikel om Himlingø- 
je-gravpladsens høje er Fortidsmindeforvaltningens en
gagement i en gammel fredningssag. Allerede for 150 år 
siden begyndte der at dukke fund op i Himlingøje, som 
afslørede, at stedet havde haft en særlig betydning i de 
første århundreder af vor tidsregning. Romerske im
portfund af bronzekar og glas sammen med kostbare 
hjemlige arbejder i guld og sølv angav, at der her fandtes 
et økonomisk centrum i datiden. Fundene stammer fra et 
gravfelt med høje, som først i 1874 blev genstand for 
udgravninger, foranlediget af jordarbejde i forbindelse 
med anlæggelsen af Østsjællands Jernbane. Flere af hø
jene blev istandsat i forbindelse med denne første indsats, 
men en egentlig fredning blev først gennemført i 1942. 
Om den tidlige arkæologiske virksomhed beretter Mo
gens Schou-Jørgensen og giver samtidig en nyttig over
sigt over materialet fra de ældre undersøgelser. De sene
ste års indsats på stedet har imidlertid koncentreret sig 
om de ikke længere synlige rester af dette vigtige fund
kompleks. Ulla Lund Hansen skriver således om udgrav

ningen af en overpløjet høj i 1978, en udgravning, der 
ligesom det foregående års kampagne (se Nationalmuse
ets Arbejdsmark 1978), bragte usædvanlige og værdiful
de fund for dagen.

Himlingøjeundersøgelserne er planlagt og gennemført 
i samarbejde med Forhistorisk arkæologisk Institut, Na
tionalmuseet og Køge Museum. Fundet fra 1978 gav 
endvidere anledning til at inddrage specialister fra an
tropologi og kvartærzoologi. Til de arkæologiske bidrag 
knytter sig en behandling af de menneskelige skeletrester 
ved J. Balslev Jørgensen, der kaster lys over et makabert 
handlingsforløb i forbindelse med begravelsen. Tove 
Hattings omtale af dyreknoglerne fra samme grav fører 
bl.a. et skridt videre i udforskningen af jernalderens hun
detyper. Endelig tegner Helge Nielsen i sin afslutning 
nogle perspektiver for bebyggelseshistoriske undersøgel
ser med udgangspunkt i Himlingøje.

Søren Nancke-Krogh beretter om udgravningerne af 
en vikingetidsbebyggelse på Nordsamsø med grubehuse 
og andre bebyggelsesspor. Denne udgravning har givet 
indblik i en del detaljer m.h.t. grubehusenes konstruk
tion. Man beklager i nogen grad, at dokumentationen er 
»kogt ned« til perspektiviske skitser af de udgravede an
læg. Til gengæld er der en fyldig beskrivelse af fundmate
rialet. Teksten er som vanlig præget af Søren Nancke- 
Kroghs friske associationer i tid og rum.

Dokumentation i tekst og illustrationer er der derimod 
ikke sparet på i Jens Bekmoses og Svend Nielsens artikel 
om Borgen i Stege. I virkeligheden er det en hel mono
grafi, der her er kortet ned til 28 sider, en disposition der 
virker afgjort uheldig. Den meget udførlige' redegørelse 
for iagttagelserne under denne vanskelige udgravning er 
ikke særlig læsevenlig og hører afgjort hjemme i en selv
stændig rapport af mere videnskabeligt tilsnit, hvor man 
systematisk kan fremlægge stoffet uden at føle sig tvunget 
til at tolke alle detaljer. Nu er det vel et spørgsmål, om en 
sådan rapport nogensinde vil fremkomme på tryk.

Tage E. Christiansens indlæg om fredning af kirke
tomter udspringer af et projekt, som igen tager form af et 
samarbejde mellem forskere og fredningsmyndigheder. 
Nationalmuseets Middelalder-arkæologiske Laboratori
um og Fortidsmindeforvaltningen er gået sammen om at 
foretage en registrering af landets kirke- og kapeltomter. 
Tage E. Christiansen udtrykker sig i flere henseender 
med store bogstaver. Indlægget er væsentligt, idet det 
påviser huller i fredningsloven. Det viser sig, at lovtek
sten ikke i fornødent omfang tager højde for de særlige 
forholdsregler, som må tages i anvendelse for at beskytte 
gravpladser fra kristen tid. En anke med klar adresse til 
det lovudvalg, der med tiden skal tage loven op til revisi
on.

Arne H. Andersens, Palle Siemens og Claus Thykiers 
beretning om, hvordan det lykkedes at genfinde Ole Rø
mers observatorium i Vridsløsemagle er en god historie, 
velskrevet og spændende. Fortidsmindeforvaltningen har 
nu skabt et mindesmærke på stedet -  til glæde for astro
nomerne, der dermed kan gentage den gamle stjernekig
gers observationer for 270 år siden fra nøjagtig samme 
sted.

Kirsten-Elisabeth Høgsbro gav i det første bind af 
»Antikvariske Studier« en glimrende oversigt over en
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gruppe upåagtede fortidsminder: vildtbanesten og vildt- 
banepæle. I dette bind tages vore gamle stenbyggede 
broer under behandling. Fredningen af broerne rejser 
særlige problemer af den enkle grund, at mange af dem 
befærdes af den moderne trafik. Der gives eksempler på 
både heldige og mindre heldige forsøg på bevaring af 
denne monumentgruppe.

De tre sidste bidrag handler alle om det arbejdsområ
de, der i ét af dem betegnes som »bygningsarkæologiske 
undersøgelser«. Allan Tønnesen starter med den histori
ske og arkæologiske baggrund for restaureringen af Vi
borg Gråbrødre Kloster, én af de kirkelige bygninger, der 
blev genanvendt efter Reformationen til forskellige for
mål, og hvor der må træfTes en ikke så helt nem beslut
ning om, hvilken skikkelse og anvendelsesperiode byg
ningen skal føres tilbage til ved hel eller delvis restaure
ring.

Andre istandsættelsesopgaver stiller bestemte krav om 
indgreb og bygningsforandringer for at fa det hele til at 
stå oprejst. Det giver Erik Einar Holm et eksempel på i 
omtalen af restaureringsarbejderne på Støvringgård. At 
redde dette synkende herresæde -  senere kloster -  har 
fordret et meget omfattende arbejde med forstærkning af 
fundament, udskiftning af træværk og opmuring af 
hvælv.

Det er ikke så længe siden, at industriens og handelens 
funktionelle bygninger begyndte at komme i fredningssa
gens søgelys. Tidligere var dette privilegium længe for
beholdt handelsfyrsternes byhuse og domiciler. Kurt Ro
senkrans Høyer skildrer arbejdet med at fastlægge og 
genetablere Det blå Pakhus’ oprindelige skikkelse. Det 
sker som led i en række af foranstaltninger, der skal sikre, 
at man bevarer det, der er tilbage af den københavnske 
havnefront så intakt som muligt -  som et minde om den 
florissante handelsperiode 1766-71, og til glæde for alle, 
der idag nærmer sig hovedstaden ad søvejen.

Tidsskriftet spænder altså vidt. Man fornemmer tyde
ligt, at indholdet er lagt op for at præsentere bredden i 
det arbejdsfelt, som Fortidsmindeforvaltningen og Det 
særlige Bygningssyn tilsammen dækker. Hvordan præ
senteres så resultaterne, der, som det siges lidt ubestemt i 
forordet, hermed »bringes ud til en større kreds«? »An
tikvariske Studier« lider åbenlyst af den svaghed, at der 
ikke fra starten er lagt nogen klar linie for, på hvilket 
niveau der kommunikeres. Tidsskriftet er hverken halvt 
populært eller helt videnskabeligt. Det kan derfor ikke 
bebrejdes forfatterne, at deres sprog afspejler usikkerhed 
med hensyn til, hvilket publikum de skriver for. Kritiken 
gælder navnlig de 6 første artikler, hvis indhold især fore
kommer uformidlet. Der er en lang og god tradition her
hjemme for, at arkæologerne populariserer deres resul
tater sideløbende med, at der udgives rapporter i viden
skabelig form. En blanding, sådan som der her er tale om 
-  ligesom desværre også i en del lokale tidsskrifter -  tje
ner hverken det ene eller det andet publikums interesse.

Når det gælder udgravningsberetninger, undrer det 
noget, at man ikke har lagt en anden linie. Fra fagkolle
gers side savner man i meget høj grad en adgang til det 
materiale af fundrapporter, der i en glidende strøm ind
kommer til Fortidsmindeforvaltningen fra mange muse
er, og som derefter går direkte ned i skufferne i Nati

onalmuseets arkiv. Det svenske Riksantikvarieämbete 
anvender en billig rapportserie, hvori fundberetninger 
publiceres efter visse fælles retningslinier. Det har åbnet 
op for en stor mængde information og har samtidig haft 
en positiv indvirkning på beretningsstandarden. Et 
dansk initiativ i denne retning fra Fredningsstyrelsens 
side ville være velkomment.

Men tilbage til indholdet af det foreliggende bind. 
Lettere at læse og mere sikker i formen er de sidste 6 
artikler i Antikvariske Studier. Nogle af bidragene rum
mer tillige stof til eftertanke. Vi har i meget høj grad brug 
for en kvalificeret diskussion af de særlige problemer og 
mål, som fredningsmyndighederne arbejder med, se 
f.eks. Kirsten-Elisabeth Høgsbros artikel om broer og 
Tage E. Christiansens opus om ødekirker. Der kan også 
henvises til Johs. Hertz’ behandling af »ruinproblemer« i 
festskriftet til Thorvildsen. Her er der for forhistorikerne 
noget at indhente.

Det gælder meget generelt, og det bliver i et tidsskrift 
som Antikvariske Studier meget iøjnefaldende, at vi 
mangler en aktuel stillingtagen til administrative og 
planlægningsmæssige spørgsmål i relation til mindes
mærker og fund fra oldtiden. Vi trænger til analyser af de 
forhistoriske fundgruppers repræsentativitet (tilløb hertil 
i Jens Bekmoses artikel i festskriftet til Thorvildsen) i 
form af virkelige overblik, regionalt eller på landsplan, 
som kunne danne basis for en prioritering af indsatsen i 
marken. Hvorfor udgraves der i Fortidsmindeforvaltnin
gens regi langt flere grave end bopladser? — Hvilken 
strategi følger man i de enkelte dele af landet? -  Hvordan 
koordineres indsatsen med museernes arbejde?

Der er nok at tage fat på. Antikvariske Studier kunne 
blive et både kritisk og konstruktivt tidsskrift, hvis man 
ville følge denne linie op. Poul Otto Nielsen

Klaus Ebbesen: Die jüngere Trichter becher kultur 
auf den dänischen Inseln. Arkæologiske Studier, 
Volume II. Publiseret af Institut for forhisto
risk arkæologi, Københavns Universitet. Re
daktion C. J. Becker. Oversættelse til tysk 
Erna Bantelmann. Genstandstegninger Hen
ning Ørsnes. Akademisk Forlag, København 
1975. 391 s. 253 fig. 1 indlagt diagram. Kr. 
192.
Bogen omfatter en stilinddeling af den ødanske mellem- 
neolitiske tragtbægerkulturs gravkeramik (kap. II), en 
behandling af den tyknakkede flintøkse (kap. III), en 
opdeling og datering af tragtbægerkulturens dobbeltæg- 
gede stridsøkser (kap. IV), en gennemgang af Elb-Havel 
gruppen og Kugleamphorakulturen som baggrund for 
det sparsomme danske materiale fra disse grupper (kap. 
V-VII), et afsnit om international kronologi (kap. VIII), 
og et afsnit om samfundsforholdene i tragtbægerkulturen 
(kap. IX). Dertil kommer et efterskrift om forholdet MN 
V -  SN A, et appendix med fremlæggelse af materialet fra 
6 megalitgrave, tolv fundlister og et stedregister.

Med en særdeles omfangsrig bog indeholdende mange
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afbildninger af hidtil upubliceret materiale og omhand
lende et emne, der længe har trængt til en nybearbejd
ning, kunne man nok forvente, at en anmeldelse ville 
være holdt i rosende toner. Når dette ikke er tilfældet, har 
det flere årsager.

Bogen virker betydelig længere at læse end dens 391 
sider berettiger til. Efterhånden som man kommer igen
nem den, kan man ikke lade være med at spekulere på, 
om bogen ikke kunne have været disponeret meget korte
re og klarere. Stærkt bidragende til dens tungt læselige 
form er også de mange fodnoter. Omkring 1900 er der, og 
de er ikke alle lige relevante.

I en så omfangsrig bog som den foreliggende kan det 
ikke undgåes, at der vil være fejl at finde i teksten. At de 
imidlertid er så hyppige som her, er ikke normalt. Spe
cielt irriterende ved læsningen er de mange figurhenvis
ningsfejl. Således er fig. 51,2-3 både refereret til at repræ
sentere MN II og MN III stil (p. 81). Reference til fig. 
51,5 (p. 87 spalte 2) skulle have været 59,5. Der henvises 
både under »Osenhängegefasse« og »Blasengefasse« til 
fig. 63,4 (p. 90) o.s.v. Disse fejl, der i adskillige tilfælde 
ikke kan være egentlige trykfejl, må naturligt lastes for
fatteren, men også redaktionen har et ansvar for, at de er 
sluppet igennem.

En anden type fejl er derimod alene forfatterens an
svar. De består i unøjagtigheder ved referencer til litte
ratur og primærmateriale. Nogle eksempler skal nævnes. 
På p. 50 note 41 siges det, at Poul Kjærum har eftervist, 
at der har stået to kulthuse ved Ferslev. På det anførte 
sted (Kumi 1969, p. 65 note 24), finder vi ingen antagelse 
om to kulthuse, men derimod en om genbenyttelse af et 
og samme kulthus. På p. 56 note 163 anføres fundet fra 
Høbjerg hegn som et upubliseret bopladsfund, skønt C. 
J. Becker har publiseret det som et offerfund i en mose 
(Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie 1947 p. 
15). Ligeledes er museumsnummer henvisningerne til 
dette fund ukomplette, idet kun den sidst fremkomne del 
af fundet er anført (NM A 32938-40), og ikke den først 
fremkomne (NM A 31299-301). Det kræver endvidere 
mere end godt kendskab til den benyttede litteratur for at 
følge med i mange af litteraturhenvisningerne. Når der 
f.eks. p. 270 note 53 står, C. J. Becker, Århus-Symposium 
1969, 1973, vil det sikkert ikke være alle, der ved, at det er 
G. Daniel and P. Kjærum (eds.) Megalithic Graves and 
Ritual 1973, der tænkes på. Og når der p. 229 note 37 
referes til, E. Sturms, W. la Baume-Festschrift 1956, så 
havde selv Statsbiblioteket i Århus nær ikke fundet ud af, 
at det stod for Documenta Archaeologica 1956, et skrift, 
der kun meget sjældent ses refereret til i Danmark.

Et afsnit der fortjener speciel opmærksomhed er kap. 
II. Her analyseres den gravfundne keramik fra øerne, og 
på dette grundlag udformes en stilkronologi for mellem- 
neolitisk tragtbægerkultur. Afsnittet er ikke alene 
grundlæggende for resten af bogen, men har også en be
tydelig metodisk interesse. Når jeg i det følgende beskæf
tiger mig indgående med dette afsnit, er jeg mig bevidst, 
at jeg dermed følger andre anmelderes eksempel og delvis 
kommer til at gentage, hvad de har sagt. (J. A. Bakker i 
Helinium XVII,2 1977 p. 192 fT. A. B. Gebauer i Kon-, 
taktstencil 13 1977 p. 73 fT.).

Klaus Ebbesens udgangspunkt for at oprette en kro

nologi udfra det gravfundne keramikmateriale er, at vi 
efter hans mening ikke kan stole på, at vore bopladsfund 
udgør sluttede enheder. Dette gælder selvfølgelig klart de 
store åbne bopladslag, men også bopladsgruber finder 
han kan være blandede. Bopladskeramik som helhed 
skulle derfor ikke udgøre et mere sikkert materiale, end 
det der findes ved megalitgravene. Når dertil lægges, at 
gravenes keramik er betydelig rigere ornamenteret end 
bopladsernes, har vi i dem det bedst egnede materiale til 
kronologiske opdelinger, hvis blot vi kan finde en metode, 
der gør os uafhængig af karrenes fundsammenhænge.

Forfatteren finder en sådan metode i den kendsger
ning, at ornamentikelementer, som findes på samme ler
kar nødvendigvis må være samtidige. Ved at registrere 
gentagne kombinationer på lerkarmaterialet kan vi fa at 
vide, hvilke elementer, der er samtidige.

Jeg har tidligere (Hikuin 4 1978 p. 52 ff) angrebet 
denne grundantagelse ved at fremføre, at vi nok gennem 
element kombinationerne far at vide, at nogle elementer er 
samtidige, men at vi ingen oplysninger far, om hvilke der 
ikke er samtidige. Lad os prøve at se nærmere på, hvad 
det egentlig er, vi får ud af metoden, hvis vi benytter den. 
Først og fremmest må vi gøre os klart, at det er stile, vi 
udskiller. Dernæst må vi overveje, hvad en keramikstil 
egentlig kan være betinget af, og til sidst må vi indrette 
vor arbejdsmetode således, at den i videst mulig omfang 
forsøger at undgå ikke kronologiske aspekter i stilopde
lingen. På de to sidste punkter mener jeg, at Klaus Ebbe
sen fuldstændig svigter.

Hvis vi ser nærmere på, hvad keramikstile kan dække 
over, og hvorledes de kan opføre sig i tid og rum, kan 
følgende fremføres, uden at det iøvrigt skal hævdes at 
være udtømmende:
a. Til bestemte lerkarformer kan der være knyttet be

stemte elementsammensætninger, således at det be
tingende element for en given stil kan være en bestemt 
karform. Denne karform kan selvfølgelig i sig selv væ
re kronologisk betydende, men behøver så langt fra at 
være det.

b. Forskellige stilarter på de samme grundformer kan 
markere forskellig funktion af karrene. Således kan 
keramik til rituel brug i forbindelse med f.eks. begra
velser forventes at være stilistisk anderledes end 
brugskeramik.

c. Stilvariation kan være afhængig af etniske tilhørsfor
hold eller af den sociale opbygning i samfundet. (Se 
f.eks. M. Bovin i Hikuin 5 1979, N. David og H. Hen
ning, The Ethnography of Pottery. Addison-Wesley 
Module 10, 1972. J. N. Hill, Broken K Pueblo i Bin
ford L. R. and S. R. (eds) New Perspectives in Ar
chaeology 1968).

d. En stilart kan opstå ved innovation hos en enkelt eller 
en gruppe producenter. Den kan derefter optræde som 
en konkurrerende stil til andre længe anvendte stile og 
over et kortere eller længere tidsrum afløse disse. 
(Dethlefsen, E. and Deetz, J. i American Antiquity vol 
31 1966 p. 502 ff.).

e. En stilart kan udvikles til en anden stilart ved en dy
namisk proces, hvor ornamentikelementerne succes
sivt udskiftes.

f. Stilarter fremkommet som anført i d og e kan spredes
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ind i andre områder end det, hvori de er opstået. De 
der optager stilarten kan opfatte den som en helhed, 
der ikke blandes med andre benyttede stilarter, og den 
kan derfor komme til at eksistere paralleltløbende med 
de lokale stile i området.

Klaus Ebbesen tager ganske klart ikke hensyn til disse 
forhold, på trods af at han synes at være klar over pro
blemerne (p. 54-59). I sin analyse slår han alle lerkar 
sammen i en stor gruppe uden hensyn til form. Ligeledes 
omfatter analysematerialet hele det ødanske område, 
selvom man kunne forvente, at der inden for dette områ
de måtte være regional variation. Med en rimelig opde
ling i 5-6 hovedformer af keramik og med en opsplitning 
af øområdet i f.eks. tre lokale områder (Fyn med omlig
gende øer, Nord- og Midtsjælland samt Sydsjælland, 
Møen, Lolland og Falster), ville han have kunnet fjerne 
indvirkningerne af a og f, medens b formodentlig ikke 
ville have relevans, da han alene arbejder med et grav
materiale. Som analysen nu fremstår, må man have de 
udskilte stile stærkt mistænkt for at indeholde en blan
ding af form-, tids- og regionalitets dikterede stilelemen
ter. Mistanken bliver bestyrket ved at se på sammenhol
delsen af stil- og karformer i fig. 97-99 og stilarternes 
udbredelse i fig. 21-27. Således synes IV B stil at være en 
klar regionalt betinget stil tilknyttet en enkelt lerkarform 
»Hängegefasse«. I MN II stil er »Schulterschalen« og 
»Schultertassen« karformer, der kun adskiller sig ved en 
hank, forbløfFende fremherskende (ca. 80%) i betragtning 
af, at de i sluttede bopladsgruber og -lag (fig. 104) i langt 
højere grad indgår i kombination med andre lerkarfor
mer end med hinanden. Man kunne selvfølgelig hævde, 
at dette alene skyldes, at formen var særlig udvalgt til 
gravene, men jeg er bange for, at det kun vil tjene til, at 
man stak hovedet i busken overfor de egentlige problemer.

Et andet punkt man kan rette en stærk kritik mod i 
kap. II er den form som selve analysen har faet. Der 
anvendes her en R matrise analyse, hvor ornamentikele
menterne er afsat ud af begge akser. Kun en gang tidlige
re har en helt identisk form for analyse været anvendt til 
dette formål (D. Clarke, PPS 1962 p. 371 ff.), og den har 
siden været udsat for en meget hård kritik, hvor den har 
været erklæret uegnet. (V. Mathews i Nature vol. 198 
1963 p. 930-34, J. E. Doran and F. R. Hodson, Mathe
matics and Computers in Archaeology 1975 p. 170). En 
bedre fremgangsmåde ville have været enten at operere 
med en matrise, der havde ornamentikelementer afsat ud 
af den ene akse og de enkelte kar afsat ud af den anden. 
Eller en matrise, hvor de enkelte kar er afsat ud af begge 
akser, og hvor indføringerne i matrisen består af udreg
nede lighedskoefficienter mellem karrene.

Anne Birgitte Gebauer har fornylig publiceret et studie 
over den mellemneolitiske tragtbægerkeramik i Sydvest
jylland (Kumi 1978 p. 117 ff), og senere udbygget det 
med undersøgelser over andre lokale områder i Jylland 
(Prisopgave ved Århus Universitet 1979, upubliceret). I 
disse arbejder opererer hun inden for sine afgrænsede 
lokale områder med såvel en opsplitning efter karformer 
som en anvendelse af begge de ovenfor nævnte former for 
matriser. Resultatet er da også betydelig mere klart og 
tillidsvækkende end det, der er kommet ud af Klaus Eb- 
besens fremgangsmåde.

Vi kan imidlertid tage alle de forholdsregler, det skal 
være overfor regional variation og formbetingede stile, og 
vi kan forbedre vor teknik lige så meget, det skal være, 
men med mindre stiludviklingen alene er af typen e 
ovenfor, kan stilanalyser aldrig i sig selv føre os til en 
bæredygtig kronologi. Da stiludvikling normalt -  og her 
gør den mellemneolitiske keramik bestemt ingen undta
gelse -  er en blanding af stilbrud, dynamisk udvikling og 
fremmede stile (d-f), for ikke at tale om tilstedeværelsen 
af eventuelle etniske og socialt betingede stile (c) så kan 
vi ikke undgå at skulle benytte sluttede enheder, først og 
fremmest fra bopladserne, til at finde ud af, i hvilket 
forhold stilene står til hinanden. Det er i de sluttede en
heder på bopladserne at basis for vore kronologier må 
ligge, og efter min mening får vi de bedste resultater ved 
at tage udgangspunkt i bopladsernes materiale (T. Mad
sen i Hikuin 4 1978 p. 52 ff.).

Kritikken i det foregående har været ret ensidig, og 
man kan vel have fået den opfattelse, at jeg dermed vil 
karakterisere bogen som ubrugelig. Dette er dog langt fra 
min hensigt. Dels bringer bogen meget nyt materiale 
frem, der ikke tidligere har været tilgængeligt i litteratu
ren, og dels er der adskillige udmærkede passager i bo
gen. Man kan f.eks. her fremhæve afsnittet om de dob- 
beltæggede stridsøkser, som jeg har haft særdeles megen 
fornøjelse og nytte af at læse. Man må også blive impone
ret af Klaus Ebbesens flid og energi, omend man må 
opsende et fromt ønske om, at han fremover vil anvende 
den lidt mindre overfladisk.

Erik Jørgensen: Hagebrogård -  Vroue -  Koldkur. 
Neolithische Gräberfelder aus Nord
west-Jütland. Arkæologiske Studier, Volume 
IV. Publiceret af Institut for forhistorisk Ar
kæologi, Københavns Universitet. Redaktion 
C. J. Becker. Oversættelse til tysk Dr. phil. 
Heinz Genge. Genstandstegninger Henning 
Ørsnes. Akademisk Forlag, København 1977. 
213 s. 242 fig. Kr. 144.

Bogens hovedafsnit omfatter: En fremlægning af forfatte
rens egne gravninger af anlæg fra tragtbægerkulturen ved 
Hagebrogård og Vroue (kap. II-IX ), en fremlægning af 
de gamle udgravninger af enkeltgravshøje ved Koldkur 
og Mølgård (kap. X), en sammenfatning af udgravnings
resultaterne (kap. XI), et afsnit om veje og bebyggelse i 
det undersøgte område (kap. XII), og et afsnit om C-14 
dateringer fra Vroue. (kap. X III).

De foretagne udgravninger og deres præsentation i bo
gen er udtryk for solidt arkæologisk håndværk. Den væ
sentligste del af fundene stammer fra Erik Jørgensens 
egne gravninger, og de som har besøgt disse ved, at der 
ikke foretages bedre gravninger noget sted i Danmark. 
Denne professionalisme præger også i høj grad beskrivel
sen af anlæggene, og viser sig klart i udgravningsfotogra
fierne, selv om reproduktionen af disse i flere tilfælde ikke 
er den bedste.
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Dokumentationsniveauet i bogen er meget højt med 
detaljerede beskrivelser, der gør fundene særdeles brug
bare og giver tillid til dem som kildemateriale. Også 
fremlæggelsen af genstandsmaterialet er af høj kvalitet 
med præcise og dækkende beskrivelser, der til mange 
formål tillader en at benytte genstandene som primær
materiale uden at have set dem in natura. Selvom det 
skulle synes naturligt, at netop det var formålet med 
materiale publikationer, så er det desværre sjældent, man 
støder på fremlæggelser, der har den fornødne kvalitet.

Mindre tilfredsstillende er det sammenfattende og 
konkluderende afsnit. I forbindelse med behandlingen af 
tragtbægerkulturens keramik nåes ret uargumenteret til 
en tidsparallellisering for forskellige grupper af fodskåle 
med den ødanske kronologi, men denne opdeling søges 
ikke overført på det øvrige keramikmateriale. Dette er 
iøvrigt sammenfattet under en række formkategorier, 
hvis definitioner er meget vage og tvetydige. Det er såle
des svært uden nærmere definition at forstå forskellen på 
»Kleine dreigliedrige Becher mit sehr ausgeprägter 
Schulter und hohem trichterförmigen Hals« og »Kleine 
dreigliedrige Becher mit markanter Schulter und hohem 
trichterförmigen Hals« (p. 192). Man kunne også have 
ønsket en bedre udnyttelse af det fremlagte materiale. 
Med en række velbelyste gravanlæg dækkende hele den 
mellemneolitiske tragtbægerkultur og stammende fra et 
snævert lokalt område, ville det have været oplagt med en 
mere udtømmende og almen behandling af gravskikkene, 
end den der gives.

Kapitlet om veje og bebyggelse er særdeles interessant 
læsning. Specielt den første halvdel, der behandler gra
venes anbringelse langs formodede vejforløb og forholdet 
mellem grave og bopladser er spændende. Også iagtta
gelsen af tidsforskelle mellem de enkelte megalitgrave (p. 
204) er meget vigtig, og burde have været diskuteret ind
gående i stedet for kun at blive genstand for en kort 
anmærkning. I sidste afsnit fremlægges C-14 dateringer
ne fra Vroue og udfra disse og de øvrige danske C-14 
dateringer understreges det, at der tilsyneladende ikke er 
nogen tidsmæssig overlapning mellem tragtbægerkultu
ren og enkeltgravskuturen. Her forudses således, hvad 
der nu er en kendsgerning.

Erik Jørgensens bog udgør et perfekt fundkatalog, men 
desværre har han ikke selv fuldt ud udnyttet det meget 
vigtige materiale, han har udgravet og publiseret. At 
publikationen er af en sådan kvalitet, at andre umiddel
bart kan udnytte det, er hans fortjeneste, men det ville 
have været mere tilfredsstillende, om han selv havde sat 
prikken over i’et. Madsen

Karsten Davidsen: The Final TRB Culture in 
Denmark. A Settlement Study. Med bidrag af 
Grethe Jørgensen, Bent Fredskild og Tove 
Hatting. Arkæologiske Studier, Volume V. 
Publiseret af Institut for forhistorisk Arkæ
ologi, Københavns Universitet. Redaktion C. 
J. Becker. Oversættelse til engelsk Lars Bro
holm Tharp. Genstandstegninger Henning 
Ørsnes. Akademisk Forlag, København 1978. 
207 s. 118 pi. 97 figurer. Kr. 192.

Bogens hovedafsnit omfatter: katalog over bopladsfund 
med Valby keramik (kap. II), andre kategorier af fund 
med Valby keramik (kap. I l l—VI), en opdeling og be
skrivelse af keramikken (kap. VII), en behandling af be
byggelse og erhverv i MN V (kap. IX), og en datering af 
Valby Keramikken i forhold til andre kulturer (kap. X). 
Dertil kommer en række fundlister (kap. XI). Bogen af
sluttes med et bidrag fra Grethe Jørgensen og Bent Fred
skild om planterester fra MN V, og et bidrag fra Tove 
Hatting om det zoologiske materiale fra Lidsø pladsen.

Med denne bog har Karsten Davidsen givet os en af de 
bedste afhandlinger i dansk arkæologi i mange år. Bogen 
giver en sikker professionel fremstilling af det seneste af
snit af den mellemneolitiske tragtbægerkultur karakteri
seret ved den såkaldte Valby keramik. Fremstillingen 
sker med basis i det kendte bopladsmateriale, og formålet 
med undersøgelsen er primært dels at belyse de kronolo
giske aspekter i den sene tragtbægerkultur og dels at be
lyse denne fases forhold til enkeltgravskulturen. Under
søgelsen fører dog også til bredere kulturhistoriske 
konklusioner, som naturligt er for et studie, der koncen
trerer sig om et så basalt kildemateriale som bopladserne.

I det første hovedafsnit, der er et katalog over de 
kendte bopladser og deres inventar, far vi en meget ud
førlig gennemgang af fundforhold og oldsagsmateriale. 
Dette katalog alene gør, at MN V nu står som den bedst 
dokumenterede periode af tragtbægerkulturen herhjem
me. Det er dog ikke kataloget, der her først og fremmest 
skal fremhæves, men mere de sammenfattende og kon
kluderende afsnit.

Karsten Davidsens holdning til grundlaget for opret
telsen af kronologier er sædeles klar. Han skriver (p. 9): 
»In the TRB Culture vessel-types and modes of decora
tion are not mutually exclusive and isolated variables, 
and as we cannot pick out sealed finds from among the 
megalithic graves, it is plain that this group on its own 
cannot to any reliable extent make clear the relationship 
between styles and chronology« og videre »A purely 
chronological treatment of the settlements is necessary 
for one reason alone: Simply, that no accurate chronolo
gy can be constructed without sealed finds«. Ved at bru
ge bopladsgruberne efter forinden at have underkastet 
dem en indgående kildekritisk analyse (p. 104-05), viser 
han, at bopladsfund med Valby keramik kan deles i to 
kronologisk betingede faser (MN Va og b), og at MN IV 
b stilen udskilt af Klaus Ebbesen (Die jüngere Trichter
becherkultur auf den dänischen Inseln 1975), og af ham 
opfattet som en kronologisk enhed før Valby keramikken,
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findes som et indslag i begge faser. Karsten Davidsen har 
således i praksis demonstreret, at stildeling ikke i sig selv 
kan føre til holdbare kronologiske opdelinger. Kun gen
nem de bredt sammensatte repræsentative bopladsfund 
når vi til en sådan opdeling (se også ovenstående anmel
delse af Klaus Ebbesens bog).

Også på anden vis demonstreres bopladsernes betyd
ning for kronologiske analyser. Siden C. J. Beckers første 
studier over den tyknakkede flintøkse (Aarbøger for nor
disk Oldkyndighed og Historie 1957) har økserne af 
Lindø type været brugt som ledetype for MN IV, og øk
serne af Valby typen som ledetype for MN V. Nu viser 
bopladsernes fundsammenhænge imidlertid, at Lindø 
økserne også forekommer i MN V og ydermere, at der er 
forskel på deres frekvens på øerne og i Jylland, således at 
Lindø øksen ikke længere har nogen absolut daterende 
værdi, og at nakkeindeksene under alle omstændigheder 
ikke har ens daterende værdi for Jylland og øerne.

Et af bogens interessanteste afsnit er kap. IX om be
byggelse og økonomi i MN V. Skønt man skulle forvente, 
at et sådant afsnit ville være centralt i ethvert større ar
bejde omhandlende en kultur eller et tidsafsnit af en 
kultur, er det en kendsgerning, at det oftere mangler end 
er tilstede. Her har vi imidlertid et sådant afsnit, der fører 
os til mange aspekter af den seneste fase af tragtbæger
kulturen. Således præsenteres vi overfor de endnu uhyre 
sparsomme oplysninger om korndyrkning og de lidt mere 
fyldige om dyreavl, hvor det viser sig, at kvæget er den 
klart dominerende art i modsætning til i de tidlige MN 
faser, hvor det var svinet. (Ligger der mon i denne æn
dring selve kimen til den nok så drastiske kulturændring, 
der sker ved overgangen til enkeltgravskultur). Vi far 
endvidere præsenteret vidnesbyrd om alsidig jagt og ind
samling, hvor bl.a. hesten påvises -  ikke som ride- eller 
trækdyr -  men som et meget sandsynligt jagtbytte.

Bopladsernes placering og indhold af anlæg (gruber og 
huse) diskuteres også nærmere. I førstnævnte tilfælde gø
res den meget vigtige iagttagelse, at pladserne er nært 
knyttet til vand, først og fremmest i form af havet, der
næst i form af større åløb. I forbindelse med anlægsfor
merne behandles de formodede huskonstruktioner dog 
lidt for ukritisk. Vig huset virker umiddelbart sandsyn
ligt, men det er særdeles uheldigt, at det kun er de sidste 
2-3 m af den ene ende, der er fagmæssigt undersøgt. 
Hvad angår Sigersted I er det i lyset af den hastigt sti
gende mængde »befæstede« anlæg i Danmark med bl.a. 
palisadehegn nok ikke tilrådeligt uden videre at opfatte 
de to rækker af tætstillede stolper på denne lokalitet som 
en del af et hus. Af stor værdi i kap. IX er forsøget på at 
udskille typer af bopladser og aktivitetspladser. Dermed 
er der lagt op til et nærmere studie af tragtbægerkultu
rens bebyggelsesmønster, men vi må samtidig konstatere 
-  desværre -  at fundene endnu ikke kan bære slutninger 
af mere generel art.

I sidste afsnit af kap. IX forsøges slutninger draget om 
befolkningsvariationer og periodernes længde udfra an
tallet af bopladser i de enkelte perioder af mellemneoli- 
tisk tragtbægerkultur, og udfra antallet af bopladser an
lagt på ældre bopladser. Her bevæger Karsten Davidsen 
sig imidlertid ud på meget tynd is. Dels er det svært at 
følge ham i hans deduktionsrække, og dels er nogle af de

forskelle i talmaterialet, han bygger på, ikke statistisk 
signifikante. Således er forskellen mellem øerne og Jyl
land på genbenyttede pladser i de forskellige faser end 
ikke signifikant på 10% niveauet (X2-test), hvad enten 
man korrigerer for differencen i absolut antal pladser be
bygget i de forskellige faser eller ej.

I kap. X behandles den sene tragtbægerkulturs date
ring i forhold til andre indenlandske kulturer og til kugle- 
amphorakulturen. I afsnittet eftervises indiskutabelt at 
den tidligste fase af enkeltgravskulturen er senere end 
eller evt. samtidig med MN V. I diskussionen indgår en 
kritisk vurdering af de hidtidige beviser for en samtidig
hed mellem tragtbægerkultur og enkeltgravskultur. Der
til føjes de til dato eksisterende C-14 dateringer fra den 
sene tragtbægerkultur og tidlige enkeltgravskultur, og 
som det vigtigste element, de adskillige nye stratigrafiske 
iagttagelser, der er gjort over forholdet MN V -  under
gravstid. Med dette afsnit kommer Karsten Davidsen 
formodentlig til at stå -  specielt i udlandet -  som op
havsmand til den nye opfattelse af forholdet mellem 
tragtbægerkultur og enkeltgravskultur, men vi bør her i 
skyndingen ikke glemme, at andre uafhængigt er nået 
frem til samme kritiske holdning til de hidtidige beviser 
for en samtidighed (N. Sterum i Hikuin 4 1978), og at det 
ene og alene skyldes Hans Rostholms udgravninger, at vi 
i dag står med de uigendrivelige stratigrafiske beviser. 
(H. Rostholm i Hardsyssels Årbog 1977).

Ser man bort fra katalogerne og plancherne, er det ikke 
nogen lang bog. Kun godt 80 sider inklusive diverse figu
rer. Men på de firs sider lykkes det at give en fremstilling 
af MN V, som gør denne senest erkendte fase af tragtbæ
gerkulturen til den i litteraturen bedst belyste. Man må 
håbe snarest at se mere fra Karsten Davidsens hånd, og 
håbe at andre vil følge hans eksempel.

Torsten Madsen

Axel Steensberg: Draved. An Experiment in Sto
ne Age Agriculture. Burning, Sowing and 
Harvesting. Nationalmuseet 1979. 61 s., ill., 
kr. 52.

I Draved skov i Sønderjylland gennemførtes i 1953-55 et 
experiment for at afprøve teorier omkring indførelsen af 
landbrug i begyndelsen af yngre stenalder.

I Danmark daterer de første vidnesbyrd om landbrug 
sig til omkring 3000 f.kr. (konventionelle kulstof 14-date- 
ringer benyttes), d.v.s. samtidig med den første optræden 
af tragtbægerkulturen. I pollendiagrammer markeres det 
ved sparsom forekomst af korn og ukrudt. Mere mar
kante samtidige ændringer ses i kurverne for lind og elm, 
som begge går tilbage. Årsagen til især elmens tilbage
gang har været voldsomt diskuteret. Klimaforværring, 
jordbundsforringelse, elmesyge og menneskelig indvirk
ning har været bragt frem. Sidstnævnte årsag, især frem
ført a fj. Troels-Smith, har efterhånden faet flere tilhæn
gere. Man forestiller sig en landbrugsform, hvor husdyr 
fodres i stald eller indelukke med løvfoder, frembragt ved
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styning af især elm og lind. Kun mindre stykker skov er 
fældet med henblik på kornavl.

Få århundreder senere registreres i danske pollendi
agrammer et nyt menneskeligt indgreb i vegetationsud
viklingen, men nu af en anden art end førnævnte. Dette 
indgreb påvistes af pollenanalytikeren Johannes Iversen 
og blev af ham benævnt landnam. Tilbagegang for ege
blandingsskovens træer viser, at højskov er ryddet. Mod
svarende ses fremgang for lyskrævende urter. Den efter
følgende tilgroning præges af først birk, senere hassel. 
Birkens hyppighed i tilgroningsfasen synes at være et re
sultat af afbrænding. Tilsyneladende er følgende sket: 
Skoven er ryddet med økse og efter tørring afbrændt. En 
vis del af det brændte område er tilsået med korn, ellers 
har husdyrene nydt godt af den fremspirende opvækst. 
Den meget hyppige forekomst af pollen af lancetbladet 
vejbred viser, at egentlige overdrev er opstået, og at hen
sigten med skovrydningen i høj grad var at frembringe 
græsningsmuligheder for fritgående husdyr.

Iversens landnamsfase er kun sparsomt dateret. Selv 
om den givetvis ikke er synkron indenfor det danske om
råde, ser det dog ud til, at den falder i tidsrummet 
2700-2550 f.Kr. I den arkæologiske tidsinddeling svarer 
det til overgangen mellem tidlig- og mellem-neolitisk tid. 
Fuschsbergfasen er således kulstof 14-dateret til omkring 
2650 f.Kr.

Efter landnamsfasen ses skoven ofte nogenlunde at 
genvinde det tabte terræn, og virkelig store permanent 
åbne områder opstår først med enkeltgravskulturen, som 
indledning til en landbrugsexpansion, der varer ved helt 
til jernalderen.

Det var det ovenfor beskrevne landnam, som experi
mentet i Draved søgte at efterligne. Det blev udført i 
samarbejde mellem Danmarks Geologiske Undersøgelse 
(Johannes Iversen m.fl.) og Nationalmuseet (J. Tro- 
els-Smith, Svend Jørgensen og Axel Steensberg).

Et skovstykke med en træartsammensætning svarende 
til den atlantiske urskov blev udvalgt. I 1953 blev hele 
stykket fældet med flintøkser. Efter kortere tids tørring 
blev det omhuggede antændt, men det lykkedes kun at fa 
afbrændt et mindre areal. Direkte i den askedækkede jord 
såedes yngre stenalders kornarter: de tre hvedarter en- 
korn, emmer og dværghvede samt seksradet, nøgen byg. 
Afgrøderne høstedes senere på året. Med henblik på 
sammenligning tilsåedes mindre jordstykker udenfor det 
afbrændte område, men her blev der foretaget en jordbe
arbejdning med hakke. I 1954 fængede ilden bedre og et 
større areal afbrændtes. Dyrkningsforsøgene havde dette 
år også større omfang. I 1955 brændtes ikke, men der 
såedes og høstedes i såvel brændt som ubrændt område. 
Den efterfølgende tilgroning er siden løbende registreret. 
I de første år sørgedes der for, at en del af området blev 
kreaturgræsset.

25 år efter experimentet foreligger nu Steensbergs 
publikation af dyrkningsforsøgene. Det kan oplyses, at 
Svend Jørgensens redegørelse for fældningen foreligger i 
manuskript, og at Danmarks Geologiske Undersøgelse 
har færdigbearbejdet den botaniske registrering af tilgro
ningen.

Den største del af publikationen er en detaljeret rede
gørelse for såning, vækst, høst og udbytte for hvert enkelt

af de knapt halvt hundrede små »bede«. Resultaterne er 
sammenstillet i tabeller og redegørelsen er suppleret med 
kort og et stort (næsten for stort) antal fotografier.

Hvis resultatet af dyrkningsforsøgene skal gøres op, 
målt i høstudbytte, må experimentet siges at have slået 
fejl. Kun sjældent høstedes mere korn, end der blev udså- 
et. Der er imidlertid flere undskyldninger at fremføre 
herfor: Arealet var udpeget med henblik på fældning; 
som surt og vandlidende var det næppe blevet valgt af 
stenalderbonden til kornavl. 1954 var extremt nedbørs
rigt. Afgrøderne blev sjældent såede og høstede på de 
optimale tidspunkter og alt for meget blev overladt til 
fugle og mus. Endelig må en vis randvirkning i de små 
arealer påvirke udbyttet i negativ retning.

Steensberg går nok en anelse langt ud i tolkningen af 
de små udbytteforskelle arealerne imellem, men følgende 
konklusioner ser dog ud til at kunne bære: 1) Såning i 
huller frembragt med gravestok er at foretrække fremfor 
bredsåning. 2) Udbyttet er større fra brændte end fra 
ubrændte områder. 3) Ukrudtet hæmmes væsentlig ved 
afbrænding. Skal ubrændte arealer tilsås, er meget grun
dig jordbearbejdning derfor nødvendig.

En del af høstarbejdet blev udført med flintsegle, og 
den anvendte tid sammenlignes bl.a. med Steensbergs 
egne mere omfattende tidligere høstforsøg.

I det afsluttende kapitel behandles afbrændingens be
tydning for dyrkningen. I Kumi 1955 beskrev Steensberg 
brændingskulturer fra hele verden. I nuværende publi
kation sammenlignes nyere udenlandske undersøgelser af 
jordbundsændringer ved afbrænding med resultater af 
jordbundsanalyser af prøver fra Draved udtaget før og 
efter afbrændingen. Analyserne fra Draved er ikke vide
regående, men de viser dog klart, at afbrændingen forår
sager en væsentlig forøgelse af fosfat- og en mindre af 
kaliumindholdet i de allerøverste centimeter. Mindst li
ge så vigtig for et gunstigt høstudbytte i skovområder er 
den påviste ændring af surhedsgraden i basisk retning.

På grundlag af nærværende publikation samt andre 
foreløbige meddelelser om resultaterne, må experimentet 
som helhed siges at have bekræftet tolkningen af det ka
rakteristiske forløb i pollendiagrammet. Først når et ex
periment er gennemført, ved man imidlertid til fulde, 
hvordan det retteligt burde være udført. Dette taget i 
betragtning, sammenholdt med de dårlige forsøgsom
stændigheder i Draved, rejser spørgsmålet om i hvert fald 
dyrkningsforsøgene ikke i dag burde gentages i større 
målestok, suppleret med mere indgående jordbundsana
lyser. Værdifulde oplysninger kunne tillige opnås ved at 
måle pollennedslaget i forbindelse med rydning, dyrk- 
ning og tilgroning. charli( ChrisUnien

Anders Fischer, Bjarne Grønnow, Jens Henrik 
Jønsson, Finn Ole Nielsen & Claes Petersen: Sten
aldereksperimenter i Lejre. Bopladsernes indret
ning. Nationalmuseets forlag. Working Pa
pers 8. 1979, 45 sider, ill. kr. 28,50.

Afhandlingen beskriver tre praktiske eksperimenter, som 
skal efterprøve nogle teorier omkring flintmaterialet fra
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den senpalæolitiske boplads Trollesgave i Sydsjælland. 
Det første eksperiment drejer sig om flintsmeden. Hvor 
lang tid tager det at indsamle råstoffet, hvor mange afslag 
kan der fremstilles pr. tidsenhed, og hvorledes fordeler de 
sig omkring tilhugningsstedet? I det andet eksperiment 
undersøges, hvordan flinten påvirkes af ild, og hvilke 
muligheder der er for at påvise bålsteder og nedbrændte 
hytter gennem udbredelse af ildskørnet flint. Det tredie 
eksperiment demonstrerer, at retouche og slidspor kan 
opstå på flintafslag, når der bliver trådt på dem.

Eksperimenterne er enkle og klart afgrænsede, og de 
fremtræder som idealprocesser fritaget for forstyrrende 
faktorer. Man kunne ønske, at forsøgene var blevet gen
taget flere gange og under inddragning af flere faktorer, 
således at variationsbredden blev bedre belyst.

Gennem studiet af de grundlæggende processer har 
man faet en indgang til også at udrede nogle af de mere 
komplicerede aktiviteter, som er foregået på en stenal
derboplads. For tolkningen er det væsentligt, at indmå- 
linger under udgravningen foretages med stor nøjagtig
hed, og forfatterne anbefaler en fladeinddeling i 0,5 X 0,5 
m felter i stedet for de gængse m2 felter.

Afhandlingen er velskrevet og godt illustreret. Den 
henvender sig til et bredt publikum så vel som til arkæ
ologer. Især stenalderforskere kan læse den med udbytte.

Claus Malmros

Dudo: Normandiets Historie under de første hertu
ger. Oversat og kommenteret af Erling Al- 
brechtsen. Odense Universitetsforlag. 1979. 
192 s., kr. 54,10.

At den normanniske historieskriver Dudos værk Nor
mandiets Historie under de første hertuger fra første fjer
dedel af det 11. århundrede nu foreligger på dansk er 
noget af en bedrift. Ikke blot er dette værk ikke før blevet 
oversat til dansk, men det er i det hele taget slet ikke 
oversat til noget moderne sprog. Værket er af speciel 
dansk interesse, dels fordi det fortæller om Normandiets 
første hertug, Rollo, der efter al sandsynlighed var dansk, 
og dels fordi en dansk konge i det 10. århundrede kom
mer Normandiets hertug til hjælp. Denne Haigroldus, 
der udtrykkelig benævnes rex Daciæ, er sandsynligvis in
gen anden end Harald Blåtand, som vi altså herved far 
nye oplysninger om. Værket er opdelt i fire bøger, hvoraf 
den første skildrer vikingehøvdingen Hasting, der i sidste 
halvdel af det 9. århundrede hærgede Gallien og i 860 
indtog byen Luna i Italien i den tro, at det var Rom. 
Anden bog skildrer Normandiets første hertug, Rollo, der 
i 911 fik overladt Normandiet af den franske konge, mens 
3. og 4. bog er helliget Rollos søn Vilhelm (død 942) og 
sønnesøn Rikard (I, død 996). Sidstnævnte var iøvrigt far 
til Knud den Stores dronning, Emma.

Oversættelsen er holdt i et meget arkaiserende sprog, 
hvilket sandsynligvis er med vilje. Men hvis sproget alle
rede nu virker forældet, hvordan vil det så ikke virke på 
kommende generationer, som vil bruge denne udgave. 
Denne indvending fremføres især, fordi oversættelsen 
rummer en række gammeldags ord, nogle endda med et

lettere komisk skær, en række hjemmelavede ord samt en 
række ord, der ikke længere bruges i det danske sprog og 
som nye generationer af studerende ikke kender. Og hvis 
man først skal til at slå op i Ordbog over det danske 
Sprog eller i den latinske udgave af Dudo for at forstå det 
danske, hvor er vi så henne?

En del af de latinske oversættelser er klodsede og u- 
præcise, ligesom oversætteren er temmelig inkonsekvent 
med navne. Hertug Hugo den Store, far til den senere 
konge af Frankrig, Hugo Capet, kaldes skiftevis Hugo 
den Store, Hugo Magnus og den store Hugo. Hertugen af 
Normandiet hedder Vilhelm og den franske konge Lud
vig, altså danske navneformer, mens den tyske konge 
kaldes Heinrich med den tyske form af navnet. Noteap
paratet er meget ufuldstændigt. Dudo selv giver kun fire 
årstal i hele sit værk, og oversætteren hjælper kun sjæl
dent læseren ved i noterne at angive, hvor vi rent tids
mæssigt er henne. Der er i noterne adskillige henvisnin
ger til den seneste franske udgave (fra 1865) af Dudo, når 
oversætteren ikke mener, det er nødvendigt at forklare en 
ting (som f.eks. det vigtige problem om Rollos dødsår). 
D.v.s. at man er nødt til at sidde med Lairs udgave i den 
anden hånd, hvilket selvfølgelig er metodisk korrekt, men 
vanskeligt gennemførligt i praksis, da denne bog sand
synligvis kun findes i ganske fa eksemplarer i Danmark. 
Alle disse indvendinger bør dog ikke overskygge glæden 
ved at have fået dette vigtige værk fra Middelalderens 
historie på dansk eller oversætterens store arbejde, som jo 
ikke har været gjort mindre ved, at han ingen andre over- 
sættelser har haft at konferere med. Lme Demiiof f

Svend Ellehøj (hovedred.): Københavns Universitet 
1479-1979, bind VII (red. Johs. C. Melchior). 
Det lægevidenskabelige fakultet. Kbhvn. 
1979. 519 s., ill. kr. 312,65.

I anledningen af universitetets 500 års jubilæum, er der 
igennem en del år arbejdet på et værk omfattende hele 
universitetets virkefelt, såvel i fortid som i nutid. Som 
hovedredaktør har Professor Svend Ellehøj, i samarbejde 
med 6 medredaktører og en forfatterstab på ikke mindre 
end 130 mand, stået for den endelige udformning, som i 
sin helhed er berammet til 14 bind. De første 3 skal om
fatte universitetets almindelige historie, bind 4 de fysiske 
rammer (bygninger, lokaler m.m.), og de næste 9 bind 
indeholder så de enkelte fakulteters specifikke historie. 
Heraf udgør det filosofiske fakultet 4 bind, det matema- 
tisk-naturvidenskabelige 2 og de øvrige fakulteter hver 1 
bind. Det 14. bind er en universitets og videnskabshisto
risk bibliografi.

Af disse 14 bind nåede kun bind 7 (det lægevidenska
belige fakultet) at udkomme til selve jubilæumsmåneden, 
juni 1979. Af flere grunde er det en skam at det ikke blev 
et af de første tre bind der kom på gaden først. Specielt 
med henblik på en eventuel stoffordeling bindene imel
lem, er man med den nuværende rækkefølge i tvivl om de 
mange løse ender i det aktuelle bind skyldes at bogen er 
en del af en helhed, eller om de skal tilskrives en brist i 
den indre struktur!
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Som et argument for det sidste kunne nævnes den me

get store forfatterstab, (49 ialt). Hovedredaktionen har 
dog forsøgt at imødegå problemer af denne art ved at 
opstille visse fælles retningslinier. Således skal universi
tets virke betragtes som led i en dansk helhed og på 
international baggrund, det skal fremgå hvorfra vi har 
modtaget påvirkninger og hvem vi eventuelt har påvir
ket. Med hensyn til den danske helhed skulle det fremgå 
hvilken placering universitetet har indtaget inden for så
vel videnskab som samfund, og hertil var det også ønske
ligt at få belyst universitetets dobbelte formål, dels som 
værende uddannelsessted og dels som forskningscenter. 
Med så vidtfavnende retningslinier og med årmålets stør
relse (500 år), er det forståeligt at man kan fylde 508 sider 
alene med medicinernes historie.

Bogen indledes med to oversigtsafsnit. Det første om
handler perioden 1479—1842, hvor Vilhelm Møller-Chri- 
stensen og Albert Gjedde har stået for sammenfatningen 
af de 350 års udvikling. Nu har der været og er stadig en 
høj grad af interesse for fagets historie blandt mediciner
ne -  således foreligger der allerede en stor og detaljeret 
Medicinens historie skrevet af nu afdøde læge Edv. 
Gothfredsen. Foruden denne store samlede oversigt har 
mange læger gennem de sidste 100 år både som fritidsin
teresse og som led i en disputats udfærdiget monografier 
over fortidens banebrydere. Af særlig historisk produkti
ve læger kan bl.a. nævnes Julius Petersen fra tiden 
1890erne, G. Norrie og K. Carøe fra 1920-30erne, og fra 
vores egen tid står såvel Gothfredsen som Møller-Chri- 
stensen som dygtige formidlere af en medicinsk fortid der 
i sin baggrund og sin tankegang er utrolig fjern for os 
idag.

Dette første afsnit indeholder derfor ikke decideret no
get nyt, men giver desuagtet et udemærket overblik over 
udviklingen fra oprettelsen af universitetet, hvor man de 
første 57 år ingen mulighed havde for at læse medicin 
herhjemme i fuldt omfang. Først fra 1537 med genopret
telsen efter reformationen blev fakultetet funktionsdyg
tigt. To professorer blev ansat til at undervise i samtlige 
dicipiner, selvsagt på latin. Medicinen blev forelæst efter 
Hippokrates og Galen og en gang om ugen skulle der 
foredrages over Aristoteles dialektica på græsk, for som 
det hedder: ». . . at vedligeholde ved skolerne og univer
sitetet videnskaben om metoden og en fuldkommen di
alectic.« (s. 13). Denne afhængighed af antikken og dens 
filosofi fortrænges kun langsomt gennem de næste par 
hundrede år. Naturvidenskabernes fremgang i det 17. 
årh. bevirkede nok at lægerne ud fra fysiske og kemiske 
love begyndte at forklare sygdommenes årsager og forløb, 
men man forstod ikke at disse love skulle efterprøves eks
perimentalt på den levende organisme. Det blev kun til 
tankeeksperimenter, der ingen betydning havde for den 
praktiske udøvelse af lægekunsten.

1600tallets største læge Niels Steensen lår en 4 sider 
lang omtale, hvorved man far et godt indblik i alle de 
forskellige faktorer som datidens lærde var en del af. Vi
denskaben var ikke national, men i allerhøjeste grad 
europæisk, man var i kraft af latinen et samfund på tværs 
af landegrænser. Det medførte at vi herhjemme ofte hav
de både tyskere og italienere ansat som professorer. At 
Niels Steensen befinder sig i udlandet det meste af sit liv

(specielt længe i Firenze) var ikke i sig selv et særsyn, 
men omstændighederne var nok så beklagelige, idet det 
bl.a. skyldtes religiøs intolerance der gjorde det nødven
digt for ham efter kun to år som lærer i anatomi her i 
København at søge til udlandet. 4 sider far Niels Steen
sen, 2 linier far Jacob Winsløv. Det er en noget skæv 
fordeling. Jacob Winsløw præsenterede Danmark lige så 
dygtigt, idet han som professor i Paris bl.a. udgav en 
internationalt anvendt lærebog i topografisk anatomi i 
1732.

Hele denne periode frem til 1842 hvor sammenlægnin
gen af den medicinske og kirurgiske uddannelse til sam
men kom til at danne det lægevidenskabelige fakultet, er 
medicinens historie i mange henseender også selve uni
versitetets. Hvormeget af dette stof vil vi møde igen i 
de 3 første bind?

Mange medicinere er teologiske, filosofiske eller natur
videnskabelige kandidater. Dette forhold bærer afsnittet 
præg af. Universitetets afhængighed af kirken, kongen og 
udlandet beskrives udførligt, til tider tager det opmærk
somheden fra de problemer og kendsgerninger som var 
fremherskende inden for den medicinske verden. Her skal 
blot nævnes det altafgørende modsætningsforhold mel
lem kirurgi og medicin.

Kirurgien var et praktisk håndværk, man blev oplært 
til hos en bartskærer, og først fra 1779 blev der lagt en 
teoretisk eksamination i indre medicin til, men stadig 
hørte de ikke under fakultetet, tværtimod byggede man 
sit eget institut. Et andet modsætningsforhold, som ka
pitlet også kun nævner kort (s. 74 f.eks.), er forholdet 
mellem praksis og forskning. I slutningen af 1700-tallet 
begynder man fra de praktiserende lægers side at vise et 
bevidst ansvar ikke bare for sygdomsbehandlingen, men 
også for profylaxe. Det medførte en bestemmelse om un
dervisning i praktisk lægekunst; dog skal man helt frem 
til 1842 før der krævedes eksamination i diagnostik ved 
sygesengen.

Indre modsætningsforhold af denne karakter, samt fa
kultetets faktiske forhold til det egentlige samfund, bliver 
nævnt, men ikke vurderet. Vægten er lagt på personskil
dringer, dog uden miljøbeskrivelser, og på de admini
strative forordningers udvikling. Kapitlet er dog stort set 
velskrevet og krydret med et illustrativt, men traditionelt 
billedmateriale, såvel af indflydelsesrige konger og per
soner, som af de pompøse universitetsbygninger.

Det næste historiske afsnit er skrevet af K. Brøchner- 
Mortensen. I den her beskrevne periode (1842-1979) 
sker hele den eksplosive udvikling væk fra al filosofisk 
tankespind og hen imod den endelige tilknytning til na
turvidenskaberne. Disse fundamentale omlægninger af
spejler sig ikke bare i de videnskabelige landvindinger af 
uddannelsen. Studenterne selv var sig deres uddannelses 
mangler bevidst allerede i 1868, hvor man rettede hen
vendelse til kirke og undervisningsministeriet for at fa 
forbedret den praktiske del, for såvel voluntør som kan
didatstillingerne ved byens sygehuse. Problemet var også 
dengang, for fa stillinger -  for mange studenter! Uddan
nelsesproblemerne er det centrale i fremstillingen dog 
holdes beskrivelsen på et meget teoretisk plan. Udviklin
gen struktureres udelukkende ved en gennemgang af 
samtlige studieordninger jo nærmere vores tid, jo mere
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udførligt. Specielt siden 1968 er uddannelsesproblemet jo 
ikke blevet mindre, men de er i bund og grund de samme: 
stadig stigende antal studerende, for dårlige studievilkår, 
udsigt til arbejdsløshed m.m. samt en stadig løbende de
bat om uddannelsens indhold. Man er stadig uenig om 
den egentlige hensigt med studiet. Ved vurdering af den 
nuværende studieordning har det ofte været fremført at 
den i for ringe grad tager sigte på den primære lægetjene
ste, d.v.s. den praktiserende læges arbejdsfelt. Vi har så
ledes stadig skellet mellem lægekunst og lægevidenskab.

Efter gennemgangen af samtlige studieordninger går 
forfatteren videre med problemerne omkring adgangsre
guleringen. På dette felt har det medicinske fakultet skre
vet almindelig universitets historie, idet man som de 
første blev stillet overfor problemet: kvindelige ansøgere. 
Det stred imod universitetets fundats at optage kvinder, 
hvilket medførte at man måtte have en principbeslut
ning, ikke bare fra fakultetet, men også fra konsistoriet. 
Bølgerne gik højt, men i 1875 fik Nielsine Nielsen adgang 
til at erhverve akademisk borgerret. Hun blev 10 år sene
re landets første kvindelige læge.

En anden form for adgangsbegrænsning nævnes der
imod ikke, trods det at man ved at udelukke alle der ikke 
tilkendte sig den lutherske lære fra professorater og lære
stole ved universitetet, flere gange gik glip af fremragende 
forskere, som så sig henvist til at søge til udlandet eller til 
at udføre praktisk lægegerning. Således går bølgerne højt, 
bl.a. omkring jøden Adoph Hannover (1832), som før 
disputatsaflæggelsen må søge om specialetilladelse, hvil
ken han kun opnår på betingelse af, at hvis han skulle 
vinde professoratet, ikke ville indtræde i konsistoriet, 
hvilket ellers var en naturlig følge af et professorat.

Den aktuelle situation omkring adgangsbegrænsnin
gen har forfatteren derimod ikke med. Hvor man for 100 
år siden svingede mellem en årlig produktion på 5—50, 
har man nu et ønske om at holde kandidattallet nede på 
600 pr. år. Hvad denne voldsomme studentertilvækst har 
forårsaget af omstrukturering, udvalgsbetænkninger og 
praktiske lokale- og hospitalsproblemer belyses meget 
grundigt. Men forventer man en beskrivelse af studenter
oprøret 1968, og f.eks. hvad der fra medicinske studenters 
side blev fremført, bliver man skuflet. Overgangen fra et 
490 årigt gammelt »professorvælde« til de nuværende 
studienævn forbigåes i tavshed!

Til trods for at dette afsnit af fakultetets historie 
(1842-1979) udelukkende beskæftiger sig med omlæg
ningen af studiet, er de egentlige daglige brugere af stedet 
(studenter, adm. personale, lærere) ikke omtalt, man far 
udelukkende præsenteret et stykke universitetspolitik ba
seret på div. kommissioners betænkninger. Man må 
uvægerligt spørge sig selv ved gennemlæsningen om den
ne tavshed omkring fakultetets anden opgave: at forske, 
skal tages som udtryk for at der intet er at berette, vi har 
dog også i nyere tid haft op til flere nobelpristagere, eller 
det blot er et udslag af forfatterens prioritering?

De to historiske afsnit (tilsammen på 189 sider) er me
get forskellige i deres vægtning af væsentlige og mindre 
væsentlige episoder i tidens løb. Hvor man i den ældre 
periode far et detaljeret og traditionelt beskrevet forløb, 
med vægten lagt på personskildringer og bedrifter, far 
man for vores egen tid desværre en karakteristik, som kun

medtager den administrative side af fakultetets liv. Såle
des sidder man tilbage med ubesvarede spørgsmål om alt 
hvad der vedrører fakultetets virke, såvel overfor sam
fundet, som udland og sidst men ikke mindst de daglige 
benyttere.

Et helhedsbillede af samtlige 500 år gives efter min 
mening ikke. Men man håber stadig, der er 300 sider 
tilbage. Måske er det gennem beskrivelserne af de 37 
forskellige dicipliner, man skal erhverve kendskabet til 
den nutidige tilstand?

Det første afsnit omhandler anatomien. Vi går helt 
tilbage til universitetets grundlæggelse, hvilket medfører 
at Bartolinernes æra repeteres, ligeså Niels Steensens 
sørgelige skæbne, denne gang dog kun med 15 linier. Per
sonskildringerne efter 1842 er derimod nyt stof. Professo
rer går og kommer, lærerbøger skrives og subspecialer 
udvikler sig. På sidst nævnte felt har specielt siden elek
tronmikroskopiens opkomst i slutningen af 50erne der 
været en eksplosiv udvikling.

Samarbejdet mellem div. naturfaglige videnskaber og
så på tværs af landegrænser har ligeledes grebet om sig 
inden for de sidste 30 år her inden for anatomien. Trods 
disse kendsgerninger har man kun levnet 16 sider til dette 
lægevidenskabens ældste fag.

Hvad der har ligget til grund for den videre rækkefølge 
af diciplinerne er uklar, der er ingen systematik, hverken 
et alfabetisk, et kronologisk eller et størrelsesbegreb kan 
bruges. Det næste der beskrives er således en udløber af 
en gren inden for fysiologien, idet biokemi er udsprunget 
af den fysiologiske kemi. Her går historien ikke længere 
tilbage end 1890erne, hvor Panum som den første ind
førte praktiske laboratoriekurser i fysiologisk kemi. Af 
praktiske resultater ovenikøbet af international klasse 
kan dette fag fremvise praktiske resultater som f.eks.: op
dagelsen af K vitaminet, hvilket hjembragte Henrik Dam 
Nobelprisen i medicin og fysiologi 1943.

Det andet store moderfag: fysiologien kan trække sin 
historie tilbage til 1830, hvor den første lærestol blev op
rettet. Fagets store mand, Peter Ludvig Panum, har vi 
mødt før, idet han i 1. kapitel fik en fyldig omtale i for
bindelse med sine uddannelsesreformer. Her går man nu 
i detaljer med hans videnskabelige indsats og hans livs
forløb. Foruden hjerte-lunge fysiologi interesserede han 
sig for såvel fordøjelsen, stofskiftet og ernæringens fysio
logi. Det rent fysiske resultat af hans virke blev oprettel
sen af det første fysiologiske laboratorium, forløberen for 
Panum institutet. Billedet af situationen i dag er i over
ensstemmelse med de to allerede nævnte: samarbejde på 
tværs af såvel fag- som landegrænser og en eksplosiv 
vækst i antal forskere, studenter m.m.

Som allerede nævnt har repræsentanter for hver af de 
37 discipliner skrevet hver sit afsnit. Som det ses af de 
ovennævnte eksempler, er der tale om en hel traditionel 
beskrivelse, som stort set hver for sig tilgodeser de krav 
der fra hovedredaktionen er sat op. Denne opbygning gør 
læsningen meget enerverende. For de gamle discipliners 
vedkommende far man en gentagelse af den historiske 
indledning, og for den nyere tid gælder det uden undta
gelse, at beretningerne er spækket med data, såvel for 
professorer som for videnskabelige frembringelser og re
videringer i lærebogssystemet. Sproget i hvilket denne
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bog, og specielt specialeafdelingen, er skrevet i bærer 
præg af sit ophav. Det er skrevet aflæger uden tanke for 
at andre end læger kunne tænkes at åbne bogen. Man er 
midt i den medicinske verden, omgivet af professorer og 
latin, og dog sidder man ved slutningen af bogen stadig 
med uløste spørgsmål. Lægevidenskaben er så omfatten
de at det efterhånden har medført tre forskellige lægety
per: den praktiserende, der ud fra hospitalslægen og vi
denskabsmandens arbejder far mulighed for at hjælpe 
samfundets borgere. Samspillet mellem disse kategorier, 
hvordan foregår det egentligt? Har den praktiserende del 
f.eks. nogen indflydelse på forskningsemnerne? Endnu 
engang hvordan er forbindelsen mellem fakultet og sam
fund? Hvilke begivenheder, strømninger, såvel filosofiske 
som politiske og økonomiske har egentlig haft indflydelse 
på forskningen i nyere og nyeste tid?

At fakultetet i dag ønsker at styrke forbindelsen til det 
omkringværende samfund, og uddanne i sygdommenes 
sociale årsager og konsekvenser, kan oprettelsen af social 
medicinsk institut (1967) ses som eksempel på. Et andet 
fingerpeg om en skærpet samfundsrettet opmærksomhed 
er oprettelsen af Institut for almen medicin (1974). Hidtil 
havde instituttet for hygiejne været stedet hvor sam
fundsproblemerne var kommet medicinerne nærmest. 
Ved gennemlæsningen af dette afsnit mærkes gennem 
hele 1800-tallet hvor vanskeligt det var for praktiserende 
læger (Emil Hornemann, f.eks.) at påvirke universitetet. 
Der blev langt om længe oprettet en lærestol i faget hy
giejne (1869) efter 16 års forhandlinger, men nogen re
gelmæssig undervisning kom først igang omkring år
hundredskiftet.

Et andet spørgsmål, som man kun indirekte kan fa svar 
på, er den internationale påvirkning af lægestanden! Har 
man en god hukommelse, vil man efter endt læsning, 
kunne erindre sig at i tiden frem til 2. verdenskrig var det 
Tyskland og Frankrig der var de toneangivende, hvor
imod så snart man beskriver 50erne, 60erne og 70erne er 
det USA der er den altdominerende magt. Denne førerpo
sition startede som bekendt med udviklingen af antibioti- 
kaen til hæren i slutningen af 2. verdenskrig. Denne ny
orientering forårsagede ikke bare nye bøger, men også 
nye rejsemål. For videnskaben har USA tilført medicinen 
såvel højt udviklet måle- og analyseapparatur som nye 
metoder. Resultatet indtil i dag har været en sygdomsbe
kæmpelse så effektiv som aldrig før. En følge af dette har 
bl.a. været øget levealder. For medicinen har det medført 
et helt nyt speciale: geriatrien, læren om de gamle. Det 
har dog endnu ikke opnået egen lærestol.

Skulle man herefter få lyst til at spørge sig selv, om 
hvem de danske læger i dag øver indflydelse på, er det 
ikke nemt at fa svar på igennem bogens ord . . . måske 
fordi sandheden er, at vores bidrag slet og ret er beske
dent.

Konklusionen på bogens brugbarhed som informa
tionskilde, f.eks. til den gensidige afhængighed og på
virkning medicin og samfund imellem, som forhåbentlig 
eksisterer, det er den ikke egnet til desværre. Ikke bare 
opbygningen hindrer dette, men manglen af et sagsregi
ster gør det umuligt at gå på tværs i bogen. Man sidder 
tilbage med et indtryk af en meget lukket verden, hvor 
verdens larm ikke trænger ind.

Hvad så med det indre liv? Ja, det fornemmes heller 
ikke, der var heller ingen hverdag eller studenter at finde 
i diverse specialer. Een ting kan man indirekte slutte ud 
fra fremstillingen, specielt iøjnefaldende er det i navnere
gistret: det medicinske fakultet har været og er stadig et 
mandssamfund. Afca. 1000 navne kan man med held tæl
le 30 kvinder. (I forfatterlistens 49 navne ses een kvinde!).

Ud over en liste bagerst i bogen over studenterantal og 
kandidater i dette århundrede, far man ikke noget at vide 
om f.eks. den sociale rekrutering, årsager til evt. frafald 
under studiet o.s.v.

En hel del menneskelige problemer må være blevet 
kraftigt forstørret i takt med den øgede tilstrømning, som 
tabellen viser. I perioden frem til 1920 var 0,5% af en 
årgang kvinder kandidater, i samme periode var antallet 
af mænd 3,9%. I dag er tallene ca. 2,2% for en årgang 26 
årige kvinder og 6,3% for en årgang 26 årige mænd. Ialt 
er udviklingen fra 1840 gået fra 0,5%—1 % af en årgang 
unge og op til 5,4% i 1975!

Bogen som helhed giver et væld af detailoplysninger, 
som dog for at kunne bruges i andre sammenhænge som 
sagt mangler et bedre register. De mange forfattere giver 
uvægerligt en del gentagelser, og måske skal man nok så 
meget her søge grunden til de manglende lange linier, til 
samfundet, div. specialer imellem, til myndigheder, til 
udlandet o.s.v., kort sagt der er til tider en svag eller helt 
manglende opfyldelse af de vejledende retningslinier.

Bogen fremstår som en ren videnskabshistorisk beret
ning, men idet den tager udgangspunkt i fakultetet, bli
ver den også videnskabshistorisk selektiv. Det vil sige, at 
bogen i kraft af sine manglende registre, ved sit særlige 
sprogbrug, og sit afgrænsede emne, bærer præg af at være 
historieskrivning læger imellem. Ja, måske endog kun 
blandt læger uddannet ved Københavns universitet!

Katharina Buch

Olaf Olsen: Christian IV’s tugt- og børnehus. An
den forøgede udgave, Wormianum 1978, 127 
s., kr. 66,00.

Første udgaven af Olaf Olsens skrift om Christian IV’s 
tugt- og børnehus udkom som artikel i Historiske Med
delelser om København i 1952. Den nye udgave forelig
ger som en selvstændig men udvidet publikation, idet 
kapitel 1 nu på en mere fyldestgørende måde sætter op
rettelsen og ideen bag ved det københavnske tugt- og 
børnehus ind i en socialhistorisk helhed.

Forfatteren giver således et socialhistorisk baggrunds
billede, ligesom de faktorer, der kan have været medvir
kende til oprettelsen af tugthuset, gennemanalyseres. 
Oprettelsen ses først og fremmest som et led i kampen 
mod løsgængeriet og tiggeriet, men herudover var an
stalten tillige et forsøg på at skabe en håndværksskole og 
en statslig tekstilmanufaktur og må som sådan, ihvertfald 
fra omkring 1620, også betragtes i relation til Christian 
IV’s industri- og lavspolitik.

I de næste tre kapitler analyseres og beskrives tugt- og 
børnehusets beboere, idet der bl.a. gøres rede for, hvad 
det var for et klientel, der havnede her, hvor de kom fra
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og hvorfor de blev indsat samt hvorlænge de måtte blive i 
anstalten.

Den sidste del af bogen behandler de forhold, som 
tugt- og børnehuslemmerne mødte inden for murene. 
Trods de -  ud fra en nutidsbetragtning -  barske vilkår 
må man uden tvivl give forfatteren ret i sin konklusion, at 
der herskede et humanere syn og praksis på fængselsfor
sorg her end i udlandet. Måske var livsvilkårene for både 
børn og voksne heller ikke så meget værre end den fattig
dom og nød, der beherskede denne befolkningsgruppe 
uden for anstaltens mure. Men hvad rigelig kost og »god« 
behandling opbyggede, nedbrødes igen af de meget ringe 
hygiejniske forhold og selv efter datidens forhold led an
stalten i hele sin levetid under en meget høj dødelighed. 
Gentagne epidemier udryddede ofte halvdelen af børne
huslemmerne.

Forfatteren bygger hovedparten af sin fremstilling på 
de udførlige regnskaber fra anstalten, som findes i Rigs
arkivet, og som helhed er bogen et bevis på, at det på 
grundlag af omhyggelige og kritiske kildestudier er mu
ligt at give en forskningsmæssig fuldt forsvarlig samtidig 
med en særdeles nuanceret og læseværdig fremstilling af 
en ofte overset befolkningsgruppe og dens livsvilkår.

Bente Dahl Hansen

Ingeborg Christmas-Møller: På fattighuset. Greve 
hospital og andre fattighuse på landet i 1700- 
og 1800-tallet. Udg. af Nationalmuseet 1978, 
171 s., kr. 58,40.

Det faktum at mange historiebøger forherliger »de kloge, 
de rige, dem, der har styret landet« samtidig med at »de 
svage, de fattige, dem, der sled og bukkede under i stil
hed« sjældent omtales, har foranlediget forfatteren til at 
råde en anelse bod på denne skævhed ved at udarbejde 
en række essays -  som hun selv kalder det -  med oplys
ninger, overvejelser og spørgsmål omkring fattigdom
mens væsen, de fattige, samfundets syn på dem og dets 
behandling af dem.

Da de fattige endvidere har udgjort en forholdsmæssig 
langt større del af befolkningen, end det fremgår af det 
skrevne kildemateriale, så er dette en yderligere anspo
ring for forfatteren til at dokumentere, at der rent faktisk 
eksisterer endda ikke så lidt kildemateriale til at kaste lys 
over de fattiges liv og virke.

Bogen beskæftiger sig overvejende med perioden fra 
omkring år 1700 til ca. 1930, dog med jævnlige referencer 
til de sociale forhold i dag. Indholdsmæssigt er bogen 
opdelt i tre afdelinger samt en mere subjektivt vurderen
de indledning og slutning, der behandler forfatterens me
re generelle overvejelser og synspunkter på fattigdom
mens årsager og hvad fattigdom er, samt hvem det var og 
hvorfor man blev fattig.

Forfatterens hovedsynspunkt kan bedst og kortest gen
gives ved følgende citat (s. 114): »Generelt kan man 
derfor sige at fattigdommens årsag er undertrykkelse i et 
samfundssystem, hvor privillegier og uligheder hersker. 
. . . Undertrykkelsen består da i, at en enkelt, men talrig 
gruppe holdes nede arbejdsmæssigt og kulturelt (be

vidsthedsmæssigt), som forudsætning for det herskende 
systems og dermed rigdommens beståen«. Forfatteren er 
dog ikke blind for at fattigdommen også har mere tilfæl
dige og individuelle årsager, der i en vis udstrækning 
synes at ramme i blinde, men som naturligvis er hårdest 
ved de fattige, der ikke har noget at stå imod med. På 
baggrund af disse og flere andre betragtninger er bogens 
tre hovedafdelinger skrevet.

I første del foretages en punktanalyse af et enkelt ho
spital, nemlig af Greve hospital, hvis bygninger blev ned
revet i 1976 og genopført på Frilandsmuseet. Der redegø
res dels for bygningens og beboernes historie i den tid 
hospitalet har eksisteret, nemlig 1710-1976, og dels for 
det anvendte kildemateriale.

Som supplement til denne kildeoversigt skal der her
med gøres opmærksom på, at der rent faktisk eksisterer 
arkivalier ud over fundatsen også for hospitalets første 
periode, nemlig Fattigvæsenets regnskabsprotokol 
1620-1802, Greve-Kildebrønde sognekaldsarkiv, 278, 
Sjællands stiftamt, LAS. Regnskabsprotokollen er egent
lig en legatprotokol for sognets fattige og omfatter således 
ikke kun hospitalslemmer. I samme forbindelse kan jeg 
endvidere oplyse om at en på s. 102 efterlyst grundplans
tegning af et landhospital eller fattighus også eksisterer, 
nemlig i Kirkerup hospitalsprotokol 1732-1842, Antvor- 
skov-Korsør amtsarkiv, LAS.

Andet hovedafsnit behandler hospitaler, fattighuse og 
fattiggårde på landet mere generelt og sætter således 
Greve hospital ind i en større sammenhæng. Ud over 
selve institutionernes historie gives der endvidere en god 
beskrivelse af menneskene i og omkring fattighus- og fat
tiggårdsmiljøet, specielt forholdene for kvinder og børn, 
som var i afgjort flertal. Endelig er også datidens såvel 
som nutidens syn på den fattige behandlet.

Tredie afsnit er en i bilagsform udfærdiget række af 
undervisningsideer til lærere i folkeskoler, seminarier, 
højskoler, HF og gymnasier. Endvidere er der en littera
tur og kildefortegnelse samt sag- og stednavneregistre.

Der er ingen tvivl om at forfatteren føler sig bedre 
hjemme i 1800-tallets sociale historie end de tilsvarende 
forhold i 1700-tallet. F.eks. må jeg anholde en udtalelse 
som denne: »I 1700-tallet var præsten ene om at admini
strere det offentlige fattigvæsen på landet. Men fra 1803 
oprettedes fattigkommissioner, hvis medlemmer foruden 
præsten var den lokale godsejer og 3^4 bønder.« (s. 26). 
Præcis den samme kommissionssammensætning eksiste
rede i praksis i 1700-tallet, hvilket kan konstateres ved at 
kigge i sognekaldsarkivernes fattigvæsenssager. Også 
1708-forordningen nævner, at præsten til at hjælpe sig 
med at ordne de fattiges sager skulle vælge 3^4 af de 
»vittigste og bedste sognemænd«. Selve ordet »fattigvæ
senskommission« bruges ganske vist ikke før end i 1803, 
men reelt er der absolut ingen administrativ forskel.

Bogen er i sin fremtrædelsesform og opbygning særde
les nydelig og tiltalende. Noget af det der er med til at 
give den størst værdi -  også for et bredere publikum -  er 
det vellykkede forsøg på at samle og fremvise et meget 
stort og alsidigt billedmateriale. Det er tillige ved sin 
engagerende sprogform en bog, der vil kunne skabe in
teresse og ægte medfølelse for denne ellers så forsømte 
samfundsgruppe. Bente Dahl Hansen
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Gunnar Jespersen: Klæde og Kalemanke. Poul Kri
stensen, Herning, 1979, 57 s., ill., kr. 48,50.

Evnen til at undres er en af de bedste gaver, naturen kan 
skænke et menneske. Når denne evne knyttes sammen 
med fortællerevnen, far osse andre lejlighed til at dele 
glæden.

Forfatteren af det lille skrift ejer i høj grad denne evne. 
Under et besøg i Kongenshus mindepark bed ordene på 
stenen fra Bølling sig fast i hans sind:

Klæde og kalemanke 
kommer aldrig i min tanke.
Vadmel og læder 
det er mine klæder.«

»Det var som så jeg for mig den kønne bondepige, der sad 
og drømte sig bort fra lyngtørv og spinderok, fra slid og 
savn og fra den nøjsomme verden, der nu engang blev 
hendes.«

Men hvad var det der aldrig kom i hendes tanke? Klæ
de vidste forfatteren godt hvad var. Næsten født på en 
klædefabrik, uddannet i branchen og i mange år leder af 
Herning Klædefabrik A/S, (om hvilken han har skrevet 
den fortrinlige jubilæumsbog »Hundrede års Herning- 
spind«), var det ham velkendt: »et højforædlet smukt 
tekstil med glat overflade og naturlig lustre, et stykke 
første klasses håndværk.« »Men kalemanke, hvad i al
verden var det for et tøj?«

I bogen beskriver Gunnar Jespersen sin søgen efter 
det. Først ved at efterspore citatet, siden efter selve stoffet 
i leksika og -  mere spændende -  på museer i Paris, Lon
don og København. Til slut står han med stoffet i hån
den. I Victoria and Albert Museum i London findes en 
»Merchant’s Samplebook« fra 1763, med mere end 100 
stofprøver af kalemanke, med pris og dessin no. vedføjet. 
Fagmandens glæde over godt håndværk kommer til ud
tryk. Jagten havde været umagen værd.

En spinkel handling, men så spændende at læse som 
nogen kriminalroman. Der er kontante oplysninger om 
gamle stoffer, afvekslende med karakteristika af menne
sker han mødte på sin jagt, mere eller mindre hjælpsom
me museumsfolk, franske concierges, Pariserkvarterer, 
fremmede sprog, og om det ikke lykkes ham på den na
turligste måde af verden at knytte forbindelsen tilbage til 
Ariadne i Kretas labyrint, før målet er nået: en klædning 
af kalemanke (som nu osse kan ses i danske museer).

Det hele fortalt på et forbilledligt dansk, som bør være 
et mønster for alle der ønsker at delagtiggøre andre i 
deres oplevelser. Bogen er illustreret med nydelige skitser 
(behøver jeg at sige: af forfatteren?) Heige Bj ørn

Axel Steensberg. Gamle danske bøndergårde. Fo
rum. 1978. 199 s., ill. kr. 175.

For ikke så forfærdelig mange år siden var bindings
værksbygninger et naturligt indslag i det danske land
skab; men sådan forholder det sig ikke mere. Mange af de 
smukke gamle bygninger, oftest gårdbygninger, har

måttet vige pladsen for nye. Moderne landbrug kræver 
store og velindrettede stalde. De bindingsværksbygnin
ger, der har faet lov at stå, har sjældent bevaret deres 
oprindelige udseende. Ofte er stråtaget udskiftet med 
tagplader i sort, grøn eller rød eternit, og i beboelseshu
sene er vinduer og døre -  med tilskud fra det offentlige -  
blevet udskiftet med det mest moderne -  og i bindings
værkssammenhæng stilløse -  indenfor store termoruder 
med to til tre lag glas, teaktræsdøre med farvet glas osv. 
Det gamle bindingsværk er på retur samtidig med at 
mange byfolk nærer ønske om at erhverve en stråtækt 
landlig idyl. Netop dette forhold er udgangspunktet for 
Axel Steensbergs bog. som er tilegnet de, der bor i vore 
gamle bøndergårde og bondehuse.

Der er tale om en ny udgave af Axel Steensbergs bog 
»Gamle bøndergårde«, der udkom første gang i 1943. I 
1962 udsendtes anden udgave, men begge er nu udsolgt. 
Ved udsendelsen af tredje-udgaven har A.S. benyttet lej
ligheden til at ændre i tekst og billeder. Næsten halvdelen 
af billederne fra de to tidligere udgaver er blevet skiftet 
ud, dog kun undtagelsesvis med nye optagelser. Også 
teksten er ændret og ført ajour. Foruden en kommentar til 
hvert enkelt fotografi består den af en indledning og et 
efterskrift. I indledningen gives der oplysninger om de 
byggemåder, som var karakteristiske for de forskellige 
landsdele ligesom baggrunden for forskellene søges for
klaret. Afsnittet er kort men oplysende, og læsningen af 
det forøger afgjort det udbytte, man får af at studere 
bogens mange fotografier. Det er en af de største kendere 
af danske bøndergårde, der her delagtiggør en større 
kreds i sin viden -  og det gøres med engagement.

Bogens billedafsnit er på 161 sider og omfatter bygnin
ger fra næsten alle egne af landet. Ved billedudvælgelsen 
har det ikke været A.S.’s hensigt at give læserne et falsk 
indtryk af bindingsværkshusenes idyl. Blandt billederne 
af de velholdte bygninger findes der billeder af mislig
holdte og dermed mindre tiltalende huse. Sædvanligvis 
uddyber billedteksterne fænomener, der kort blev omtalt 
i indledningen; men ved en række af de nyeste fotografier 
(s. 91, 92, 133 og 182) gør A.S. en undtagelse herfra og 
koncentrerer sine bemærkninger om de ændringer eller 
såkaldte »forbedringer«, de pågældende bygninger har 
gennemfaet indenfor de seneste år. I de fire tilfælde er der 
tale om, at stråtaget er blevet erstattet med bølgeeternit. 
Man må uden videre give A.S. medhold i, at stråtag ville 
tilføre de pågældende bygninger en ekstra æstetisk kvali
tet. Netop i spørgsmålet om »forbedringer« findes den 
største forskel mellem tredjeudgaven af »Danske Bønder
gårde« og de to tidligere udgaver. Tredjeudgaven er 
nemlig forsynet med et kortfattet efterskrift om vægbe
handling, isolering og brandsikring, hvori det oplyses, 
hvorledes bindingsværkshuse kan moderniseres uden at 
miste deres identitet. Et særligt problem ved bindings
værkshusene udgør stråtaget, som ejerne ikke alene lader 
udskifte p.g.a. de store udgifter, der er forbundet med 
vedligeholdensen af det, men også p.g.a. den højere 
brandforsikringsafgift for stråtækte bygninger. I efter
skriftet anføres der en række brandsikringer, der vil 
medføre en reduktion af forsikringspræmien. Påstanden 
om den dyre vedligeholdelse af stråtaget imødegås med, 
at et stråtag på længere sigt i virkeligheden ikke er dyrere
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at anskaffe end en bil og at det holder mindst dobbelt så 
længe som bilen. Axel Steensbergs kamp for bevarelsen af 
stråtagene er tiltalende; men de anførte argumenter er 
nok ikke holdbare, idet fast tag som f.eks. eternit -  imod- 
sætning til både biler og stråtage -  ikke har en begrænset 
levetid og derfor vil være billigst i det lange løb.

Alligevel må man håbe, at ejerne af bindingsværks
bygningerne ser stort på det økonomiske aspekt og gør alt 
for at bevare bygningernes udseende så intakt som over
hovedet muligt. Med Axel Steensbergs bog har de laet 
illustreret, hvordan bygningerne oprindelig så ud, og faet 
en anvisning på, hvordan moderniseringer kan gennem
føres uden at gøre vold på husenes fine komposition. Vi 
andre, som ikke er så privilegeret at bo i bindingsværk, 
har faet en dybere indsigt i byggemåden og dens regi
onale forskelle samt en øget forståelse for behovet for at 
bevare de efterhånden fa bindingsværkshuse, der er til- 
bage- Jørgen Dieckmann Rasmussen

Holger Rasmussen. Dansk bondekultur før 1900. En 
vejleder til Nationalmuseets danske bonde
samling. København 1979. 92 s., ill. kr. 38.

Nationalmuseets samling for dansk bondekultur, der 
omfatter perioden fra midten af 1600-årene til slutningen 
af forrige århundrede, er en af museets største samlinger. 
Udstillingens hovedprincip er at vise de karakteristiske 
træk for hver del af landet, således at enkeltgenstande 
udstilles i sammenhæng med beboelsesrum og egns
dragter fra området. Man vil således møde nogenlunde 
det samme udvalg af ting fra udstillingsrum til udstil
lingsrum, hvis man gennemgår udstillingen fra ende til 
anden. Herved far man mulighed for at mærke sig de 
egnsforskelle, som ikke blot kommer tydeligt til udtryk i 
klædedragten men også i møblernes udskæringer og be
malinger. Landsdelsprincippet i udstillingen brydes dog 
nu og da af rum, der viser fælles foreteelser som f.eks. 
brødbagning, behandling af uld og hør til færdige teksti
ler og tøjets behandling i det hele taget ved vask, rulning 
og strygning. Ligeledes er landsbyfællesskabet, årets og 
livets fester samt overtroen vist i særlige rum. Det samme 
gælder husfliden i ler, halm og træ.

Til trods for disse afvekslende indslag kan udstillingen 
ikke undgå at virke en smule ensformig. En anden svag
hed er, at de besøgende begynder med det specielle og 
først efterhånden far mulighed for at bemærke de mere 
almene træk i den ældre danske bondekultur. Det er først 
og fremmest den sidstnævnte ulempe, Holger Rasmussen 
vil afhjælpe med sin vejleder til Nationalmuseets danske 
bondesamling. Den har netop til formål at hjælpe den 
besøgende med at finde frem til væsentlige sider af bon
dekulturen. Og man må sige, at den smukke lille bog 
lever op til sit formål.

I sin opbygning er bogen nødvendigvis meget bundet 
af udstillingen med de fordele og ulemper, det indebærer. 
Stue for stue vandrer læseren gennem udstillingen med 
Holger Rasmussen som kyndig rundviser. Kun i sjældne 
tilfælde gøres der stop ved enkeltgenstande. Ellers er det 
-  som lovet -  hovedlinjerne, der trækkes op. Fremstillin

gen er naturligvis meget bred men alligevel god at fa 
forstand af. Blot medfører den nære forbindelse mellem 
bog og udstilling, at bogen automatisk overtager de 
skævheder, der er i udstillingen, f.eks. at det egentlig kun 
er hjemmesiden af bondens tilværelse, der vises, mens 
arbejdet med jordens dyrkning, kreaturernes pasning 
o.s.v. kun belyses ved enkelte genstande og ihvertfald 
ikke systematisk. Udstillingens sociale slagside (at det 
udelukkende er gårdmandsklassens kår, der illustreres) 
går også igen i bogen. Retfærdigvis skal det nævnes, at 
den supplerende litteratur, Holger Rasmussen anfører 
efter hvert kapitel, kan afhjælpe nogle af skævhederne.

Bogen, der er skrevet i et let læst sprog, er forsynet med 
et væld af glimrende illustrationer. Bl.a. derfor kan man 
fa udbytte af at læse den hjemme i dagligstuen uden at se 
udstillingen. Men selvfølgelig giver det mest, hvis man 
både læser bogen og aflægger samlingen besøg. Det sidste 
opfordres der hermed til -  god fornøjelse.

Jørgen Dieckmann Rasmussen

Nicolai Abildgaard 1743-1809. Arbejder af 
Abildgaard i Frederiks borgmuseet. Udstil
lingskatalog fra Det Nationalhistoriske Mu
seum på Frederiksborg 56 s. 1979.

I efteråret 1979 havde Frederiksborgmuseet arrangeret 
en interessant udstilling af maleren og arkitekten Nicolai 
Abildgaards arbejder, fortrinsvis museets egne, men 
suppleret med indlån fra Rosenborg, Den kgl. Kobber
stiksamling, Rigsarkivet m.v. I det smukke katalogs for
ord konstaterer Frederiksborgmuseets leder Povl Eller, at 
Abildgaard har været »in« de seneste år, idet der henvi
ses til Kobberstikssamlingens og Thorvaldsens Museums 
store Abildgaard-udstillinger i 1978 samt til en kendt 
forfatters og fjernsynets opmærksomhed mod denne 
kunstner. Povl Eller mener ikke holdningen til Abild
gaard er afklaret og ønsker med udstillingen af museets 
Abildgaardarbejder at føje en brik til den endnu ufuld
endte mosaik.

Kirsten Nannestad skriver i en kort indledning om 
kunstnerens baggrund og livsforløb og peger undervejs 
på netop de opgaver og arbejder, som denne udstilling 
kaster lys over. Som professor i historiemaleri og i to 
lange perioder af sit liv direktør for Akademiet var Abild
gaard selvskreven til de store udsmykningsarbejder for 
kongehus og hof, og en væsentlig del af udstillingens 
numre udgøres af udkastene til udsmykningen af Amali- 
enborg-palæet (Leventzaus palæ), som efter Christians
borg Slots brand i 1794 gøres til bolig for arveprins Fre
derik. Udstillingen havde desuden afsnit med flere af de 
andre kendte nationale arbejder, som denne kunstner gav 
udkast til, f.eks. Frihedsstøtten og tidens yndede hæ- 
dersmedailler. Klassicisten Abildgaard i fuld udfoldelse.

Levende optaget af tidens debat og politiske strømnin
ger gav Abildgaard også satiren sit. Serien »Kjøbenhavn- 
ske Skilderier« er et eksempel herpå, hvilket i en vis for
stand også gælder den bekendte fremstilling af »Lykkens 
tempel«, som brugtes til dekoration på en kakkelovns
skærm til hofmarskal Johan Bülov i 1785. Museet ejer en
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større samling afde møbler, som Abildgaard tegnede dels 
til de kgl. gemakker og dels til sin egen bolig. Ole Wan- 
scher skriver instruktivt herom, og kataloget har i klare 
sort/hvid fotografier fastholdt detaljer og helheden ved 
disse enkle, klassiske møbler. Som sædvanligt for Frede- 
riksborgmuseets kataloger er der fyldige litteraturhenvis
ninger og registre, som bevirker at kataloget selvfølgeligt 
indgår i fremtidig forskning omkring Abildgaard og hans 
tid. Margit Mogensen

Skovens folk fortæller. Forstlige erindringer 
1798-1973. Udvalgt og redigeret af P. Chr. 
Nielsen og Harry Petersen. 1978. I l l s .  ill. 
Skovhistorisk Selskab, Folehaven 21, 2970 
Hørsholm, kr. 50.

I forbindelse med sit 25-års jubilæum udsendte Skovhi
storisk Selskab i 1978 en samling erindringer affolk med 
tilknytning til forstvæsenet. Det er blevet til en nydelig og 
i ordets bedste forstand underholdende bog. De fleste 
bidragsydere er glimrende fortællere, og selv om histo
rierne er fortalt mange år efter at de er oplevet, er der 
kulturbilleder og konkret forsthistorie, som bliver tilbage 
også efter anvendelse af kildekritikkens skarpe kniv. En 
del af beretningerne har tidligere været trykt i aviser og 
slægtsbøger, men der er også beretninger, som udgiverne 
har indhentet til formålet. Det mærkes, at man har gjort 
sig store anstrengelser for at dække både store dele af 
landet og en lang periode i skovbrugets historie. De 9 
beretninger er med en enkelt undtagelse forfattet af 
mænd. Af herkomst forskellige, men alle med en udtalt 
hengivenhed overfor skoven og dens beskyttere. En fæl
lesnævner synes også at være opfattelsen af, at skoven og 
dens folk udgør et særligt samfund.

Den ældste af beretningerne er skrevet i 1842 af Niels 
Rolsted, der endte som skovrider ved baroniet Løvenborg 
i Holbæk amt. Forfatteren til denne levnedsbeskrivelse 
var født i 1760 som søn af en hoverigørende bonde på 
Fyn. Denne mand gjorde hele turen fra fattig stalddreng 
til en betroet mand under den bekendte baron M. H. 
Løvenskiold. Beretningen er på mange måder interessant 
i sig selv, men dernæst fordi den kaster lys over Løven
skiold som selv i disse år (1790’erne) var en flittig opteg
ner.

I hengivenheden over for det gode herskab kan Rol- 
steds beretning minde en del om samlingens sidste bi
drag, nemlig O. L. Bangs beretning om sin tid som 
skovfoged på det nærliggende Holsteinsborg gods i 
1920’erne. Der er næsten ingen grænser for den mildhed 
og godgørenhed både lensgreven og hans hustru udviste, 
hvis man skal tro beskrivelsen her. Beretningen er ned
skrevet i 1972 på opfordring, og den giver bl.a. et tanke
vækkende billede af hvordan bitterheden over lensafløs
ningen i visse kredse har holdt sig i flere generationer.

Til de virkelig fangende erindringer hører et bidrag af 
Gerda Bohn-Jespersen. Der tegnes et klart billede af et 
klitfogedhjem i Thisted amt i slutningen af forrige år
hundrede. Den barske nybyggertilværelse skildres for

træffeligt i forhold til det både vejrmæssigt og socialt 
langt lunere København, hvor familien drog ud fra.

Forsthistorie i mere snæver forstand er en samtidig 
beretning om tilplantning af Giudsted plantage i 
1890’erne samt Nicolai Holtens redegørelse fra ca. 1880 
om bøgen og dens behandling i det danske skovbrug. 
Artiklen har ikke tidligere foreligget på tryk, og for folk af 
faget må den være kærkommen som kilde til datidens 
teknikker.

Bag i bogen findes grundige oplysninger om de enkelte 
forfattere og manuskripterne. Der er illustreret med teg
ninger af Ingeborg Frederiksen og fotografier fra Jagt- og 
Skovbrugsmuseets arkiv. Med eller uden jubelår må man 
håbe, at Skovhistorisk Selskab kan finde midler til flere 
lignende udgivelser. Margit Mogensen

Lars Lönnroth: Frihed for Loke såvel som for Thor. 
Den nordiska mytologi som politiskt redskap i 
grundtvigiansk bonde- och folkhöjsskolemil- 
jø. Aalborg Universitetsforlag 1979, 59 s., ill. 
kr. 19.

Ved selvsyn kan man endnu idag på højskoler og i for
samlingshuse se afbildninger af vikingetidens nordiske 
myter, såsom »Tyr og Fenrisulven«, »Tors rejse til Ud- 
gård« og »Tyra og Dannevirke«. Men også på andre 
mere ydmyge steder kan man blive erindret om den nor
diske sagntid. På forsiden af H. Hertel: Andelsbevægel
sen i Danmark (1917) ses f.eks. Heimdal blæsende i luren 
for at samle Danmarks bønder i Andelsbevægelsen. Og 
smørpakkerne er endnu den dag i dag mærket med lur.

Interessen for højskolebevægelsen har været levende i 
større eller mindre grad gennem hele dette århundrede. 
Generelt set gælder det imidlertid, at man ved beskrivelse 
af bevægelsen har overset den ideologiske påvirkning, der 
udgik fra mytologien og istedet lagt hovedvægten på 
samtidens sociale og politiske vilkår.

At mytologien spillede en afgørende rolle i den tidlige 
højskolebevægelse er dog uomtvistelig. Og med rette rej
ser Lars Lönnroth spørgsmålet: Hvad var det som gjorde 
at disse myter pludselig fik en sådan aktualitet, at Loke 
og Tor kunne blive påberåbt i bøndernes kamp for frihed 
og demokrati? Bogen er det første bidrag i en serie om 
bevidsthedsformer og kulturmønstre, der skal udkomme 
på Aalborg Universitetsforlag.

Som materiale anvender forfatteren skrifter om den 
nordiske mytologi, højskoletaler, billedudsmykninger og 
for den nyere tid beretninger fra mennesker, der stadig 
finder noget centralt i den mytologiske højskoletradition.

Inspirationen til at anvende den nordiske mytologi fik 
højskolerne fra Grundtvig. I værket »Nordens Mytologi« 
fra 1832 fremgår det i indledningsafsnittet, (200 sider) at 
Grundtvig opfattede myterne som et vidnesbyrd om for
fædrenes ædle kampkraft og som et redskab i en aktuel 
frihedskamp rettet mod de højere stænders klassiske 
dannelsesideal. Der peges dermed på en alternativ kul
tur, hvor Tor symboliserer den folkelige kraft og Loke den 
kolde akademiske rationalisme. Det er unægtelig en van
skelig opgave at sammenfatte Grundtvigs store værk og
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teser på 4 små sider. Det lettes ved at Grundtvigs hi
storie- og menneskesyn sættes op i skematisk form s. 8. 
Hele Grundtvigs tænkning var gennemtrukket af mod
sætninger som f.eks. natur overfor kultur, liv overfor død, 
det levende ord overfor det skriftlige. Mindre klart er det 
når LL sætter »andlighet« overfor »materialism« og -  
gentager synes det -  »grundtvigianism« overfor »materi
alism«. Ordet »grundtvigianism« hører næppe til i denne 
sammenhæng. Et andet centralt område i Grundtvigs 
tænkning var, at han paralleliserede menneskets livsaldre 
-  barndom, ungdom, (manddom) og alderdom -  med 
historiens tidsperioder, oldtid, middelalder og nutid. 
Heraf lægges der særlig glans over middelalderen som 
opfattes som en heroisk brydningstid mellem hedenskab 
og kristendom.

»Nordens Mytologi« blev forkastet af de akademiske 
myteforskere og filologer, og LL fremlægger også, hvor
dan Grundtvig dels kasserer det han ikke kan bruge i de 
originale tekster, og dels digter videre på teksterne. Fore
havendet er kritisabelt, men hvorom alting er, så var det 
ikke Grundtvigs hensigt at fremlægge myterne i en streng 
videnskabelig form, hvad han også redegjorde for. Jvf. 
Jens Peter Ægidius: Mytologi og Folkehøjskole (1978) s. 
14. Målet var noget ganske andet, nemlig at vække det 
slumrende folk.

Denne version af »Nordens Mytologi« var som skabt 
til at anvendes i samtidens nationalitetskamp. Det var da 
også i Sønderjylland, at mytologien først vandt genklang. 
Den første forstander på Rødding højskole -  Chr. Flor -  
udgav en populariseret udgave af mytologien til under
visningsbrug, og gennem uddrag af breve viser LL, hvor
dan mytologien blev givet en aktuel politisk funktion i 
kampen for at hævde bøndernes materielle og politiske 
interesser. Tyskerne identificeres med Loke og Sønderjy
derne med Tor. Efter 1864 forflyttedes det mytologiske 
hovedcenter fra Rødding til Askov og udbredtes derfra til 
en landsomfattende bevægelse.

Kritik var dog allerede på vej. På Århusegnen rettede 
Bjørnbakkerne fra 1850erne en hård kritik mod anven
delsen af mytologien på højskolerne, og modsat blev 
bjørnbakkerne anklaget for at være krasse materialister. 
Også fra anden side blev bevægelsen udsat for kritik, 
nemlig fra den norske myteforsker Sofus Bugge og fra de 
yngre lærere der var påvirket af »det moderne gennem
brud« i 1870-80-erne. Den afgørende grund til at myter
ne efterhånden blev opgivet i undervisningen tillægger 
LL, at jordbrugsproletariatet og den radikale intelligens i 
højere grad end tidligere søgte højskolerne og krævede en 
mere realistisk og samfundsskildrende litteratur. Og, at 
man fra at have ført en uforsonlig nationalistisk opposi
tionspolitik mod tyskerne, i 1880erne gik over til for
handlinger om det nationale spørgsmål. En anden faktor 
der kan have medvirket til at dæmpe interessen for my
terne er, at i 1880erne drejede det politiske spørgsmål sig 
i langt højere grad om den indre kamp om parlamenta
risme, end om det nationale spørgsmål. Myterne kunne 
ganske vist i lige så høj grad udlægges som en kamp 
mellem Højre og Venstre som en kamp mellem lærd og 
ulærd, tyskere og danskere. Men her viser det sig, at de 
nationalt indstillede højskolefolk var meget forsigtige 
med at udfordre til en indrepolitisk kamp og splittelse.

For mere konkret at vise hvordan myterne anvendtes i 
foredragene, gennemgår LL myterne »Tyr og Fenrisul
ven« og »Frejas Guldsmykke«. Med hensyn til »Tyr og 
Fenrisulven« fas der et meget fint billede, idet Niels 
Nielsen i sin dagbog fra Vallekilde højskole 1884/85 
(udg. En Højskolevinter 1968) netop refererer E. Triers 
udlægning af myten, og selv kommenterer den. Det frem
går tydeligt i dagbogen, at den politisk »venstreoriente
rede« elev ikke kunne se overensstemmelse mellem Triers 
officielle ideologi og hans lunkne stillingtagen til de kon
krete politiske begivenheder.

Ved omtalen af »Frejas Guldsmykker« er kildemateri
alet langt mindre belysende. LL analysere teksten og på
peger ». . . Grundtvigs kvinnoideal var den kavata och 
yppiga husmodern med mjølksinn barm och gårdens 
nycklar hängende vid bältet. Samma ideal har övertagits 
av den senare grundtvigiansja folkhögskolan långt in i 
modern tid«, (s. 36) Forfatteren har utvivlsomt ret et 
langt stykke hen af vejen. Men som Niels Nielsen på 
Vallekilde reagerede mod Triers manglende overens
stemmelse mellem teori og praksis, så var der også kvin
der, der reagerede mod det nævnte kvindeideal. Skade at 
forfatteren ikke har fremskaffet materiale af denne art.

Trods mytologiens tilbagegang indenfor højskolen i 
1890erne, havde den ikke udspillet sin rolle. Det vises 
således, hvordan myterne har været genoplivet i vore na
tionale kriseperioder. Aage Møller genoptog mytologien 
på Rønshoved højskole i 1920erne, og hans elever slutte
de op omkring partiet »Dansk Samling«, hvis ideologi lå i 
klar forlængelse af tankerne i »Nordens Mytologi«. Un
der 2. verdenskrig gik flere af dem tillige ind i mod
standsgruppen »Holger Danske«. Og endelig udgav 
Aage Møller i 1947 sin egen version af Nordiske myter. 
Tankevækkende er det endvidere, at LL i bogens sidste 
afsnit s. 48-54 omtaler træk af 1970ernes myteanvendel
ser koncentreret omkring personer som Ejvind Larsen, 
Ebbe Kløvedal Reich og Troels Trier, samt at der vises 
lignende tendenser indenfor de nye venstreorganisationer 
og i studenterbevægelsen.

Forfatteren kommer således langt omkring, der spæn
des over en periode på 150 år. Det er fascinerende at følge 
de lange linier i en bevægelse, men samtidig er der behov 
for en dyberegående forskning. Forfatteren koncentrerer 
sig hovedsagelig om de store »ånder« som Schrøder, 
Trier, Flor og Aage Møller, men myterne blev også ud
lagt af andre og på en anden måde. Her kunne peges på 
Morten Pontoppidans foredrag »Om Kvindeligheden«, 
hvor der udlægges 2 nordiske myter, denne udlægning 
svarer ikke til den nævnte officielle ideologi, (se referat i 
Sorø Amtstidende den 9. juni 1880) Morten Pontoppidan 
er måske ikke et typisk eksempel, idet han var en af dem 
der først kritiserede grundtvigianerne indefra, men my
tefortolkningerne var næppe entydige, det ligger netop i 
mytesynet, at de kunne blive og blev tolket, alt efter den 
enkeltes temperament og personlighed. Bodil K Hansen
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Knud Thestrup: Alberti. Det Schønbergske for
lag. 1979, 199 s., ill. kr. 138,50.
Fhv. justitsminister Knud Thestrup opregner indled
ningsvis i sin bog om P. A. Alberti en række ligheds
punkter mellem bogens hovedperson og dens forfatter -  
begge jurister blev de justitsministre, begge havde de for
bindelse til sparekasser og begge havde de gjort den for 
justitsministre usædvanlige erfaring at sidde i fængsel. 
Men så hører overensstemmelserne også op. P. A. Alberti 
var fra sin første færd i politik mistroet, ilde anskrevet og 
så vidt muligt holdt på afstand fra så godt som alle sider, 
inklusive partifællernes. Om Knud Thestrup kan man 
med rimelighed benytte den ellers så slidte floskel, at han 
var afholdt og respekteret »langt ind i modstandernes 
lejr«. P. A. Alberti fængsledes på baggrund af en for sin 
tid uhyre forbrydelse -  Thestrup arresteredes af Gestapo 
under besættelsen for sin deltagelse i modstandskampen.

Thestrups skildring af P. A. Alberti har sin værdi ved 
at være en kyndig og politisk forstående jurists gennem
gang af Alberti-sagen og en udreden af de forskellige me
get indviklede transaktioner helt tilbage i 1890’erne. Her 
giver Knud Thestrup, så langt det er muligt på det fore
liggende grundlag, en nøgtern fremstilling og bedømmel
se af Albertis dispositioner. Det foreliggende grundlag er 
i alt væsentligt den eksisterende litteratur og det materi
ale, der tilvejebragtes i forbindelse med selve sagen mod 
Alberti. Egentlig nyt føjer Thestrup ikke til kendskabet til 
Albertis optræden og politik, han forsøger at karakterise
re hans personlighed, men afholder sig forsigtigt fra at 
sætte ham på en psykologisk formel. Lidt nyt er fremdra
get om fængselsopholdet, hvor Thestrup har talt med 
gamle funktionærer fra Vridsløselille statsfængsel. Knud 
Thestrup stiller naturligvis det spørgsmål: hvordan kun
ne det lykkes? Og han finder svaret dels i periodens al
mindelige klima, der skulle have givet en type som Al
berti særlige trivselsmuligheder, dels i Albertis sammen
kæden af politik og økonomiske interesser i en tid, hvor 
modsætningerne endnu stod meget skarpt mellem de for
skellige grupper.

Bogen har sin styrke i at ordne, fremlægge og vurdere 
de forskellige Alberti-»sager«, men den graver ikke dybe
re ned i problemerne. Om Albertis økonomiske dispositi
oner kan man næppe hente mere ud af dommens materi
ale. Og Knud Thestrup har kun skitseret Alberti som 
politiker, hvor man -  trods allerede samtidens utryghed 
ved hans person -  må erkende, at han fra sit valg i 1892 
og til sin afgang i 1908 spillede en betydende rolle, afog 
til hørte til det politisk-parlamentariske livs lederskikkel
ser.

Denne Alberti-biografi er ikke udtømmende for emnet, 
men den fremlægger på et sted en række af de konkrete 
forhold vedrørende hans person og forhold, der hidtil har 
skullet samles fra mange sider. Knud Thestrup giver en 
erfaren jurists bedømmelse af en række af de specifikt 
juridiske aspekter i hans embedsførelse og dispositioner, 
og hans domme er iøvrigt, som venteligt, præget af bon 
sens og menneskelig forståelse. Det er i sagens natur van
skeligt at blive uenig med bogens forfatter i dennes vur
deringer -  dog fornemmes en lidt altmodisch »skomager 
bliv ved din læst«, når man på side 178 støder på en kritik

af de sjællandske bønders bianden sig i forhold, der kræ
vede »særlig sagkundskab«. Sålænge Privatbankens Axel 
Heide ved sine faktiske dispositioner stod inde for Alber
tis, sparekassens og eksportforeningens økonomi, er det 
lidt meget forlangt at andre skulle drage Albertis trovær
dighed i tvivl. Claus Bjørn

Flemming Kiilsgaard Madsen. Naturfredningssa
gens historie i Danmark. Odense universitets
forlag, 1979. 190 s., 120,25 kr. (Med tegnin
ger fra »Dejyders Land« og »Danmarks Sto
re Øer« af Acton Friis).

Den foreliggende bog er en udgave af forfatterens speci
aleopgave fra 1976 i historie og samfundsfag ved Odense 
universitet; specialeopgaven belyste perioden indtil 1937, 
mens bogen tillige omfatter tidsrummet indtil 1978/79. 
Danmarks Naturfredningsforening har støttet bogen med 
et legat til forfatteren.

Bogens emne er det ideelle naturfredningsarbejde, set 
overvejende gennem naturfredningsforeningens briller. 
Andre foreningers engagement i naturfredningsarbejdet 
omtales således kun meget sporadisk.

Bogen starter -  lidt tilfældig måske -  med fredskov
forordningen af 1805, men fører ret hurtigt frem til de 
første spæde spirer til en naturfredningsbevægelse ved 
oprettelsen i 1905 af Udvalget for Naturfredning med 
Den Naturhistoriske Forening, Dansk Botanisk Forening 
og Dansk Geologisk Forening som initiativtager ogi 1911 
af naturfredningsforeningens forløber, Foreningen for 
Naturfredning. Dette første afsnit, betitlet »Naturen og 
Mennesket«, er i det hele letlæst med mange interessante 
detaljer (nogle af disse er dog også omtalt andre steder, 
især i professor Valdemar Mikkelsens afsnit om frednin
gens historie i Politikens værk fra 1971 »Danmarks Na
tur« bind 11). Blandt de nævnte detaljer kan f.eks. frem
hæves de initiativer, der blev taget på Bornholm allerede 
fra 1906 for at undgå udstykning og salg af naturområder 
til udlændinge, Jeppe Aakjærs advarsel fra 1909 mod Det 
Danske Hedeselskab (»den Trold, som stjæler os Barnet 
op af Vuggen og lægger en Skifting i dets Sted«), og 
konflikterne næsten straks fra starten mellem bevarelsen 
af naturen på den ene side og udnyttelsen af den til fri
luftslivet på den anden. Alle problemer, der stort set sta
dig er aktuelle.

I de efterfølgende afsnit gennemgås meget grundigt 
problemerne omkring de forskellige naturfredningslove, 
den første fra 1917, nummer to fra 1937 og tillægget hertil 
fra 1938. Afsnittene demonstrerer -  og med rette -  den 
væsentlige rolle, naturfredningsforeningen -  fra 1925 un
der det nuværende navn Danmarks Naturfredningsfor
ening, spillede i forbindelse med disse love. Men samtidig 
giver de et levende indtryk af en mangfoldighed af intri
ger, magtkampe m.v., selv mellem personer eller organi
sationer, som stort set kun var optaget af at beskytte og 
bevare den danske natur. Så meget krudt, der blev spildt 
på kompetencestridigheder, der allerede dengang -  som 
nu -  ikke førte sagen et eneste skridt nærmere målet. 
Også den ofte omtalte debat mellem naturfredningsfor-
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eningens formand Erik Struckmann og Poul Henningsen, 
sidstnævnte med tidsskriftet Kritisk Revy som talerør 
belyses, dog uden at de konkrete stridspunkter omtales 
nærmere (et af dem var Poul Henningsens idé om bebyg
gelser i Kongens Have, jfr. Viggo Nielsen s. 118 i bind 11 
i Politikens »Danmarks Natur« fra 1971).

I disse afsnit, der med det indledende afsnit fylder 
knapt to tredjedele af bogen, er der et væld af spørgsmål 
og problemstillinger, der giver stof til eftertanke. For ek
sempel far man repeteret, at det oprindelige lovudkast til 
en naturfredningslov også omfattede bygningsfredning. 
Allerede dengang erkendtes altså den grundlæggende pa
rallelitet, der er mellem disse områder administrativt og 
vel især ud fra en filosofisk synsvinkel, en sammenhæng, 
som ikke mindst er blevet understreget gennem det sene
ste årti. På samme måde inkorporationen af en fortids
mindebeskyttelse i naturfredningsloven fra 1937. Man 
noterer sig også, at forureningsproblemer var aktuelle 
allerede for mere end 50 år siden, selv uden for den snæv
re kreds af naturvidenskabsmænd, at ideen om en natur
beskyttelses- og fredningsplanlægning også blev undfan
get på dette tidspunkt, og at spørgsmålet om en offentlig 
naturfredningsdirektion blev bragt på bane allerede i 
1924 (af professor Fr. Vinding Kruse), men som bekendt 
først realiseret mere end 50 år efter med oprettelsen i 
1975 af fredningsstyrelsen under miljøministeriet.

De sidste afsnit, dvs. s. 96-166, med titlerne Fred
ningsplaner, Nye Tanker, Naturfredningskommissionen 
og Det seneste Årti dækker med enkelte tilbageblik pe
rioden fra 1938 og fremefter.

I det første af disse afsnit findes en rimelig fremstilling 
af vanskelighederne ved at finde frem til et vel afgrænset 
og målrettet fredningsplanlægningssystem. Samtidig 
markerer afsnittet et vendepunkt for så vidt angår natur
fredningsforeningen, der ikke dengang og i øvrigt heller 
aldrig siden hen kom til at spille nogen afgørende, endsi
ge væsentlig rolle i den henseende.

Uanset at naturfredningsforeningens rolle som fortaler 
for en beskyttelse af det åbne land som sådant næppe 
overvurderes i det følgende afsnit (»Nyt Tanker«), er 
dette ikke særligt oplysende, når det gælder »naturfred
ningssagen«. Selvfølgelig afhænger denne kritik i første 
række af, hvorledes man forstår begrebet »naturfred
ningssagen«. Side 167 siger forfatteren selv, at naturfred
ningssagens historie »er en beretning om, hvorledes en 
sentimental trang til at drage omsorg for naturen er ble
vet et kategorisk imperativ for menneskets fortsatte triv
sel i fremtiden«, og side 169, at den ikke mindst er »en 
beretning om, at det tyvende århundredes samfund i sta
dig stigende grad har opprioriteret hensynet til naturen«. 
Men afsnittet vedrører for størstedelens vedkommende 
interne stridigheder og intriger i naturfredningsforenin
gen. Drejer det sig om naturfredningssagens historie, så
ledes som forfatteren selv afgrænser dette emne, havde 
han ydet skovrider Sten Bjerke langt større retfærdighed 
ved at markere ham som ophavsmand til det landskabs
analysesystem og det landskabsboniteringskort, som blev 
af fundamental betydning for naturfredningsarbejdet fra 
slutningen af 60erne, end ved at udnævne ham som mulig 
»skurk« i en -  forekommer det i hvert fald i dag -  ret 
interesseløs magtkamp i naturfredningsforeningen. Dette

så meget mere, som man ikke finder et eneste ord om 
landskabsanalysearbejdet, heller ikke i forbindelse med 
1969-loven, som formaliserede dette arbejde.

Det sidste hænger sammen med den kritik, man kan 
rejse af det følgende afsnit om naturfredningskommissi
onen. Arbejdet i denne kommission og den grundlæggen
de fremstilling, som det resulterede i, overstås på nogle få 
sider, måske fordi naturfredningsforeningen ikke kom til 
at spille nogen rolle. Og naturfredningsloven fra 1969 
beskrives helt urimeligt, forekommer det -  især når man 
tænker på fredningsplanlægningen, reguleringen af en 
række anlægsarbejder i det åbne land og meget andet -  
som »status quo« i de fleste af sine principper (altså 
sammenlignet med 1937-loven). Endvidere efterlader en 
gennemlæsning af afsnittet en fornemmelse af, at det 
nærmest var en tilfældighed, at der blev gennemført en 
by- og landzonelov og dermed en regulering af bebyggel
sen i det åbne land samtidig med den ny naturfrednings- 
lov. Og så er virkeligheden naturligvis den, at der var tale 
om en særdeles velgennemtænkt og -planlagt samlet lov
forberedelse, der havde sit udgangspunkt i det jordlovs
kompleks, der faldt ved folkeafstemningen i 1963.

I sidste afsnit, det seneste årti, går det helt galt for 
forfatteren. Een ting er naturligvis, at det er svært at 
skrive historie, når det ikke er muligt at anskue den i et 
tidsperspektiv. En anden er derimod at glemme eller 
undlade oplysninger, der er helt elementære, når det 
drejer sig om naturfredningens historie. En tredje ting er 
regulære fejl.

Blandt de elementære oplysninger, der savnes, kan 
nævnes naturfredningslovændringen fra 1972, der intro
ducerede noget så væsentligt som en naturfredningsmæs
sig beskyttelse af søer og af offentlige vandløb. Arealer
hvervelsesloven fra 1972, som har medført et opkøb un
der miljøministeriet af mere end 300 naturfredningsmæs
sigt set værdifulde ejendomme, er heller ikke omtalt. Det 
samme gælder råstofloven fra 1972 (og dens efterfølger 
fra 1977), som medførte den set også i relation til fred
ningsmæssige interesser overordentlig vigtige offentlige 
kontrol med grusgravning, som på den anden side tidli
gere i bogen fremtræder som det store dyr i åbenbarin
gen. Ændringen af naturfredningsloven i 1975 og kom
muneplanloven fra 1975, som helt klart lægger op til en 
varetagelse også af fredningsmæssige interesser, nævnes 
heller ikke. Fredningsstyrelsen, der blev etableret i 1975 
med udgangspunkt i oprettelsen af miljøministeriet i 
1973, har forfatteren ikke fundet det umagen værd at 
nævne.

Om naturfredningsloven fra 1978 nævnes kun -  for
uden nedlæggelsen af fredningsplanudvalgene -  at den 
indebar, at den sidste rest af fredningsplanlægning for
svandt fra naturfredningsloven. En simpel gennemgang 
af loven ville have vist forfatteren, at dette ingenlunde er 
tilfældet. Tværtimod lægges der jo i loven op til en mere 
systematisk og styrket fredningsplanlægning, koordineret 
bl.a. med regionplanlægningen og således med en langt 
større gennemslagskraft. Inddragelsen af moser, visse 
private vandløb og søer i byer under en naturfrednings
mæssig beskyttelse omtales ikke, uanset at dette netop er 
et af de helt centrale punkter i loven af 1978, og måske 
den største »landvinding« i det seneste årti.
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Bogen er forsynet med forskellige registre m.v. Af note- 

registret fremgår, at forfatteren ikke i nogen relation har 
bygget på administrationens arkiver (lige som det frem
går af forordet, at forfatteren tilsyneladende ikke har væ
ret i forbindelse med nogen person i centraladministrati
onen). Det er endvidere karakteristisk, at personindexet 
ikke indeholder en omtale af forskellige embedsmænd i 
centraladministrationen, som uden at gå nogen regering, 
minister eller noget folketing for nær, kunne og burde 
have været nævnt på grund af deres helt utvivlsomme 
indsats for og afgørende rolle med hensyn til naturfred
ningssagen.

Som det vil være fremgået, må der i et vist omfang 
rettes væsentlig kritik mod bogen. De dybereliggende år
sager til dens fejl og mangler hænger for det meste sam
men med, at det er naturfredningsforeningens historie, 
der er forfatterens egentlige ærinde, uanset at bogen efter 
sin titel omhandler naturfredningssagen. Mens det f.s.v. 
angår den første lange årrække er klart, at det var natur
fredningsforeningen, der var initiativtager og idémager 
m.v., er det lige så indlysende, at foreningens rolle i den 
henseende, især når det drejer sig om planlægning, lov
givning og andre mere generelle foranstaltninger, i de 
seneste årtier har været meget beskeden. Det er der i 
øvrigt ikke noget mærkværdigt i, for netop i denne samme 
periode er administrationen i langt højere grad selv ble
vet udrustet til at tage problemerne op; den samme ten
dens kendes også fra andre lande. Det betyder ikke, at 
foreningen er blevet unødvendig. Der er stadig brug for 
den -  både som kløgtig medspiller og som administrati
onens dårlige samvittighed, hvis det offentlige ikke lever 
op til ansvaret.

Forfatteren burde imidlertid have draget de nødvendi
ge konsekvenser af udviklingen. Rent bortset fra, at en 
sag altid har flere sider. Og bogen ville have vundet me
get enten ved at have været begrænset til tiden omkring 
1937, eller ved at beskrivelsen af perioden derefter havde 
været meget anderledes og først og fremmest i langt høje
re grad havde relateret »naturfredningssagen« til forfat
terens egen definition af denne. Veit Koester

Niels Ulrichs en. J.A.K. -  en dansk krisebevægelse. 
Skrifter udgivet af Det Historiske Institut ved 
Københavns Universitet. IX. 1978. 202 s., ill. 
kr. 28.

Som de fleste andre lande undgik Danmark ikke 30’ernes 
store krise. Arbejdsløsheden steg indenfor byerhvervene, 
mens man i landbruget nok opretholdt beskæftigelsen 
men til gengæld oplevede et katastrofalt prisfald samtidig 
med, at den øgede produktion, man forsøgte at holde 
indtægtsniveauet oppe med, var vanskelig at afsætte både 
på eksportmarkederne og på hjemmemarkedet. De dystre 
og usikre tider gav sig udslag i en øget polarisering af 
samfundet. Kommunisterne fik vind i sejlene og de bor
gerlige partier undergik en højredrejning for ikke at blive 
udkonkurreret af nye yderliggående partier, der var parat 
til at tage over, når »gammelpartierne« sagde fra. Men 
desuden opstod der en række krisebevægelser, der ikke

havde karakter af egentlige partidannelser. Af disse er 
Landbrugernes Sammenslutning, LS, nok bedst kendt. 
LS gjorde sig bemærket ved produktionsstrejker og krav 
om hjælp til landbruget i form af skatte- og rentenedsæt
telser, henstandsordninger samt regulering af de øvrige 
indtægter og priser i samfundet i takt med landbrugets 
faldende indtægter. Mindre kendt er derimod nok 30’er
nes anden store krisebevægelse Jord, Arbejder og Kapital 
(J.A.K.), der traditionelt blot fremstilles som en krisebe
vægelse med særprægede økonomiske teorier. Flere for
hold taler imidlertid for, at denne karakteristik tangerer 
det misvisende, og det er udgangspunktet for Niels Ul
richsens bog, der er en let omarbejdning af hans speciale i 
historie ved Københavns Universitet.

Bogen består af syv kapitler foruden litt.- og kildefor
tegnelse, noter og bilag. I indledningen -  og på bogens 
første tekstside -  præsenteres formålet med afhandlingen, 
som er at redegøre for udviklingen af Kristian Engel- 
brecht Kristiansens (stifter af J.A.K.) økonomiske, soci
ale og politiske teorier fra ca. 1912, hans indflydelse på
J. A.K. samt væsentlige sider af bevægelsens historie fra 
stiftelsen i 1931 og frem til 1940. Foruden en redegørelse 
for kildematerialet indeholder indledningen en kort be
skrivelse af 30’ernes krise, de krisebevægelser, der opstod 
i Norden, og en rekonstruktion af, hvordan den enkelte 
landmand oplevede situationen. Ikke mindst sidstnævnte 
opgave løses på en meget talentfuld måde. Rent kompo
sitorisk havde en anden rækkefølge af underkapitlerne 
dog nok været at foretrække. Den »ydre konjunktur« 
kunne efter anmelderens mening med fordel præsenteres 
inden problemstillingen, der dernæst skulle efterfølges af 
kilde- og metodediskussion.

Næste kapitel handler om ophavsmanden til J.A.K., 
landinspektør K. E. Kristiansen. På grundlag af et om
fattende kildemateriale lykkes det Niels Ulrichsen at af
dække en lang række faktorer, der fik indflydelse på K. E.
K. og hans teorier -  og som senere forplantede sig til 
J.A .K.’s program. Teorierne, der er meget komplekse, 
havde ikke alene et økonomisk og politisk indhold men 
også et moralsk. Det sidstnævnte var præget af K. E. K.’s 
religiøsitet samt hans interesse for fremmede religioner 
og sekter, psykologi og grafologi. Teorierne sigtede mod 
en global samfundsreform, der skulle resultere i en ny og 
ukendt harmoni. I det ny samfund indtog individet en 
central placering. Allerede under K. E. K .’ medlemsskab 
af Bælumkredsens Venstreforening 1912-13 kan man 
finde spor af det senere J.A.K.-program. Men det var Det 
universielle Samstyresamfund, en kaffeklub på 20-50 
medlemmer, der for alvor prægede ham. Samstyrets for
mål var via samarbejde og diskussion at erkende de høje
re principper, Guds love eller naturlovene for menneske
livet og gennem en anvendelse af disse principper på de 
faktiske forhold at omorganisere først det nationale og 
senere det internationale samfund. Man diskuterede også 
spørgsmålet jord-penge. Det skærpede K.E.K.’s interesse 
for pengenes rolle i frigørelsesprocessen og han nåede 
frem til en erkendelse af, at penge bør indgå i omsætnin
gen som rentefri lån -  og at de til enhver tid skulle kunne 
kræves indløst med varer, tjenester eller brugsret til jord. 
Det jordværdibaserede pengesystem blev afprøvet i prak
sis et par gange, bl.a. med hans egen byggegrund som
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indsats; men ingen af forsøgene faldt heldigt ud. Hvor 
Samstyresamfundet ikke gav inspiration nok, hentede 
han den andetsteds. Det tegn, som figurerede på Det ny 
Samfunds penge i 1922, var et plagiat af det teosofiske 
samfunds tegn. Samme plagiat skulle senere blive
J. A.K.’s tegn.

J.A.K.-programmet lå stort set færdigt i 1920’erne; 
men bevægelsen fik ikke sit gennembrud, fordi der 
manglede »publikum«. Det kom der med 30’ernes øko
nomiske krise. I 1931 kunne andelsselskabet J.A.K. stif
tes. Om denne begivenhed, samt selskabernes organisa
tion, ledelse, medlemmer og målsætning handler kapitel 
tre. Som chefideolog bag og initiativtager til J.A.K. var
K. E. K. selvskreven til en central plads i selskabets le
delse. Ved at anvende den samme organisationsform som 
samstyrebevægelsen placerede han sig i en enevældig po
sition -  et forhold der harmonerede dårligt med selska
bets status som andelsselskab. J.A .K.’s formål var, som 
skitseret ovenfor, meget omfattende. Et centralt punkt 
var, at det eksisterende pengesystem, der var baseret på 
guldmøntfoden, skulle afløses af et andelspengesystem, 
der byggede på sikkerhed i grundværdien. Herved skulle 
der kunne opnås lån til lav rente, således at det gamle 
systems renteslaveri kunne stoppes og prioritetsbyrderne 
afvikles. Den opståede pengerigelighed ville også gavne 
byerhvervene. Hvem og hvor mange appellerede J.A.K.’s 
program til? Det er vanskeligt at sige, fordi man ikke 
nåede at oprette et centralarkiv. N.U. beregner med
lemstallet til ca. 35.000 i 1934-35, hvor tilslutningen var 
størst. Også erhvervsfordelingen er vanskelig at belyse. 
En gennemgang af 1265 tilfældigt udvalgte medlemskort 
af en samling på 6102 viser, at ca. halvdelen af medlem
merne var beskæftiget ved landbrug og ca. 1/4 var forret
ningsdrivende. Tendensen er nok rigtig; men sammen
lignet med medlemstallet i den nævnte periode må 
grundlaget for erhvervsfordelingstallet imidlertid siges at 
være spinkelt -  og anmelderen er ikke overbevist af N.U.s 
argumenter for, at de 1265 kort er statistisk repræsenta
tive.

Andelspengene, som behandles i kap. IV, var nøglen 
til reform af pengesystemet. De første andelspenge, der 
nærmest kan karakteriseres som en udvidelse af det eksi
sterende pengesystem, blev rent praktisk sat i omløb ved, 
at det lokale mejeri modtog nationalbankpenge for land
mændenes produkter og istedet udbetalte J.A.K-andels- 
penge for et tilsvarende beløb. Det var imidlertid ikke 
denne type andelspenge, der var de vigtigste -  det var de 
grundværdidækkende penge. Ideen var, at der via an
delspengene skulle indsamles et grundfond på 100.000 
kr., som skulle bruges til indløsning af prioritetsgæld. På 
grundlag af de indløste værdier skulle der udstedes nye 
andelspenge, således at alle landets prioriteter efterhån
den blev indløst og de grundværdidækkende penge ind
ført som almindeligt omsætningsmiddel. Tanken blev 
mødt med kraftig kritik fra etablerede økonomer og kre
ditforeningsdirektører -  lidt uretfærdigt i N.U.’s øjne, 
idet kritikerne alene vurderede J.A.K. ud fra det eksiste
rende systems præmisser uden vilje til at ville forstå be
vægelsen. Lovgivningsmagtens første reaktion, der må 
siges at være meget afdæmpet, var at kræve pengene trykt 
på stemplet papir; men på det tidspunkt udgjorde de

heller ikke en trussel mod det eksisterende pengesystem. 
Først da seddeludstedelsen for alvor tog fart i 1932, blev 
andelspengene forbudt.

Med forbuddet mod andelspengene var der sat en ef
fektiv stopper for J.A .K.’s virke; men det betød alligevel 
ikke bevægelsens dødsdom. Man gik nye veje, og bogens 
kap. V handler om disse andre økonomiske forsøg i tiden 
efter 1933. Et af modtrækkene var Finansieringsafdelin
gen, der byggede på, at folk med lånebehov søgte sam
men og bevilgede hinanden lån efter tur på grundlag af 
midler indskudt i en fælles kasse. Forståeligt nok blev 
disse lån hurtigt populære; men de var kun til gavn for 
velbemidlede p.g.a. kravet om forudgående indskud. Fi
nansieringsafdelingen, der i J.A.K.-systemet spille kre
ditforeningernes rolle, overlevede imidlertid kun kort tid 
de krav, Sparekassetilsynet stillede til den efter J.A.K.- 
loven. I 1937 måtte den lukke. Samme skæbne overgik de 
to andre hovedhjørnestene i J.A.K.-systemet, Andelskas
sen, der erstattede banker og sparekasser, og Afregnings
centralen, der skulle varetage vareomsætningen. De luk
kede henholdsvis 1938 og 1935.

Bogen afrundes med et kapitel om J.A.K.’s rolle i 
samtiden, hvori der bl.a. redegøres for forholdet til de 
politiske partier, nogle af de faglige organisationer og 
krisebevægelsen LS. Fra stort set alle sider blev J.A.K. 
mødt med hån og latterliggørelse. Kun LS, DNSAP og 
Retsforbundet viste ved forskelige lejligheder imøde
kommenhed uden at den dog udkrystalliseredes i perma
nent samarbejde. Andelsbevægelsens begejstring for 
J.A.K. var også behersket; men netop på dettte punkt må 
Niels Ulrichsens fremstilling siges at være lidt tynd. Fra 
den etablerede andelsbevægelse blev der rejst indvendin
ger mod opkomlingen J.A.K.’s anvendelse af begrebet 
»andels-« om selskabets status og i navnet på dens pen
gesedler. Det var A. Axelsen Drejer, redaktør af Brugs- 
foreningsbladet og sekretær i Andelsudvalget, der frem
førte kritikken i en anmeldelse af Kristian Jørgensens 
pjece »Andelspengene. En objektiv redegørelse« (An
delsbladet 1932, s. 352 fT.). A. Axelsen Drejer udtrykte sig 
ikke altid lige klart; men i det nævnte tilfælde er der ikke 
mulighed for fejlfortolkninger.

Niels Ulrichsens bog fremtræder som en overbevisende 
nyvurdering af J.A.K. På en række punkter skilte den sig 
afgørende ud fra tidens øvrige krisebevægelser. Den sig
tede ikke så meget til en afhjælpning af specifikke, akutte 
vanskeligheder som mod en global samfundsreform. Ide
grundlaget var udtænkt inden krisen, og »hjælpemidler
ne« delvis afprøvet -  ganske vist uden held. Men da kri
sen kom, og J.A .K.’s leder evnede at katalysere folks 
utilfredshed, fik bevægelsen sit gennembrud. Bogens 
styrke må nok netop siges at ligge i skildringen af kataly
satoren, landinspektør K. E. Kristiansen -  »profeten« 
eller »lygtemanden« fra Brande, som han blev kaldt -, 
fordi Niels Ulrichsens formår at analysere den komplice
rede person, som K.E.K. var, psykologisk. At bogen far 
J.A.K.-folk fra 30’erne til at føle sig og bevægelsen udle
veret, kan Niels Ulrichsen med sit solide og sikre arbejde 
tage ganske afslappet, hvilket hans replik til en af kriti
kerne forøvrigt også viser, at han gør.

Jørgen Dieckmann Rasmussen
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Gunnar Jespersen: Danke Schön. En antihelts prø
velser. Poul Kristensens forlag, 1978, 148 s., 
kr. 58,50.

Denne lille skildring af forfatterens arrestation under be
sættelsen og senere ophold i KZ-lejren Neuengamme er 
en af de betydeligste skildringer af danske i tyske kon
centrationslejre siden Martin Nielsens nu med rette 
genudsendte Rapport fra Stutthof. Den er som Martin 
Nielsens beretning afdæmpet, vel bevidst holdt nede i 
stemningsleje overfor de uhyrligheder, forfatteren for
tæller om. Men mens Martin Nielsens har en atmosfære 
af tavs sammenbidt trods, af harme over at være svigtet 
af danske myndigheder og til gengæld præget af den 
overbeviste kommunists stædige fastholden af ideen og 
solidariteten, så er Gunnar Jespersens historie netop en 
antihelts historie. Han var ikke noget særlig i modstands
arbejdet, da han blev taget af Gestapo, han blev ikke 
torteret under forhørene og Frøslev-opholdet synes at ha
ve rummet pudsige sider. Da hans navn sidst i november 
1944 er blandt de, der råbes op til afgang sydpå, er reak
tionen også i første omgang en lidt desperat humor -  kan 
man huske de uregelmæssige verber?

Beretningen om Neuengamme holdes i samme ned- 
dæmpede stil. Der er en god portion af den evige 
Schwejk-skikkelse i forfatterens opfattelse af sig selv og 
vilkårene. Det gælder også, da han må melde sig syg og 
kommer på revieret, hvor han opholder det meste af den 
tid, han skulle tilbringe i lejren. Revieret var KZ-lejrens 
sygeafdeling og normalt sikker forgård til døden eller i 
dette tilfælde transport til »rekreationslejren« Bergen- 
Belsen. Forfatteren overlever, bliver medhjælper for 
stueformanden og tilbringer tiden med at tage tempera
turer, holde mandtal på levende og døde og -  overleve. 
Der er i hans lavdæmpede fortælling om, hvordan man 
gererede sig i dette miljø psykologisk skarpsind og noget 
af den humor, det vel har været nødvendigt at kunne 
mobilisere for at overleve i dette på en gang inferno og 
bureaukrati. Kostelig er beretningen om den inspiceren
de SS-mand, der hen i marts måned 1945, forsøger sig 
med et imødekommende: »Na, eigentlich sieht hier doch 
ganz nett und ordentlich aus!«, da han havde kantet sig 
rundt mellem de højt opstillede køjestativer med mere 
eller mindre døende fanger, der søgte i liggende stilling at 
indtage den foreskrevne retstilling.

Gunnar Jespersen slap hjem med de hvide busser, kom 
til kræfter i Sverige og fulgte med brigaden hjem via 
Helsingborg-Helsingør. Til hans skildring af Neuen
gamme danner beretningen om hjemturen til Herning en 
i perspektivet uhyggelig, men atter humoristisk holdt ef
terskrift. Flere gange blev de hjemrejsende stoppet og 
antaget for tyskerhåndlangere -  deres legitimation var af 
indlysende årsager mangelfuld. Men hjem nåede han, 
trods alt. Igen en stilfærdig holdt beretning om en side af 
»de fem forbandede år«, her deres afslutning, der kan 
skurre mod det officielle billede. Man slap for de lange 
knives nat, men hvad kostede majdagenes kaos i ydmy
gelser og fejltagelser?

Alt ialt en fortræffelig fortalt skildring af en skæbne i 
modstandskampens 2. eller 3. række og hans oplevelser i

det sidste besættelsesår. Man ser meget gerne mere fra 
Gunnar Jespersens hånd, både form og indhold hæver sig 
adskilligt over erindringsbøgernes gennemsnit. Og så er 
det som sædvanlig en meget smuk bog, Poul Kristensen 
har fremstillet. clms ßjgrn

Søren Wiliert. Der var så dejligt ude på landet. Bd. 
1-2. Forlaget GMT, 1978. 462 s., ill. kr. 88.

Kun et fatal af de problemer, der er opstået indenfor 
dansk landbrug i tiden efter 2. verdenskrig, er blevet gjort 
til genstand for historisk eller samfundsvidenskabelig 
forskning. Et karakteristisk træk ved de fa undersøgelser, 
der foreligger, er, at der er tale om forskning på makro
plan, hvor individaspektet sædvanligvis kun berøres pe
rifert eller oftest helt udelades. Dette forhold prøver Sø
ren Willert at råde bod på med sin bog »Der var så dejligt 
ude på landet«, der er en undersøgelse af den danske 
bondes aktuelle levevilkår og situation set i lyset af den 
kraftige omformning, erhvervet har undergået siden 2. 
verdenskrig som følge af medhjælperafvandring og me
kanisering. Afhandlingen er slutresultatet af et kandidat
stipendium ved Psykologisk Institut, Århus Universitet.

Af bogens to bind indeholder det første otte såkaldte 
»portrætter« af danske landbrugere eller landbrugeræg
tepar. Bag betegnelsen »portræt« gemmer der sig et in
terview, der er stort set ordret gengivet men dog forsynet 
med korte sammenfatninger for udeladte passager. Hvert 
portræt består af et dobbelt-interview, et fra 1971 og et 
fra 1974. Interviewpersonerne repræsenterer et blandet 
men ikke repræsentativt udsnit af landbrugere og former 
for landbrug. Landbokvinderne er imidlertid klart un
derrepræsenteret. Hvorfor netop disse otte interview-per
soner er udvalgt blandt de ialt 57, der har medvirket i 
undersøgelsen, havde været rart at vide; men det nævnes 
der intet om. Formålet med portrætterne er at give et 
indtryk af den forskelligartethed, hvormed danske land
brugere idag kan møde den situation, landbrugserhver
vet som et hele er placeret i. Det pointeres, at bd. 1, dvs. 
de otte portrætter, kan læses uafhængig af bd. 2 som en 
rapport-bog om erhvervets aktuelle situation anskuet 
med et antal brugeres øjne. Men man gør imidlertid nok 
klogt i at følge S.W.’s vink om at læse skiftevis i bogens to 
bind. Det må nemlig tilstås, at interviewene ikke er særlig 
spændende læsning, hvis de læses i en køre. En medvir
kende årsag hertil er ikke mindst det dårlig sprog, inter
view-personerne (med en enkelt undtagelse) har og som 
gengives uden rettelser. Det ville afgjort have forøget for
nøjelsen for læseren, hvis det sproglige »ukrudt« var ble
vet luget bort. Ganske vist ville det gå ud over den spon
tanitet, S.W. søger; men den ville jo stadig være bevaret i 
det grundmateriale, som både portrætterne og undersø
gelsen iøvrigt er baseret på.

Andet bind er et forsøg på, i mere systematisk form, at 
indkredse den situation, som landbrugserhvervet er ble
vet placeret i. Det søges gjort ved at skabe en forbindelse 
mellem på den ene side de historiske forudsætninger, som 
har skabt denne situation, og på den anden side de men
nesker, som skal fungere under disse nye vilkår. Frem
stillingen er opdelt i tre dele. Den første del, der omfatter
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tre kapitler, omhandler de historiske forudsætninger for 
den aktuelle situation. Første kapitel handler om land
bruget i verdenshistorien, helt tilbage fra jæger- og sam
lerstadiet, hvor indsamling og oplagring af fødevarer var 
afgørende for overlevelsen, og frem til idag, hvor land
brug -  ihvertfald i de industrialiserede samfund -  ikke 
længere er den dominerende erhvervssektor. Det er ikke 
nemt at redegøre for denne udvikling på 23 sider og et af 
de midler, S.W. må betjene sig af, hedder da også »klip 
en hæl og hug en tå«. Som et blandt mange eksempler 
kan nævnes, at sammenhængen mellem den industrielle 
revolution og landbruget ikke er helt så simpel, som det 
fremstår i bogen (s. 200). Der var ikke tale om, at land
bruget afgav arbejdskraft til den nye industri-sektor. En
gelske undersøgelser viser bl.a., at landbruget ikke blot 
opretholdt antallet af beskæftigede under den industrielle 
revolution men også forøgede det! Arbejdskraften til in
dustrien må altså være rekrutteret fra befolkningstilvæk
sten. Også skildringen af landbruget i danmarkshistorien 
(kap. 2) er stærkt forenklet. I lighed med den verdenshi
storiske del tager den sin begyndelse i forhistorisk tid. En 
betydelig plads indtager De store Landboreformer, hvis 
væsentlighed fremhæves ved dels at gengive de traditi
onelle tolkninger, dels ved et forsøg på at se reformerne i 
et fremtidsorienteret perspektiv, dvs. som en nødvendig 
tilpasningsmanøvre, som forberedte landet til den indu
strikapitalistiske samfundsform. Søren Willerts tro på 
reformpolitikernes evne til at forudse udviklingen må væ
re stor -  lad os håbe, at nutidens politikere er bare halvt 
så forudseende; men desværre er nyvurderingen af refor
merne efter anmelderens mening en efterrationalisering 
af allerhøjeste karat. Hvordan i alverden skulle danske 
reformpolitikere af godsejerstand kunne forberede indu
striens gennembrud på et tidspunkt, hvor begrebet indu
stri dårligt nok eksisterede i foregangslandet England? 
Argumentet perspektiveres af, at diskussionen om date
ringen af det industrielle gennembrud i Danmark langt
fra er afsluttet. Nogle vil sige 1850-70 (et synspunkt, 
S.W. støtter), andre 1890’erne og andre igen midten af 
dette århundrede! I det hele taget rejser bd. IPs to første 
kapitler det spørgsmål, hvor meget forklaring på den me
kanisering og afvandring, der har fundet sted indenfor 
landbruget efter 2. verdenskrig og som har været med til 
at omforme erhvervet, der er at hente i en historisk over
sigt, der næsten går tilbage til Adam og Evas uddrivelse 
af Paradisets have. Det havde nok været mere givtigt at 
koncentrere sig om en dybtgående analyse af udviklingen 
i det 20. årh. Første del afsluttes med et kapitel om me
kaniseringens umiddelbare forudsætninger. Blandt de 
spørgsmål, der berøres, er afvandringen i personligt per
spektiv, afvandringens samfundsmæssige baggrund og 
spørgsmålet om mekaniseringen skete frivilligt eller blev 
tvunget igennem.

Bd. 2’s anden del hedder »Situationen« og handler om, 
hvordan man ude på brugene har oplevet den omform
ning, landbruget har gennemgået i efterkrigstiden. Det 
første kapitel (= kap. 4) hedder »Mekaniseringens kon
sekvenser på bruget, situationen og rolle«. Her skildres 
det bl.a., hvordan mekaniseringen har givet lettelser men 
også skabt nye problemer i retning af krav til en bedre 
organisering af det daglige arbejde. Samtidig har kombi

nationen mekanisering-medhjælperafvandring gjort 
bonden mere bundet, idet maskinerne er strengt funk
tionsbestemte og ikke som en karl kan sættes ind i be
driften, hvor der er behov for det. Endvidere berøres den 
tiltagende specialisering og stordrift, som er nogle af kon
sekvenserne af overgangen til den kapitalintensive pro
duktionsform. I næste kapitel (= kap. 5), der hedder 
»Landbrugeren og landbrugerrollen«, beskrives de æn
drede forhold, udviklingen har stillet den enkelte land
mand overfor, og hvordan landmænd i forskellige alders
grupper har tilpasset sig de ændrede vilkår. Desuden 
skildres landbrugerens syn på den ændring, der har fun
det sted indenfor landbrugets andelsselskaber, dvs. cen
traliseringen og den deraf affødte mere forretningspræge
de ledelsesform. Sidste kapitel i del II (= kap. 6), »Lo
kalsamfund og familie«, omhandler de ændrede sociale 
relationer i landbruget, altså forholdet mellem ægtefæl
lerne indbyrdes, forholdet forældre-børn, landbrugerne 
imellem og mellem generationerne. Endvidere bruges der 
en del plads på at beskrive landhusmoderens ændrede 
rolle. Som de to forudgående kapitler i del II er også det 
tredje rigt forsynet med uddrag fra de interviews, der er 
lavet i forbindelse med undersøgelsen. Uddragene bruges 
dels som dokumentation, dels som konklusioner i tilfæl
de, hvor S.W. er bange for at optræde illoyalt! Bind 2 
afsluttes med en tredje del, der foruden en sammenfat
ning også indeholder et forsøg på at tegne nogle videre
gående perspektiver. Heri behandles bl.a. spørgsmål som 
konsekvenserne af anvendelsen af kemiske midler i føde
vareproduktionen, det globale fødevaremarked samt 
landbrugspolitiske problemer og den enkeltes handlemu
ligheder.

Søren Willert har ret i sin påpegning af, at man i de
batten om landbruget og dets problemer er tilbøjelige til 
at overse »bonden« (det samme kan vel for så vidt siges 
om »arbejderen« i diskussionen af arbejdsmarkeds- 
spørgsmål). Spørgsmålet er bare, om problemet er løst 
med nærværende bog. Individ-perspektivet er jo alene 
baseret på 57 interviews. Interview-personerne er ikke 
udvalgt efter repræsentativitetskriterier men først og 
fremmest ud fra, om de »havde noget på hjertet« og var 
villige til at formulere det overfor S.W. Denne måde at 
opbygge et individ-perspektiv på skal ikke diskuteres her; 
men der er grund til at påpege de metodiske problemer, 
der opstår ved sammenføringen af individ-perspektivet 
og hvad der i bogen kaldes det »samfundsmæssige eller 
strukturelle perspektiv indenfor den sociale virkelighed, 
som udgøres af den aktuelle danske landbrugssituation.« 
Som portrætterne i bd. I viser, er interview-personer ikke 
enige om, hvad »den sociale virkelighed« er, for nu at 
blive i S.W.’s terminologi, og hvilke muligheder, den 
rummer. En anden sammensætning af interviewpersoner 
vil således let kunne give flere varianter af det »individu
elle perspektiv« og netop heri må undersøgelsens be
grænsning siges at ligge.

Jørgen Dieckmann Rasmussen
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Steffen Lindvald: Københavns hvornår skete det. Fra 
Absalon til nutiden. Politikens forlag. Kø
benhavn 1979. 288 s., ill. kr. 84,50.
I sin velkendte tricolorefarvede håndbogsserie har Politi
kens forlag nu udsendt en årstalsliste til Københavns hi
storie, udarbejdet på grundlag af Kraks tidstavler der 
sidst udkom i 1953: Københavns hvornår skete det. Nytten af 
en sådan håndbog skitseres således i indledningen:

På den ene side kan byens historie opleves på tværs af 
kronologien: »Det har f.eks. sin interesse at se, hvilke 
indre-københavnske begivenheder, der har fundet sted 
samtidig med den slesvigske treårskrig 1848-50«. »Bro
get og mosaikagtigt bliver indtrykket, men netop derved 
supplerer tidstavlen den almindelige historieskrivning, 
der behandler hver side af byens liv for sig«. Tidstavlen 
giver læseren mærkepunkter i Københavns historie. På 
den anden side kan man ved hjælp af registret følge en
kelte fænomeners udvikling gennem historien: »følge 
fremskridtets vej på de forskellige områder«. Indlednin
gen fortæller hvordan. Mange og med tiden flere og flere 
områder inddrages i tabellen: Københavns størrelse og 
udseende, utallige dele af det trafikale liv, handel og 
håndværk, og -  i meget vid forstand -  politiske og kultu
relle begivenheder. Ved hvert århundredeskift (undtagen 
1900) (?) standser forf. op og gør status over de forløbne 
100 års betydning for byen. Bogen vil lidt mere end blot 
være tidstavle. Tidstavlen slutter med 1978. Endelig 
meddeles kongerækken, en fortegnelse over ministerier og 
ministre siden 1848, samt overpræsidenter og borgmestre 
i København siden 1858.

Kvaliteten af tidstavlen ligger i den konsekvens hvor
med den er bygget, ligesom registrets fuldstændighed be
stemmer anvendelsen af de mange store og små oplys
ninger, der fortælles. Det kan kun blive lidt vilkårligt at 
forfølge disse to sider i en anmeldelse som denne, men 
ved megen læsning på må og få og idelig springen mellem 
tekst og register kan man indsamle nogle iagttagelser.

Tidstavlen fortæller os, at Amagerbanen grundlægges i 
1907, men denne oplysning mangler en henvisning i regi
stret, der kun. henviser til 1938, da persontrafikken ind
stilles, og til 1957, da strækningen Tømmerup-Dragør 
nedlægges. Hvad med driften under krigen, da person
trafikken genoptoges i en periode, og hvornår fik banen 
sin nuværende udstrækning (til Kastrup)? Monumenter 
og lignende er som hovedregel medtaget, men jeg gik 
forgæves efter busterne ved Universitetet på Frue Plads 
og statuerne omkring Marmorkirken. Hvis det overhove
det er et bidrag til Københavns historie, at rigsvåbnet 
skiftede udseende i 1948 (med illustration), hvorfor så 
ikke også vise Margrethe Ils endog meget forandrede 
våben 1972. Her begynder svaghederne ved tidstavlen at 
vise sig. Vi får ikke besked med baggrunden for det ny 
rigsvåben i 1948, nemlig opløsningen af personalunionen 
mellem Danmark og Island. Meddelelser som »Der fin
der stadig bank- og postrøverier sted« (1970) og »Stigen
de arbejdsløshed« (1977) er meningsløse i en kronologisk 
tabel. Under året 1651 far vi at vide: »Alle jøder udvises 
6. febr.« Man undrer sig lidt -  det er første gang vi over
hovedet hører om jøder i tabellen. Et opslag i Corpus 
Constitutionum Daniæ afslørede, at i den form, vi får

meddelelsen, er den urigtig og mangelfuld. Jovist, den 6. 
februar blev alle jøder uden kgl. lejdebrev udvist af hele 
landet, men allerede den 24. maj undtages de i Glückstadt 
bosatte portugisiske jøder fra bestemmelsen. Hvorfor 
mon?

Dette sted nærer en frygt hos mig. Når nu så mange 
store begivenheder finder sted i København i dens egen
skab af hovedstad: Enevældens indførelse i 1660 og fald i 
1848, vores første grundlov af 1849 og alle senere grund
love, og meget andet, og det hele koges ned til avisover
skrifter, betyder det så ikke, at københavnerne løber med 
hele Danmarkshistorien. Alle sammenhænge og per
spektiver er faldet bort. Hvis en eller anden i Århus siger: 
Københavneri, er jeg ikke utilbøjelig til at nikke med.

Dertil kommer at bogen er uventet sjusket tilrettelagt. 
Den er fuld af korrekturfejl, og bogens eneste note på side 
248 er forkert anbragt -  den hører til på side 252. Vi far 
næsten intet at vide om illustrationerne og slet ikke om 
omslagsmotiverne (Københavns 2. brand 1795 og »Jen
sen er valgt« 1903). Billedteksten side 236 er ganske en
kelt forkert: »Københavns sidste sporvogn, linie 5. Bag
ved ses dens afløser, bussen«. Bagved ses en Düsseldorfer 
-  det er også en sporvogn! Hastværksarbejde?

Det kan naturligvis være meget hyggeligt at læse tids
tavlens mange meddelelser som en slags »Hvornår var 
det nu det var?« i København, men hvor mange forstår 
ting som Bursproget 1536 eller inkvisitionskommissi
onerne uden videre. Køb en Danmarkshistorie med et 
godt register i stedet for.

Hans Helge Madsen: Brumlebys Historiebog. Læ
geforeningens Boliger på Østerbro. Meddelt, for
talt og erindret af tidligere og nuværende be
boere samt referet af Boligernes bestyrelse. 
Nationalmuseet, København 1979, 279 s., ill., 
kr. 64,50.

I løbet af det 19. århundrede blev der i forb. m. befolk
ningstilvæksten i byerne også mangel på »arbejderboli
ger«. De eksisterende boliger blev overbefolkede. I Kø
benhavn blev problemerne yderligere forstørrede p.gr.a. 
bestemmelser, der medførte, at byggeriet stort set skulle 
begrænses til byggeri inden for voldene, og ikke i større 
omfang kunne finde sted udenfor, på det militære demar
kationsområde. Dette medførte så en stor befolknings
koncentration indenfor, og når man betænker datidens 
hygiejniske forhold, var problemerne også i samtiden iøj
nefaldende, ikke kun for lægerne. Når lægerne specielt 
nævnes, skyldes det, at de gennem deres kendskab til 
udenlandske, først og fremmest engelske forhold, kunne 
se endnu større (politiske) problemer, hvis der ikke blev 
gjort noget ved det, mens tid var.

I København blev bolignøden i samtidens øjne presse
rende omkring midten af forrige århundrede, og allerede 
inden koleraepidemien i 1853, begyndte forskellige for
eninger så småt at bygge »arbejderboliger«. Foreninger
ne var ret forskellige, bl.a. skulle nogen give udbytte, 
andre eksemplificerede princippet om hjælp til selvhjælp 
osv.
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Netop koleraepidemien kom dem, der af vidt forskelli
ge grunde ønskede, at der skulle bygges på demarka
tionsområdet, herunder altså også lægerne, til hjælp. Læ
gerne så en mulighed for et byggeri, der i højere grad 
kunne opfylde sundhedsmæssige krav til boligbyggeriet. 
Et af de markante monumenter for deres arbejde er Læge
foreningens Boliger på Østerbro eller, som de hedder i 
dag, Brumleby, der blev bygget mellem 1853 og 1879 
efter tegninger af arkitekterne Bindesbøll og Klein. At 
der virkelig er tale om et monument, vil man se af, at be
byggelsen omfattede 579 ét og to værelsers lejligheder 
i 19 blokke, inspektørbolig, butikker, asyl, sløjdskole, mø
desal og senere også badeanstalt.

Der har altid været stor interesse for bebyggelsen, først 
for den som forbillede, så som pionerindsats og sidst som 
saneringsmodent eller bevaringsværdigt byggeri. Der er 
blevet argumenteret for bevaring af Brumleby ud fra ar
kitekturhistoriske synspunkter. Men det er ikke denne 
side der tages op i kunsthistorikeren, Hans Helge Mad
sens bog, selv om den også er et indlæg i debatten til 
fordel for Brumleby. Han har kaldt sin bog en histo
riebog, og heri ligger, at det, han vil vise, er livet i Brum
leby.

Bogen falder i to dele, en historisk og en nutidig. Den 
historiske omfatter de første syv kapitler, ca. 3/5-dele af 
bogen, og den nutidige, dvs. tiden fra 1968, omfatter re
sten, de sidste tre kapitler. Bogen er på i alt 279 sider incl. 
to bilag, hvori fundatsen fra 1857 og vedtægterne for 
Brumleby Lejerforening fra 1975 er optrykt, og incl. en 
fortegnelse over meddelere, fortællere, erindrings-skrive
re, bidragsydere og en litteraturfortegnelse.

Bogen er meget velillustreret. Der er mange, gode foto
grafier. Det havde været rart med en detaljeret billedfor
tegnelse. Netop når formålet er at vise livet i Brumleby, 
vil man gerne kunne blade frem og tilbage, når der f.eks. 
bliver omtalt personer, som man ser billeder af andre 
steder i bogen. Dokumentationen er efter min mening 
sine steder noget mangelfuld.

Forfatteren har haft mange forskellige kilder til sin rå
dighed. Hans hovedkilder må netop ud fra formålet blive 
meddelere, erindringer og interviews. En anden vigtig 
kilde er Lægeforeningens Boligers bestyrelsesprotokol, 
der belyser forholdet mellem bestyrelsen og beboerne, og 
Brumleby Lejerforenings arkiv, som ligger til grund for 
de sidste tre kapitler. Bestyrelsens årsberetninger bruger 
forfatteren bl.a. til at belyse spørgsmål som beboersam
mensætning, beboerstabilitet og interne flytninger. Men 
han har udeladt en grundigere undersøgelse af beboernes 
erhverv, da hans materiale ikke er fyldestgørende, og da 
en anden, historikeren Ole Hyldtoft, er i gang med dette.

Næsten hele det ældre arkiv fra brugsforeningen, 
Østerbro Husholdningsforening, er gået tabt. Regnska
berne efter 1900 er ikke benyttet, da forfatteren ikke har 
villet skrive en detaljeret brugsforeningshistorie. Jeg sy
nes, at det er ærgerligt, at de ikke er inddraget, især hvis 
man ud fra dem kan sige noget om forbrug af dagligvarer, 
da det vel også må sige en del om livet og beboerne i 
Brumleby.

Det er en meget spændende bog. Ønsket om at vise 
det, som indledningsvis bliver sammenfattet i udtrykket 
»en almindelig solidarisk holdning«, far ikke forfatteren til

at udelade konflikterne og problemerne i Brumleby. I det 
historiske afsnit vises der noget om, hvordan livet var i 
boligerne. På den ene side var det mere kontrolleret end 
udenfor med et system bestående af en bestyrelse, in
spektør og pladsmænd, der kunne blande sig i dagligda
gen på en måde og i et omfang, som er svær at fatte i dag, 
men på den anden side var der så naboskab, sammen
hold, foreningslivet, den social-demokratiske vælgerfor
ening, boldklubben »Skjold«, festerne i mødesalen og li
vet udendørs. Når dette har sat sig så tydelige spor i 
kilderne, skyldes det måske netop, at det drejer sig om et 
»indhegnet område«. Jeg tror egentlig ikke, at det i prin
cippet adskiller sig så meget fra livet i andre arbejder
kvarterer, når man ser bort fra de gode muligheder, der 
var for kontrol med beboerne, ligesom betingelserne for 
livet udendørs og for foreningslivet var bedre i Lægefor
eningens Boliger.

Engang imellem bliver man stoppet af forfatterens eg
ne overvejelser over den skævhed, der kommer i fremstil
lingen, ved at han bygger på de mest aktives optegnelser. 
Og det har han ganske ret i. Det giver mig anledning til 
en betragtning i forb.m. det nutidige afsnit:

Forfatteren har et sigte med sin bog. Den er en klar 
støtte til, at Brumleby skal bevares på beboernes betin
gelser. Jeg er enig med forfatteren et langt stykke, men 
må alligevel sige fra, når han i indledningen skriver: »Be
boerundersøgelsen [i 1974] viste også, at det stadig er den 
kategori af folk der bor i Brumleby, som kun kan betale 
en billig husleje. Vi forbeholder os ret til at kræve, at 
dette sted fortsat sikres for os og vore lige.« Dette skal 
sammenholdes med, hvad der står tidligere i samme af
snit om Brumlebys bevaringsplan fra 1975. Iflg. den skal 
der moderniseres, men der må ikke tilføjes fordyrende 
ting. Jeg læser dette som »unødig fordyrende«. Skulle det 
virkelig betyde, at mennesker, der er økonomisk dårligt 
stillede, skal finde sig i boliger, der ikke lever op til en 
nutidig standard? Det synspunkt deler jeg ikke. Bolig
spørgsmålet hænger nu som tidligere sammen med den 
politiske kamp.

Forfatteren skriver i indledningen, at »Brumlebys Hi
storiebog dokumenterer, at beboerne her har en sammen
hængende historie, en basis at stå på. At vi kan tage histori
en til indtægt for bevaringskampen.« (s. 9) Jeg synes 
ikke, at denne sammenhæng mellem det historiske og det 
nutidige kommer klart frem. Måske skyldes det, at bogen 
kan virke ret indforstået. Det indforståede understreges 
yderligere af bogens opdeling i emner, hvilket naturligvis 
har sine fordele. Men opdelingen gør det vanskeligt for en 
udenforstående at fastholde kronologien. Det ville også 
hjælpe, hvis forfatteren i højere grad havde sammenfattet 
sine synspunkter og peget på det, som han selv mener er 
perspektivet, i stedet for at skjule sig bag sine meddelere. 
Hvad er egentlig hans egne synspunkter og hans krite
rier, når han vægter de forskellige meddelelser? Det er 
betænkeligt.

Disse bemærkninger skal ikke afholde nogen fra at læse 
bogen. Det er en meget spændende bog om lejerne og 
deres kamp, og en påmindelse om, at ikke alt begyndte 
med 1968, men at der er mange erfaringer at bygge på.

Inge Marie Kromann Hansen
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Rich. Willerslev: Sådan boede vi. Arbejdernes bo
ligforhold i København omkring 1880. Industri
alismens Bygninger og Boliger. Institut for 
økonomisk historie ved Københavns Univer
sitet. Publikation nr. 15. Akademisk Forlag, 
København 1979, 144 s., ill., kr. 64,95.

Da en systematisk undersøgelse af de københavnske ar
bejderes boligforhold mangler, er det meget glædeligt, at 
Richard Willerslevs undersøgelse af de faglærte arbejde
res boligforhold omkring 1880 er blevet udgivet under 
projektet »Industrialismens Bygninger og Boliger«.

Willerslev gør indledningsvis opmærksom på ensidig
heden i datidens litteratur, hvor man enten beskæftigede 
sig med de bedste eller de dårligste arbejderboliger. For 
at undgå denne ensidighed lægger Willerslev vægt på de 
faglærte arbejdere, der kun undtagelsesvis boede i de 
dårligste ejendomme. Willerslev har endvidere valgt 
dem, der boede i de almindelige udlejningsejendomme, 
og ikke i det filantropiske mønsterbyggeri, da den over
vejende del af både de faglærte og de ufaglærte arbejdere 
netop boede i det almindelige udlejningsbyggeri. Det er 
vigtigt at erindre sig dette forbehold under læsningen, da 
det filantropiske byggeri især spillede en rolle på Christi
anshavn, og her var med til at nedbringe den gennem
snitlige husleje.

I undersøgelsen bliver de faglærte arbejdere repræ
senteret ved smede og maskinarbejdere, bl.a. fordi de 
udgjorde en væsentlig del af de faglærte arbejdere. Wil
lerslev mener selv, at de omkring 1880 udgjorde ca. 15% 
af de faglærte arbejdere i København. Det ser også ud til, 
at netop smede og maskinarbejdere har ligget nogenlun
de omkring de faglærtes gennemsnit, men, sådan som det 
også dokumenteres her, med betydelige variationer i løn
nen. Willerslev har udeladt alle, som var logerende eller 
»hjemmebpende«, og alle, hvor det er antydet, at de hav
de bifortjeneste, fordi det, der har interesseret forfatteren, 
er den rene lønarbejder. Der er heller ikke oplysninger 
om hustruers og børns indkomster. Jeg forstår godt disse 
forbehold af praktiske grunde, men finder dem alligevel 
problematiske. Jeg ville gerne have set Willerslevs over
vejelser for, hvilken betydning såvel bifortjenester som 
hustruens og børns indkomster havde for arbejderfamili
ens økonomi, og jeg håber, at han vender tilbage til disse 
problemer.

Når Willerslev netop tager sit udgangspunkt i 1880, 
skyldes det, at den første egentlige boligtælling fandt sted 
i dette år, og at der hermed findes et righoldigt materiale 
til belysning af boligforholdene.

Undersøgelsen koncentrerer sig om arbejdernes bolig
forhold på Christianshavn og på Vesterbro -  og her især 
Skydebane Rode. Herved kan Willerslev konfrontere to 
forskellige (arbejder)bydele, Christianshavn, som den 
ældre bydel med stagnerende befolkningstal, præget af 
små og mellemstore ejendomme og med store beboel- 
sestæthed, og Vesterbro, som den nybyggede bydel, der 
med sine lejekaserner (ejendomme med over et hundre
de beboere) i vid udstrækning var bestemt for den hurtigt 
ekspanderende industriarbejderklasse.

Bogen er på i alt 144 sider, incl. noter, kilder og litte

raturhenvisninger. Den er veldokumenteret og har man
ge og gode illustrationer med oplysende billedtekster.

Willerslev har disponeret fremstillingen på følgende 
måde: I kap. I redegør han for hovedtrækkene i bolig
strukturen på grundlag af den officielle, trykte boligstati
stik for 1885, for på grundlag heraf at sammenligne de 
officielle statistiske resultater med resultaterne af en regi
strering af oplysningerne i de utrykte folke- og boligtæl
lingsskemaer for 1880 (kap. II). I kap. III forsøger Wil
lerslev at indkredse størrelsen af den faglærte arbejders 
årsfortjeneste i 1880 for dermed at skabe grundlag for en 
beregning af, hvor stor en del af arbejdsfortjenesten den 
faglærte arbejder måtte betale for en lejlighed. For at 
vurdere arbejdernes boligstandard er det vigtigt at 
supplere oplysninger om antal værelser med flademål. 
Willerslev undersøger i kap. IV spørgsmålet om smålej- 
lighedernes antal og deres areal, udtrykt i kvadratalen og 
-meter. Denne undersøgelse betragter Willerslev som ét 
af bogens tyngdepunkter.

Med baggrund i den gennemsnitlige husleje (kap. II) 
har Willerslev udvalgt en række lejligheder på Christi
anshavn og på Vesterbro, beboet af smede og maskinar
bejdere. Det drejer sig om ni ét værelses-, 17 to værelsers- 
og en tre værelsers-lejlighed, fordelt på 17 ejendomme. 
På de 17 plancher redegøres der så detaljeret som muligt 
for smede- og maskinarbejderfamilierne, for lejlighederne 
og for ejendommene. Det er et meget spændende materi
ale, og Willerslev kommenterer det grundigt i bogens 
sidste kapitel.

Til belysning af boligforholdene benytter Willerslev 
som nævnt boligtællingen fra 1880, men mange andre 
kilder inddrages. Ved sit kendskab til kilderne og sine 
grundige overvejelser i forbindelse med brugen af dem 
har bogen også interesse for andre end dem, der vil sætte 
sig ind i boligforholdene i forrige århundrede. Bogen 
kræver omhyggelig læsning, men indviklede ræsonne
menter opsumeres, og de enkelte afsnit afsluttes med 
sammenfatninger. Jeg finder det generende, at kilderne 
til de enkelte tabeller ikke fremgår af tabellerne, men kun 
af sammenhængen. Bogens talmateriale bør derfor og 
p.gr.a. forbehold i teksten ikke løsrives fra sammenhæn
gen. Bogen har mange spændende del-resultater, som det 
vil føre for vidt at komme ind på her. Forskellen mellem 
de to kvarterer bliver, f.eks. i kap. II, godt karakteriseret.

Willerslev betragter som nævnt redegørelsen for lejlig
hedernes indvendige areal som ét af bogens tyngde
punkter. Indledningsvis gøres der rede for de problemer, 
der kan være i forbindelse med spørgsmålet om lejlighe
dernes brutto- og netto-areal, og dernæst for lovgivnin
gen vedr. smålejlighederne og for denne lovgivnings kon
sekvenser. Det drejer sig om fritagelse for den statslige 
bygningsafgift og den kommunale arealskat, først for lej
ligheder under 64 D-alen (25 m2) og senere for lejlighe
der under 80 D-alen (31,5 m2) netto. I forbindelse med 
den samtidige diskussion om lovgivningen på dette om
råde foreligger der oplysninger om det samlede skattefrie 
areal fra 1875. Bl.a. på grundlag heraf forsøger Willerslev 
at nå frem til det samlede antal smålejligheder omkring 
1880. Af disse var sandsynligvis mindst 17000 på under 
80 D-alen, og af disse igen mindst 10000 på 64 D-alen og 
derunder i indvendigt mål. Kapitlet forekommer mig ik-
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ke helt uproblematisk. Willerslev bruger oplysninger om 
antallet af lejligheder fra 1875 som udgangspunkt, og 
kommer ved reduktion af tallet p.gr.a. en ændret instruks 
frem til næsten det samme tal som for 1874. Inden tabel 
IV, 1 skriver han imidlertid, at tallet for 1875 må betrag
tes som et minimum, idet der ikke er taget hensyn til 
nybyggeriet af smålejligheder mellem 1874 og slutningen 
af 1875 -  så meget desto mere som byggeriet i 1875 skulle 
være exceptionelt stort, og som byggeriet også formodes 
at have omfattet smålejlighederne. Det virker forvirren
de, også selv om Willerslev bruger dette til at understre
ge, at det drejer sig om et minimumstal. Det forekommer 
mig problematisk i tabel IV,3 uden argumentation at 
tage antallet af lejligheder under 64 D-alen på Vesterbro 
og Nørrebro i procent af, så vidt jeg kan se, samtlige 
lejligheder i 1880 i de respektive bydele.

Jeg finder som nævnt Willerslevs undersøgelse af ud
valgte arbejderes boligforhold meget spændende (kap. V 
+ Planche 1-17). I den forbindelse beklager forfatteren, 
at en væsentlig side, nemlig boligernes møblering, er 
udeladt p.gr.a. manglende kilder. Jeg tror nu, at der er 
mulighed for at nå et stykke vej til belysning heraf med 
andre og måske, for en historiker, utraditionelle kilder.

Hensigten med den fundne huslejerelation var at be
nytte den som udvælgelseskriterium for en række arbej
derlejligheder, hvis beboelsesforhold og standard skulle 
beskrives mere detaljeret. Hvis en ensartet husleje anta
ges at afspejle en nogenlunde ensartet lejlighedsstandard, 
vil de udvalgte lejligheder kunne anses for repræsentative 
for en større gruppe arbejderlejligheder. Men netop 
Christianshavn med den heterogene bebyggelse og va
rierende husleje gør, at udvælgelseskriteriet ikke kan an
vendes strikte på hver enkelt lejlighed. Endvidere har 
Willerslev ved udvælgelsen af de vesterbroske lejligheder 
medtaget alle lejligheder, der blev beboet af de faglærte 
smede og maskinarbejdere ved J. G. A. Eickhoffs Ma
skinfabrik, idet årsindkomsten for disse arbejdere er 
kendt, dvs. at det er muligt at opgøre huslejens andel på 
årsindkomsten nøjagtigt. Helt nøjagtigt kan det dog ikke 
blive, da netop én af disse arbejdere havde en hustru, der 
var dameskrædderinde og en anden boede sammen med 
to søskende samt moderen, som de underholdt. Set under 
ét mener Willerslev, at repræsentativiteten for samtlige 
de udvalgte lejligheder må siges at være tilfredsstillende. 
»Men ikke mindst boligmarkedet har alle dage været 
præget af en broget mangfoldighed«, skriver Willerslev 
på s. 56. Denne bemærkning kan læseren roligt lægge sig 
på sinde. Jeg synes, at netop bogens sidste kapitel og 
plancherne tydeligt viser mangfoldigheden samtidig 
med, at der holdes fast i det generelle.

Inger Marie Kromann Hansen

L. Gotfredsen. Veje i Gentofte -  historie og navngiv
ning. Udgivet af Historisk-topografisk Selskab 
for Gentofte Kommune. 1977. 111 s., ill., kr. 
67,85.
Der kan skrives sognehistorie eller kommunehistorie på 
flere måder. Hyppigst møder man den form, hvor sog

nets/kommunens historie søges beskrevet helt tilbage fra 
forhistorisk tid og frem til nutiden med stort set lige me
gen vægt lagt på alle tidsafsnit til trods for den gevaldige 
forskel i mængden af kildemateriale fra de forskellige pe
rioder. Sjældnere -  men heldigvis i stadig stigende om
fang -  ses lokalhistoriske arbejder, hvor forfatterne »tør« 
begrænse sig til de tidsafsnit, hvor kilderne flyder så rige
ligt, at der ikke bliver behov for at bevæge sig ud på 
fantasiens overdrev. Sjældnest er uden tvivl sogne- eller 
kommunehistoriske arbejder, der i monografiform be
skriver blot en enkelt side af et sogns eller en kommunes 
historie; men de findes. Det er L. Gotfredsens bog Veje i 
Gentofte et af de seneste eksempler på.

Bogen er opdelt i to hovedafsnit: en historisk oversigt, 
der omhandler vejenes oprindelse, vejnettets udvidelse, 
administration m.m. gennem tiderne, og et leksikalt af
snit, hvor hvert enkelt vejnavns oprindelse forklares og 
navngivningstidspunktet søges fastslået. Den historiske 
oversigt er opbygget kronologisk og indledes med en lo
kalisering af bygdens ældste veje, hvilket gøres på 
grundlag af udskiftningskort og andet kortmateriale. Næ
ste afsnit handler om de herskabsveje, som gik gennem 
den nuværende Gentofte kommune. Det drejer sig dels 
om den kongevej, Frederik II anlagde til Hillerødsholm, 
dels den kongelige lyst- og jagtvej ud til Dyrehaven. Disse 
veje var imidlertid enten totalt lukket for offentligheden 
eller også var det kun tilladt at benytte dem mod erlæg
gelse af bompenge. Et anderledes almentnyttigt sigte 
havde derimod det vejanlæg, J. H. E. BernstorfTanlagde i 
forbindelse med udskiftningen af bøndergodset under 
BernstorfT gods. Formålet var at give sognets beboere 
behageligere veje at køre på. Med oprettelsen af en sog
nekasse, der fik en del af sine indtægter fra de såkaldte 
»byespenge«, tilstræbte greven en bedre vedligeholdelse 
af vejnettet end tidligere. Men -  som L. Gotfredsen viser 
-  var problemet med vejenes vedligeholdelse ikke løst 
hermed. Først med landkommuneloven af 1867 blev der 
grundlag for forbedringer. Loven gav nemlig mulighed 
for at udbyde arbejdet i entreprise i stedet for at lade det 
udføre in natura som tidligere. Af større betydning var 
det måske nok, at tilsynsmyndigheden i vejspørgsmål 
blev overdraget til amtsrådet. Nye problemer kom imid
lertid til. De mange private beboelsesveje, som fulgte 
med den kraftige udstykning i 1890’erne, blev nemlig 
ikke anlagt i kommunalt regi og blev derfor af stærkt 
svingende kvalitet. Først med vedtagelsen af en ny vej
vedtægt i 1909, hvorved de private veje blev henlagt un
der Teknisk Forvaltnings tilsyn, bedredes dette forhold. 
L. Gotfredsen afrunder den historiske oversigt med et 
kapitel om de store udfaldsveje fra 1930’erne, som den 
voksende biltrafik skabte behov for, og en kort redegørel
se for navngivningen af kommunens veje. Bogen afsluttes 
som ovenfor nævnt med en fortegnelse over samtlige vej
navne med angivelse af deres oprindelse. Denne sidste 
del af bogen skal ikke omtales her, da den udelukkende 
har lokal interesse.

L. Gotfredsen skal roses for sin vejhistoriske oversigt. 
Den er skrevet på en sådan måde og med så bredt et 
indhold, at også andre end den lokalkendte læser kan 
have udbytte af at læse den. Det må dog indvendes mod 
fremstillingen, at den giver et lidt »skævt« billede af
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samfærdselsårerne i ældre tid. Her tænkes der på det 
»underordnede« vejnet, stierne, der -  det skal indrømmes 
-  er meget vanskelige at opspore, fordi de kun sjælden er 
indtegnet på de gamle kort; men placering af skole- og 
kirkestier og ikke mindst stridighederne herom findes 
omtalt i mange udskiftningsforretninger og. retssager. I 
bogen hører man ikke om lokale stier før omkring 1853; 
men de har utvivlsomt været der. Kørsel med hest og 
vogn var forbeholdt de velstillede. »Apostlenes heste« har 
uden tvivl været det hyppigst anvendte transportmiddel, 
og lige så sikkert er det, at den gående (og ridende) færd
sel ikke har fulgt de egentlige veje, når det betød en om
vej. Det er dog kun en skønhedsplet, anmelderen her 
peger på. For ellers må det siges, at bogen er et bevis på, 
at det også i sogne- eller kommunehistorisk sammenhæng 
er en fordel at begrænse sit emne, således at man opnår 
en større fortrolighed med det. L. Gotfredsen skriver lo
kalhistorie med sikker hånd og formidler sin viden på 
fængende måde. Jørgen Dieckmann Rasmussen

Hakon Lund: Mindelunden ved Jægerspris, udgivet 
af Kong Frederik den Syvendes Stiftelse paa 
Jægerspris 1976, 103 sider, ill., kr. 35.

I 1777 udkom Ove Mallings Store og gode Handlinger af 
Danske, Norske og Holstenere, beregnet til lærebog i la
tinskolen og en af de historiske fremstillinger, der fik 
størst betydning for den almindelige historieopfattelse, 
»faa andre have som den bidraget til at vække Fædre- 
landskjærlighed og sprede Kundskab om vort Folks Hi
storie i vide Kredse«, skrev A. D. Jørgensen. Initiativet 
til værket var udgået fra Ove Høegh-Guldberg, selv for
fatter til en verdenshistorie med et lignende religiøst-mo- 
ralsk grundsyn, som Malling efter sagens natur i sin bog 
kunne give en drejning mod det nationalt fortjenstfulde. 
Det er velkendt, at Mallings klare og medrivende stil 
gjorde hans bog til folkelæsning gennem mere end et år
hundrede, hvor den udkom i syv oplag og blev oversat til 
tre verdenssprog. Et mere direkte nedslag, næppe så 
umiddelbart påagtet skønt et ganske bemærkelsesværdigt 
udtryk for enevældens kulturpolitik, fik Mallings histo
riebog imidlertid i den mindepark med 54 marmorstøt
ter, alle udført af Johannes Wiedewelt, som den altfor- 
mående Guldberg lod sin fyrstelige beskytter, arveprins 
Frederik, anlægge ved Jægerspris, så at sige med Mal
lings bog i hånden.

Kunstakademiets overbibliotekar Hakon Lund, selv en 
kyndig vejleder i det 18. århundredes haver, har fremlagt 
de nærmere enkeltheder ved anlægget af mindelunden 
ved Jægerspris i et lille, men nyttigt og dertil nydeligt 
udstyret skrift, som Kong Frederik den Syvendes Stiftelse 
har udgivet i anledning af 200-året for såvel Ove Mal
lings Store og gode Handlinger som opstillingen af de 
første monumenter ved Jægerspris. Her var en begyndel
se allerede gjort i 1776, da arveprinsen lod en delvis 
sammenstyrtet jættestue i marken ved Kulhuse-vejen, 
»Monses Høj«, udgrave og omdanne under navnet »Juli- 
ane-Høj« til den bedste Moders Minde«. Guldberg pub

licerede både udgravningen og den sønlige moderkærlig
heds monument, der udformedes i terrasser, hvor syv 
ensartede marmorstøtter over »nogle Fordums hedenske 
Konger« blev opstillet mellem klippede træer og stokro
ser (!), med den udmærkede begrundelse, »at da Godset i 
umindelige Tider har tilhørt danske Konger er det ikke 
en urimelig Formodning, at det endog i ældgamle Tider 
har været Kongers Ejendom, og at Gravstedet kan have 
været opført for Landets ældste Regenter«.

Billedhuggeren Johannes Wiedewelt udførte mindes
mærkerne og må også gøres ansvarlig for højens omdan
nelse efter forbillede i de romerske kejsergrave, som 
Augustus og Hadrian havde anlagt ved Tiberen (selv om 
de på daværende tidspunkt ikke stod bevaret i deres op
rindelige, med cypresser begroede skikkelse). Det er 
imidlertid bemærkelsesværdigt, at mens dette anlæg med 
sine geometrisk regulerede skrænter og terrasser, den 
symmetriske, aksefaste opbygning og de klippede hække 
og træer endnu ganske står på den klassiske (franske) 
havekunsts trin, ligesom en lang allé knyttede Julianehøj 
til den egentlige slotspark, fik den historisk-pædagogiske 
mindelund i slotshavens og slotshegnets »stille Dunkel
hed«, en så helt anderledes fri karakter, at den fa år 
senere (1780) vakte den »følsomme« havestils fornemste 
talsmand, Kieler-professoren C. C. L. Hirschfelds udelte 
begejstring: »Marmorets glimten, der bryder gennem 
løvmasserne, og det hellige mørke, hvori monumenterne 
stundom skjuler sig, indtil øjet pludselig skuer dem, lader 
de skiftende indtryk trænge ind i sjælden. Alt er stille, 
ensomt og højtideligt«.

Det havde været ganske interessant, om Hakon Lund 
havde ofret lidt mere opmærksomhed på dette så bratte 
omslag fra klassik til romantik i selve det anlægsgartneri- 
ske princip, så meget mere, som han dog med stor kyn
dighed anskuer både Jægerspris-anlægget og dets mere 
beskedne hjemlige forgænger, det af lensgreve Johan 
Ludvig Holstein efter plan af professor H. P. Anchersen i 
1750’erne anlagte »historisk-genealogisk-peripathetiske 
Academie« i Ledreborg Dyrehave, på de belærende ha
vers (formodentlige) internationale baggrund. Læseren 
præsenteres således for det Temple of British Worthies i 
Bridgemans storstilede anlæg for Lord Cobham ved Sto
we, som også Hirschfeld kendte. Mindre vedkommende 
kan den udførlige omtale af Prato del Valle-anlægget i 
Padova i den ellers så stramme fremstilling forekomme, 
da denne italienske skulpturpark af kronologiske grunde 
ikke kan være en forudsætning for den samtidige danske 
(og naturligvis endnu mindre nogen efterligning!), og 
desuden har en ganske anden karakter.

Jægerspris-monumenterne er tidligere grundigt 
beskrevet i en monografi af dr. V. Thorlacius-Ussing, 
ligesom dr. Arne Hoff har fremlagt korrespondancen 
mellem statsmanden Guldberg og billedhuggeren 
Wiedewelt, der kaster interessant og for så vidt usædvan
ligt lys over hele anlægget, hvis principielle betydning 
Hakon Lund rigtigt fremhæver som »en manifestation af 
den danskhed hoffet og Guldberg ønskede at demonstrere 
efter Struensees fald . . . det er ikke noget tilfælde, at 
parken har 200-års jubilæum samme år som loven om 
indfødsretten«. Derfor havde man også gerne set en noget 
mere indgående analyse af det gjorte udvalg af minde-
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værdige personer, selv om det vel i hovedsagen er rigtigt, 
som Hakon Lund skriver, at Guldberg »synes at have 
redigeret navnene, efterhånden som de faldt ham ind«. 
Af og til ændrede han dog mening og bortviste f.eks. 
feltmarskal Eiler Hoick og Svanninge-præsten Hans 
Madsen fra de mindeværdiges selskab, mens den der
imod for landsforrædderi dømte GrifTenfeld kom med -  
endda blandt de første 18 navne. Også mindesmærkernes 
ofte ganske sindrige, for ikke at sige snurrige, symbol
sprog, som Guldberg ligeledes selv fra først af foreskrev 
Wiedewelt, selvom hans stigende optagethed af sfatens 
anliggender efterhånden gav billedhuggeren friere hæn
der, kunne man have ønsket nøjere analyseret.

Med al respekt for Wiedewelts store indsats er minde
lunden statsmanden og folkelæreren Guldbergs værk og 
stod og faldt med ham. Således standsede også opstillin
gen af mindestøtter -  på en enkelt nær -  brat ved hans 
styrt fra magten 1784, og det mindesmærke, han vel hav
de forestillet sig selv at fa, fik han aldrig.

Man kan derimod gerne tage hele mindelunden ved 
Jægerspris som et monument over den i mange henseen
der så fortjente Ove Høegh-Guldberg, som altid selv kom 
til at stå i skyggen af de mere brilliante karakterer på 
godt og ondt, han efterfulgte, og som efterfulgte ham. 
Hakon Lunds lille publikation tjener i hvert fald Guld
bergs minde vel og har derudover den værdi for første 
gang at bringe J. Fr. Clemens’ kobberstik til Peder Topp 
Wandalls aldrig afsluttede bog om De paa Jægerspris ved 
Mindestene hædrede Fortiente Mænds Levnets-Beskri
velse (1783). Med Hakon Lund i hånden vil det nu være 
en smal sag at opspore de godt halvt hundrede historiske 
-  og historiografisk interessante -  mindestøtter, hvoraf 
vel en del i tidens løb har måttet fornyes, men dog i det 
væsentligste som pålidelige reproduktioner, omend i an
det materiale (granit og sandsten), ligesom bevoksningen 
naturligvis i nogen grad har ændret sig. Alligevel er det i 
høj grad lykkedes at bevare Slotshegnets stemning af ro
mantisk mindelund, og det er ikke den ringeste fortjene
ste, Kong Frederik den Syvendes Stiftelse paa Jægerspris 
har indlagt sig. Flemming Jerk

Bredo L. Grandjean: Marienborg, et nordsjæl
landsk landsteds historie, udgivet af Histo
risk-topografisk Selskab for Lyngby-Taarbæk 
Kommune 1977, 71 s., ill. kr. 80.
Poul Strømstad: Frieboes Hvile, et landsted fra 
det 18. århundrede, Nationalmuseets Køb
stadsundersøgelser 1978, 38 s., ill. kr. 15.

Eiler Nystrøm og Vilhelm Lorenzen var de første histori
kere, der mere systematisk interesserede sig for »land
gårde og lyststeder i barok, rococo og empire«, som titlen 
lyder på Lorenzens grundlæggende publikation fra 
1916—20. Her blev konkrete arkitekturhistoriske oplys
ninger fremlagt om en række af de talrige landsteder nord 
for København tillige med et stort billedstof, mens Ny
strøm nogenlunde samtidig i sine tre bind om Søllerød, 
Gentofte og Lyngby sogne -  siden samlet i Fra Nord

sjællands Øresundskyst (1938) -  redegjorde for de topo
grafiske, personalhistoriske og kulturhistoriske forhold, 
som også i Louis Bobé fandt en fortrinlig kender og flittig 
forsker. Så lidt som på noget andet område har disse 
pionerarbejder imidlertid kunnet udtømme det ganske 
rigelige matriale, ligesom dette i nyere tid er øget ved 
arkivafleveringer og udviklingen af bygningsarkæologien 
til et uundværligt arkitekturhistorisk hjælpemiddel.

Dette kommer de her behandlede landsteder til gode, 
begge beliggende i Lyngby, omend på hver sin side af 
søen, Marienborg ved Nybro i landskabelig bemærkel
sesværdig position på næsset mellem Mølleåen og Bag
sværd Sø i den herskabeligt helstøbte bebyggelse Ny Fre- 
deriksdal, Frieboes Hvile mere uænset under skovbrynet 
ud til den travlt trafikerede Lyngby Hovedgade over for 
indgangen til Sorgenfri Slotspark. Nogen videre fremtræ
dende plads blandt mindestederne for den »florissante 
tids« sommerlige high-life i den romantisk afvekslende 
sø- og skovegn nord for København som Frederiksdal, 
Sophienholm eller Dronninggård (»Næsseslottet«) har 
de dog aldrig indtaget og heller ikke i videre udstrækning 
tiltrukket sig forskningens opmærksomhed. Ingen af dem 
var således blandt det gode dusin landsteder, der fandt 
optagelse i Hassøs Danske Slotte og Herregårde 
(1944-46), hvorimod Marienborg blev medtaget i Aage 
Roussells anden udgave af samme værk (1963-67); stedet 
havde i mellemtiden faet mere almen interesse takket 
være kunstsamleren, højesteretssagfører C. L. Davids be
stemmelse af ejendommen til sommerbolig for landets 
statsminister (1961). I de senere år har Marienborg hyp
pigt været anvendt til politiske drøftelser af mere intern 
karakter, mens Frieboes Hvile efter omfattende restaure
ring er åbnet som ramme om Lyngby-Tårbæk kommunes 
Byhistoriske Samling.

Det er arkivar Bredo L. Grandjeans fortjeneste at have 
udredt Marienborgs bygningshistorie, som endnu Traps 
5. udgave (1960) ikke turde tidsfæste nærmere. Hans ar
tikel fra Danske Slotte og Herregårde (2. udgave) er her 
genoptrykt i væsentligt udvidet skikkelse, hvorved inter
essante kulturhistoriske oplysninger, først og fremmest 
fra det (Hegermann-) Lindencrone’ske privatarkiv, har 
kunnet medtages. Samtidig foreligger den nu fyldigt illu
streret med et omfattende, fra talrige private og offentlige 
samlinger tilvejebragt billedmateriale -  ejerportrætter, 
prospekter, matrikulskort. Man havde gerne også set et 
par fotografier, der bedre end de bragte dystre efterårs- 
optagelser ydede landstedets nuværende fremtræden 
retfærdighed. Interieurbilleder og et par planer over hu
sets indretning før og nu, som der i øvrigt omhyggeligt 
redegøres for i teksten, ville ligeledes have været nyttige, 
navnlig da kgl. bygningsinspektør Peter Koch ved om
bygningen 1961-63, så vidt forfatteren, gik så radikalt til 
værks, at »hovedhusets stilfærdige og stilrene ydre intet 
røber om rumdispositionen, som man med lignende huse 
i erindringen forestiller sig helt anderledes«.

Marienborg er efter al sandsynlighed opført 1744 af 
kommandørkaptajn Olfert Fischer, fader til den ligely- 
dende helt fra Slaget på Rheden 1801, men stod da kun 
som et »typisk dansk landhus i en etage med en gennem
gående trefags kvist og halvafvalmede gavle«. Den hidtil 
unavngivne lystgård »på Frederiksdal« fik først sit navn,
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da kammerherre Johan Frederik Lindencrone fra Gjors- 
lev i 1795 erhvervede den og opkaldte den efter sin hustru 
Bolette Marie, født Harboe, og først sit nuværende mar
kante, toetagers udvortes ved den ombygning, som 
Grandjean ret overbevisende tidsfæster til agent Jean de 
Conincks ejertid 1804-07, skønt ejendommen først ved 
nyvurderingen til brandforsikring i 1851 beskrives i over
ensstemmelse hermed. Den ellers så uprætentiøse frem
stilling af Marienborgs historie far gennem påvisningen 
af den forsigtighed, hvormed man således bør omgås 
brandtaxationsforretningerne som bygningshistorisk kil
de, sin særlige værdi for historikeren.

Museumsinspektør Poul Strømstads lille skrift om 
Frieboes Hvile har samme principielle, metodiske inter
esse, selv om de bygningshistoriske facts her nok havde 
vundet ved også at blive indarbejdet i en bredere kultur
historisk fremstilling, så meget mere som ejendommen 
har betydelig interesse ud over det rent arkitektoniske, 
ved at være nedarvet gennem fem slægtled fra 1782 til 
1953, en tid lang endda belagt med fideicommissariske 
bånd, vistnok det mindste i sin art i landet. Hele publi
kationen har dog et anderledes nøgternt udstyr end Ma- 
rienborg-bogen, men en vedlagt meddelelse fra Byhisto
risk Samling for Lyngby-Taarbæk Kommune henleder 
opmærksomheden på den tidligere ejer, løjtnant F. C. C. 
F. Funchs optegnelser om Frieboes Hvile i Lyngby-Bo- 
gen 1978.

Som Grandjean fremlægger Strømstad ikke alene de 
kendte vurderingsforretninger, selv om den ældste (afjuli 
1758!), da den nyopførte ejendom blev solgt efter bygher
ren, apoteker August Günthers død, desværre ikke er be
varet, men kan også supplere de her givne oplysninger 
med resultaterne af Nationalmuseets farvekonserverings- 
anstalts undersøgelser af den i mange henseender så vel
bevarede og indtagende lille hovedbygning, ikke større 
end et nutidigt parcelhus (ca. 15X 8 m), men ulige mere 
herskabeligt. I begge de to gennemgående sale i husets 
dominerende midterrisalit, hvorom hele beboelsen er 
samlet, sidder trykte, franske papirstapeter med mariti
me motiver, nævnt allerede i den første brandtaxation af 
1808 og næppe meget ældre. Den nedre sal (havesalen) er 
desuden indrettet med »Brøst-Paneel med 12 forgyldte 
Collonner« (pilastre), som det allerede hedder i vurde
ringen til auktionsforretning 1782, men den farvetekniske 
undersøgelse viser, »at en del af træværket på et eller 
andet tidspunkt er blevet beskåret og omplaceret«, lige
som det er sammensat af dele, »der rimeligvis tidligere 
har dannet en helhed, men som ved omsætningen er ble
vet beskåret og sat sammen uden hensyn til den oprinde
lige dekoration«. Antagelig er ændringerne sket i forbin
delse med opsætningen af de nævnte tapeter ret kort efter 
agent Anders Bodenhofis datter, Gertrud Cathrines 
bryllup i 1795 med den senere general F. C. C. Frieboe, 
som ejendommen fik navn efter. Takket være den om
hyggelige bygningshistoriske redegørelse er det nu muligt 
at følge så at sige alle ændringer gennem bygningens 
225-årige historie, ude og inde, og her rum for rum, des
værre uden at deres møblering og anvendelse lår nævne
værdig omtale, skønt general Frieboes arvinger beboede 
stedet lige til 1966, og ikke fa gamle ejendele synes at 
have været for hånden.

Der er grund til at gøre opmærksom på den værdifulde 
indsats, Lyngby-Tårbæk kommune og dens historiske 
selskaber har ydet, ved at befordre udgivelsen af disse 
hver på deres vis så værdifulde små skrifter om kommu
nens bygningskulturelle arvegods. I det ydre fremtræder 
de meget forskellige, både monumenterne og bøgerne, og 
hvad det sidste angår, kunne man nok have ønsket, at 
noget af den overflod, Marienborg-bogen som jubilæ
umsskrift for Historisk-topografisk Selskab stiller til skue 
-  i parantes bemærket i øvrigt ikke udelt til sin fordel, 
skønt Det Berlingske Bogtrykkeri lægger navn til den no
get sværtede og gnidrede sats -  kunne være kommet Na
tionalmuseets lille fotokopierede skrift om Frieboes Hvile 
til gode. Til gengæld kan man her glæde sig over et mere 
fyldestgørende, nutidigt illustrationsmateriale, ligesom 
en plan over anlægget ikke savnes. Flemming Jerk

Steen Balle: Et sogn på Lolland. Udgivet i sam
arbejde med Sakskøbing lokalhistoriske arkiv. 
1979. 159 s. kr. 48.
Til trods for at sognet som enhed nu kun har betydning i 
den kirkelige administration fremkommer der til stadig
hed nye sognehistorier. Eller måske er det netop derfor. 
Et landsogns sammenlægning med en købstadskommune 
kan give næring til en følelse af at det lille samfunds 
værdier druknes. Denne bog behandler Slemminge sogn 
på Østlolland, siden 1970 underlagt Sakskøbing i kom
munal henseende. Et hovedmotiv for at skrive bogen har 
iflg. forordet og indledningen været utrygheden ved den 
megen centralisering. Forfatteren, der er bosat på en af 
sognets gårde, har ønsket at belyse egnens fortid og må
ske navnlig nutid »for at fa folk til at overleve på en bedre 
måde«. Ønsket er fromt og godt, men en hel del misfor
ståelser skæmmer den mere historiske del af fremstillin
gen, så man kan have sin tvivl om, hvor vidt folk gennem 
denne bog kan drage den lære af historien. På den anden 
side lyser glæden ved arbejdet med opgaven ud af alle 
bogens sider, og derved bliver forfatteren på flere måder 
en god ambassadør for historisk tankesæt.

Stilen er ret personlig og læseren får i fuldt mål besked 
om det samfundssyn, der ligger bagved og om, hvad for
fatteren mener med den måde bogen er sat sammen på. 
Man har behov for disse fortolkninger af egen tekst, da 
det ellers kan være vanskeligt at begribe logikken og den 
tilstræbte overskuelighed. I princippet behandles emne
kredsene på den måde, at der begyndes med den nære 
fortid, som efterfølges af en bagudrettet beskrivelse til ca. 
år 1800 eller lidt før. Der er imidlertid adskillige digressi
oner og kronologiske spring undervejs, og som nævnt kan 
det være svært at se logikken. Der lægges ud med et afsnit 
om Slemminge 1970—80; det indeholder overvejende per
sonlige (læs: politiske) betragtninger om samfund og 
skole. Alligevel hedder det umiddelbart efter dette afsnit, 
at det ikke har været hensigten kun at komme med for
klaringer, som ikke kan diskuteres! (s. 9). Kan man andet 
end diskutere et udsagn som f.eks. »Vi fik flere biler, og 
så blev vi fri for at tale sammen«? (om udviklingen i 
1970’erne). Ser man forbi nogle noget slidte nutidsven-

704



Anmeldelser

dinger og undlader at ærgre sig over de manglende eller 
upræcise kildehenvisninger, kan man trygt gå videre i 
bogen. Steen Balle og lokale hjælpere har nemlig samlet 
et ganske beundringsværdigt stort stof, navnlig for den 
nyere tids vedkommende. Dels er de lokalt opbevarede 
sognekommunale sager og protokoller benyttet, og dels 
en række forenings- og erhvervsarkiver, som formodes 
enten at ligge på det stedlige lokalhistoriske arkiv eller 
ude omkring. Endelig er der gode pluk fra samtaler og 
optegnelser om hverdag og fest på egnen. I det hele taget 
står det kulturhistoriske billede ofte klart og friskt, des
værre noget i modsætning til passagerne af mere traditi
onel historisk karakter.

Fremstillinger og primære kilder benyttes sideordnet, 
og de eksempler, der udvælges fra kilderne som belæg for 
synspunkter kan forekomme tilfældige. Som eksempel på 
bøndernes holdning til de højere verdslige magter nævnes 
opsætsighed mod det 18. århundredes forbud mod bræn
devinsfremstilling, hvorefter der straks gås videre til et 
udsagn fra 1930’erne om at »Lolland var stedet, hvor 
man drak meget« (s. 11). Om bøndernes forhold hedder 
det mere generelt at de ikke var gode. Nok muligt, men 
hvornår og sammenlignet med hvem eller hvad?

Bogen indeholder bl.a. afsnit om kirke- og skoleliv, den 
sociale og erhvervsmæssige udvikling gennem et par 
hundrede år. Menneskenes virke er sat i forgrunden, og 
som rimeligt er for disse egne af landet, belyses også den 
udenlandske arbejdsstyrkes forhold. Værdifuldt er det 
også at de måske lidt upåagtede sider af kulturlivet i 
efterkrigstiden fremdrages, idet der i billeder og tekst be
rettes om idrætsliv og ungdomsarbejde. Her står man ved 
en god fornyelse af den traditionelle sognehistorie, og det 
er på disse felter bogen har størst værdi. Desværre må 
man derimod nærmest fraråde et afsnit som det om 
»Menneskene ved landbruget« (s. 91-109), da fejl og 
misforståelser er for hyppige.

Bogen har et nydeligt lay-out og både kort og billeder 
står godt. I forordet takkes mennesker, som har gen
nemlæst manuskriptet for skrivefejl og unøjagtigheder. 
Man kunne ønske de samme mennesker havde haft fat i 
forordet, hvori findes nogle uheldige skrivefejl.

I et efterskrift redegøres for, hvorledes manuskriptet 
også har været forelagt faghistorikere til udtalelse. Et par 
citater fra udtalelserne gengives. Forfatteren har ikke laet 
lutter ros, tværtimod, hvilket far ham til at stille spørgs
mål ved »hele den måde vores eksperter arbejder med 
historien på. Hvem er historien for? Og hvad skal den 
bruges til?« En svarmulighed er, at historien selvfølgelig 
er for alle, men skal målet være at gøre folk klogere, da 
må den, der skriver eller på anden måde formidler, sætte 
sig grundigt ind i hele sit emne. Med fare for at fremstå 
som lokalhistorisk lyseslukker må det frem, at her svigter 
denne bog. Munden er taget for fuld.

Om man bryder sig om den lidt pågående facon med at 
konfrontere læseren med en bogs tilblivelseskvaler er en 
smagssag, men der ligger noget modigt og stærkt i kam
pen for at komme til orde på egne, lokale præmisser. Den 
dialog mellem amatør og »ekspert«, der mere end anes, 
er nødvendig for det fremtidige historisk orienterede ar
bejde i Slemminge som andetsteds i landet.

M argit Mogensen

Jørgen Hæstrup: Krig og besættelse. Odense 
1940-1945. Odense bys historie, bd. 9. Odense 
Universitetsforlag 1979. 464 s., indb., ill., 
(abonnementspris kr. 132), kr. 198.

I 1988 er det 1000 år siden Odense by første gang er 
nævnt i et dokument. Byrådet har besluttet at markere 
jubilæet »ved at udgive en omfattende skildring af byens 
og dens nærmeste oplands historie bygget på den nyeste 
forsknings resultater, en fremstilling som nok omhandler 
de etatsråder, der har givet vor by sit navn, men i endnu 
højere grad de mange generationer af i dag ukendte 
odenseanere, hvis solide daglige arbejde har formet den 
by, vi i dag lever i.« Det er et tiltalende program Odenses 
borgmester her har formuleret, og planen er desuden 
stort tænkt. Det er nemlig meningen at der fra nu af skal 
komme et bind om året, således at der foreligger en 10 
binds byhistorie, når jubilæumsdagen oprinder. Der er 
altså lagt op til et i omfang ret enestående værk i dansk 
lokalhistorie, og da de 15 forfattere, der medvirker, er 
erfarne forskere og skribenter, hovedsagelig hentet fra 
byens universitet samt dens landsarkiv og museum, er 
det unægtelig med forventning man giver sig i lag med 
det første bind, som er bind 9. Man har nemlig valgt at 
starte med Jørgen Hæstrups skildring af årene 1940-45. 
Det er sikkert i mange henseender en klog disposition, for 
der er en stor og vidt udbredt interesse for netop denne 
periode. På den anden side er der mange vanskeligheder 
forbundet med at forske i besættelsestiden. Mange af de 
kilder, en historiker ellers benytter, mangler fra disse år, 
og andre er stærkt censurerede. Det er heller ikke nemt at 
skrive lokalhistorie om besættelsesårene. I en efterskrift 
har Hæstrup selv formuleret problemet sådan: »Odense 
havde altså i disse år to tilværelser: en illegal skyggetilvæ
relse og en legal eksistens i trods mod de abnorme til
stande. Begge dele måtte skildres.« Som anmelder må 
man spørge: Er dette en bog om besættelsestiden i Oden
se eller om Odense i besættelsestiden?

Lad mig straks give svaret: Dette er faktisk et spæn
dende og velskrevet bind i serien om Odenses historie, en 
solidt funderet skildring af mennesker, tilstande og begi
venheder i en af landets store byer i nogle bevægede år. 
De mangeartede problemer forfatteren har mødt under 
sit arbejde er blevet løst på en lykkelig måde. Allerede 
bogens disposition røber et sikkert greb om stoflet. Ad
skillige lokalhistoriske værker er stærkt emnedelt med en 
række lodrette snit anbragt side om side: bystyret (fra 
begyndelsen til slutningen), handelen, industrien, hav
nen, brandvæsenet, vandværket osv. sluttende med kul
turlivet -  alt skildret hver for sig. Hæstrup har opdelt sin 
bog i 58 kapitler, hvert med et antal underafsnit. Skil
dringen er tilsyneladende jævnt fremadskridende, der 
startes med 22 graders frost i februar 1940 og sluttes 
med adskillige varmegrader i maj 1945. Undervejs bry
des kronologien dog adskillige gange, og det sker på en 
næsten umærkelig og raffineret måde. Et enkelt exempel 
kan illustrere det. De første kapitler behandler besættel
sen af byen, de umiddelbare økonomiske og forsynings
mæssige konsekvenser heraf og borgernes første reakti
oner herpå. Kapitel 9 slutter: »Dette var meget groft og
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meget skematisk det odenseanske erhvervslivs situation, 
da man gik ind i efteråret 1940 med voksende bevidsthed 
om, at det værste lå forude og ikke bagude. Løsningerne 
må skildres, som firmaernes ledere som medarbejdere på 
alle niveauer -  dag for dag og punkt for punkt fandt frem 
til dem.« Næste kapitel begynder: »Uhyre meget afhang 
af transportmulighederne«, og derefter følger så to ka
pitler om problemerne for biltransport, statsbanedrift og 
havnetrafik, hvad der leder naturligt over til det store 
havnebyggeri. Hvert af disse temaer følges til hen mod 
krigens slutning, således at behandlingen afrundes og får 
perspektiv. Havnekapitlet slutter med en omtale af hav
nens og kanalens betydning for sejlsport og udflugter. I 
det næste kapitel springes der tilbage til efteråret 1940 
med afsnit om fritidsglæder og mødeaktiviteter. Altså et 
kronologisk spring, men en emnemæssig sammenhæng. 
Den frie og mosaikagtige opbygning Hæstrup har an
vendt, gør bogen spændende for læseren, og gør det mu
ligt for forfatteren at behandle et væld af emner, uden at 
udviklingen sløres og overblikket går tabt. Krigsbegiven
hederne i den store verden, den landspolitiske udvikling 
og det snævert fynsk-odenseanske kan kædes sammen på 
det sted og i det omfang, det er fornødent. Prisen for alle 
disse fordele er, at nogle gentagelser bliver nødvendige -  
og der er måske lidt flere end strengt nødvendigt. Dog, 
sproget er levende og lige fra starten er bogen fængslende. 
Læsningen forstyrres ikke af notetal i texten, men bagi 
findes alle henvisningerne -  13 sider med kompakt 
3-spaltet sats. De almindeligt kendte kilder og behand
linger er selvfølgelig brugt, men Hæstrup har desuden 
med henblik på denne bog indsamlet yderligere materiale 
og faet »snesevis af borgere« til at fortælle erindringer og 
skrive beretninger. Det er altså slet ikke så lidt stof der 
foreligger, og det er brugt godt. Der er især grund til at 
fremhæve brugen af aviserne. Skønt de var censurerede, 
kan de dog godt være meget oplysende -  ikke mindst 
annoncestoffet har været meget givende -  og netop fordi 
bladene var censurerede, betyder det meget, hvad der 
ikke stod i dem.

Når Hæstrup skriver, at »tilbage bliver en vis følelse af 
afmagt med hensyn til at fange oplevelser, beslutninger, 
handlinger og stemninger i en tid, der ikke lignede nogen 
anden«, så kan læseren ikke dele denne følelse. De mange 
tal der belyser import, export, produktion osv. danner 
kun en ramme om en meget nær skildring af hverdagens 
problemer. Man far en meget konkret viden om de van
skeligheder der prægede livet, de mangler man måtte 
affinde sig med, det initiativ der opstod, og det sammen
hold der voksede frem. Ikke mindst skildringen af de 
første besættelsesår er skrevet med meget stor forståelse 
for stemninger og reaktioner. Den nationale bølge med 
alsang og mødeaktivitet ydes fuld retfærdighed. Hæstrup 
nævner selv, at »en eftertid kan have let spil med hensyn 
til overbærende ironi over for tidens umådelige og ordrige 
danskhed«, men han tilføjer: »historisk er det mere frugt
bart og kritisk korrekt at tage fænomenet til efterretning 
som det symptom, der var på en trang til samvær i en 
situation, hvor ingen endnu kunne se, hvad man ellers 
kunne gøre.« Denne forståelse dækker også det omslag, 
der efterhånden fandt sted i følelse og tankegang. I april 
1945 blev Gestapos hovedkvarter bombet, derved om

kom 9 civile danskere og 20 blev såret. Hæstrup skriver, 
at det var mere end tvivlsomt om angrebet var til nogen 
nytte, fordi det kom så sent, men alligevel blev 
Wing-Commanderen hyldet af borgerne, da han kom til 
byen efter befrielsen. »Det fortæller en del om byens 
stemning og byens had. En eftertid formår nok kun at 
forstå datiden, om den også tager de barske kendsgernin
ger fra disse år til efterretning.«

Som nævnt behandler bogen imidlertid ikke blot byens 
»legale eksistens«, også den voxende »illegale skyggetil
værelse« er med. Der er en god sammenhæng i skildrin
gen af forløbet. Skridt for skridt følger man udviklingen 
fra de første år hvor en »normalt lovlydig« befolkning 
havde svært ved »at danne sig nogen helt konkret fore
stilling om de begreber og metoder, der knytter sig til 
ordet modstandsbevægelse« og så frem til afslutningen, 
hvor en velorganiseret illegal bevægelse var opbygget. 
Der er glimrende kapitler om våbennedkastninger og sa
botageaktioner, men højdepunktet nås i skildringen af 
generalstrejken i august 1943, da »byen gik amok«. Man 
følger aktioner, modaktioner og forhandlinger næsten fra 
time til time -  her kan læseren ikke lægge bogen fra sig, så 
spændende er det.

Når »Odense 1940-1945« har fængslet mig så stærkt, 
skyldes det ikke at jeg har nogen som helst forbindelse til 
byen. Jeg har aldrig kunnet forstå det synspunkt, at man, 
for at kunne læse et lokalhistorisk værk med udbytte, 
nødvendigvis skal have tilknytning til den omhandlede 
lokalitet. Man behøver dog ikke at være gravid for at 
kunne fængsles af »Vinterbørn«, eller at være neger for at 
værdsætte »Rødder«. Der kan være mange grunde til at 
læse bøger, men ét vigtigt aspekt er vel, at en bog kan 
give os en enestående mulighed for at få forståelse af 
tider, steder og mennesker, som vi ikke på anden måde 
har haft, eller kan få, kontakt med. God lokalhistorie 
byder på en sådan mulighed, og så kan det være ligegyl
digt om lokaliteten er velkendt for læseren eller ej. Hvis 
nogen, der ikke har oplevet besættelsestiden, spørger: 
Hvordan formede livet sig i stort og småt for almindelige 
mennesker i disse år -  så vil jeg sige: læs denne bog af 
Hæstrup. Det er for så vidt -  undskyld, kære byråd -  
ligegyldigt at den handler om Odense, den giver tidens 
stemninger og tilstande, den er i god forstand almen
menneskelig.

1 O-bindsværket om Odense lægger altså stærkt ud, der 
bliver noget at leve op til i de følgende bind. Kun på to 
punkter, håber jeg, at dette bind ikke vil danne mønster. 
Det ene vedrører billederne. Der er dejligt mange af dem, 
i alt 433, men oplysningerne om billederne er meget 
uensartede. Med undtagelse af billedet på omslaget, far 
man at vide hvad billedet forestiller, undertiden oplyses 
fotografens navn, undertiden hvilken offentlig samling 
billedet stammer fra. Men den sidste oplysning mangler 
alt for tit. For de mange portrætters vedkommende kunne 
det også være rart at vide, hvornår de er fotograferet -  så 
personerne sådan ud, dengang de foretog sig det, der 
skrives om i bogen? Bogen har personregister, men det 
fremgår ikke heraf, om der er billede af den pågældende, 
og hvor i texten det i så fald er gengivet. Værre er det 
dog, at der stort set ikke er kort i bogen. Indholdsforteg
nelsen nævner intet om kort, og først når man er nået til
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s. 173 finder man et enkelt, alt for lille kort, og i øvrigt 
uden målestoksangivelse. En række af bogens kapitler 
ville have vundet ved at være illustreret med kort: havne
udvidelsen, det store lufthavnsbyggeri, sabotageakti
onernes fordeling og de mange schalburgtager der »fik 
det indre af Odense til at ligne en ruinby.« Her lades 
læseren i stikken; man må håbe de næste bind er bedre 
udstyret med kort. Bortset fra disse anker må man sige, 
at der er lagt op til et værdigt 1000 års jubilæum; nu 
venter vi spændt på de næste bind i rækken.

Knud Prange

Lauritz Pedersen Næraae: Noget lidet angaaende 
Svendborg og særdeles Vor Frue sogn og kirke -  sam
let 1771. Udgivet af Lotte Jansen. Historiske 
Studier fra Fyn nr. 6. Udgivet af Historisk 
Samfund for Fyns Stift. 1979. 43 s., ill. kr. 45 
+ moms og porto.
Historiske Studier fra Fyn er en skriftserie, som udgives 
af Historisk Samfund for Fyns Stift i samarbejde med 
Landsarkivet for Fyn med det formål at offentliggøre af
handlinger, der er for omfattende til at kunne optages i 
Fynske Årbøger. Skriftserien er ganske ung og -  tør man 
nok sige -  meget »levende«. I 1977 udsendtes den første 
publikation, Lotte Jansens afhandling om hoveriet til 
Egeskovgaard. Allerede nu, godt to år senere, foreligger 
seriens sjette bind og Lotte Jansens andet bidrag, en ud
gave af Lauritz Pedersen Næraa. Noget lidet angaaende 
Svendborg og særdeles Vor Frue sogn og kirke fra 1771.

Lauritz Pedersen Næraa var sognepræst ved Svend
borgs Vor Frue menighed fra 1762-1794. Han var en 
alsidig mand. Bl.a. var han meget interesseret i historie, 
og »Noget lidet . . .« er et af resultaterne heraf. Der er 
ikke tale om en egentlig systematisk topografisk beskri
velse af Svendborg anno 1771 men derimod om forskelli
ge optegnelser om byens historie og tilstanden omkring 
1770. Centralt står en diskussion af bynavnets oprindelse 
og kirkens historie; men også forskellige sider af byens 
erhvervsliv behandles. Der findes således underkapitler 
om byens jorder, (det manglende) fiskeri og byens møl
ler. De erhverv, som ikke behandles i tekstafsnittet, er 
medtaget i en bilagstabel. Teksten understreger med al 
tydelighed L. P. Næraas engagement i det svendborgske 
samfund. I kapitlet om byens jorder ser man bl.a., hvor
dan han som typisk rationalistisk præst gik i spidsen for 
at få købstadsjorden udskiftet af fællesskab -  ganske vist 
uden held. Den omsorg for sognebørnenes ve og vel, som 
f.eks. det nævnte forslag må siges at være udtryk for, 
strakte sig imidlertid ikke til alle befolkningslag. Han så 
ikke med milde øjne på byens fattige, ». . . som heller vil 
bettle og bebyrde andre end tage sig noget for at bestille 
. . .«. De var en større plage end kvægsygen og ekstra
skatten. Men som typisk rationalistisk præst var han ikke 
uden råd for, hvordan problemet kunne afhjælpes. »Så
danne, som er friske og føre burde tvinges til at arbejde 
. . .« Arbejdet kunne f.eks. bestå i fiskeri fra stranden, 
således at svendborgenserne ikke behøvede at købe fisk af 
udenbys fiskere. Bogen afsluttes med en række tabeller, 
der bl.a. giver et detaljeret billede af befolknings- og er

hvervssammensætningen, som den så ud sidst i 1760’er- 
ne. Der gives også oplysninger om, hvilke fartøjer der var 
registreret ved Svendborg toldsted, samt om offentlige 
bygninger og byens forsorg. Til bogens udstyr hører et 
kort over Svendborg by, et prospekt og en grundtegning 
af Vor Frue kirke -  altsammen tegnet af L. P. Næraae 
selv.

Selv om »Noget lidet. . .« som nævnt ikke kan karakte
riseres som en egentlig topografisk beskrivelse, er den 
alligevel meget interessant, både som fænomen og i sit 
indhold. Den appellerer ikke blot til lokal- men også rigs- 
historikere, skønt det måske nok i første omgang må siges 
at være lokalhistorikerne i Svendborg, der er Lauritz Pe
dersen Næraae mest tak skyldig. Under sine besøg i køb
stadsarkivet afskrev han nemlig dokumenter og breve, 
som nu er forsvundet. Mange flere kunne have været 
overleveret ad denne vej, hvis ikke brevene havde ligget 
». . . som Høe og Hakkelse i tønder og på gulvet i største 
uorden . . .« Dét fik ham til at opgive at hitte rede i det 
»urede Tøy«. Jørgen Dieckmann Rasmussen

Ole Mortensen: Faaborgs skibsfart 1800-1920. 
Høst & søns forlag, København 1979. 204 s., 
ill. Kr. 138.
Fåborg er en af de byer som er dækket ind med en god 
købstadshistorie, der beskriver udviklingen i store træk 
indenfor alle væsentlige områder. En sådan købstadshi
storie vækker appetitten efter mere, især fremstillinger af 
de forhold som er særegne for den pågældende by.

Ole Mortensøns bog om Fåborgs skibsfart 1800-1920 
er en sådan fremstilling. Skibsfarten blev vel aldrig den 
dominerende sektor i Fåborgs erhvervsliv på samme må
de som i andre byer i det sydfynske område, men den gav 
byen profil i forhold til gennemsnittet af danske provins
byer i 1800-tallet. Målt efter tonnage var Fåborg blandt 
kongerigets 10 største søfartsbyer i 1800-tallet; i forhold 
til indbyggertallet var positionen endnu mere fremtræ
dende, og forfatteren karakteriserer da også Fåborg som 
en skipperby i tiden indtil århundredeskiftet. Herefter 
svandt flåden hurtigt ind, som følge afvigende konjunk
turer og konkurrence fra dampskibene.

Bogen falder i 3 dele; først en almindelig beskrivelse af 
byen og skibsfartserhvervet, med naturlig hovedvægt på 
det sidste; dernæst en række essayistiske skildringer af 
udvalgte skibe, bygget op om et billede; endelig en alfa
betisk fortegnelse over skibe ved Fåborg toldsted 
1800-1930. Denne disposition bidrager til, at det virkelig 
er lykkedes forfatteren at fremstille en læservenlig skil
dring af et lokalt erhverv, uden tab af sammenhængen 
med byen og det danske samfund som helhed.

Bogens første del er gennemført med en udmærket sy
stematik, hvor beskrivelsen går fra den store og den lo
kale baggrund, over erhvervets udøvere og deres betin
gelser, til skibene selv. Det bliver en skønssag, om man 
mener der burde have været mere med; lidt mere udfør
lighed, lidt mere analyse ville næppe have skadet bogens 
læselighed.

For anmelderen ser det ud, som om baggrundslittera
turen kunne være valgt med lidt større omhu; den lokale
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litteratur er ganske vist udmærket udnyttet, men det vir
ker lidt malplaceret at citere en geografibog for udsagn 
om købstædernes forhold i begyndelsen af 1800-tallet. En 
mere udstrakt anvendelse af den almindelige litteratur 
om perioden og om skibsfartsforhold kunne både have 
givet konkrete oplysninger og inspiration til selvstændige 
undersøgelser på grundlag af Fåborg-materiale; f.eks. Per 
Bojes, Danske provinskøbmænds vareomsætning og ka
pitalforhold 1815-1847 (1977), som også giver gode ind
blik i skibsfartens vilkår, og som kunne have inspireret til 
videre økonomiske og sociale analyser på grundlag af de 
sammenhængende og lettilgængelige arkivserier fra lo
kalforvaltningen, nemlig vedrørende beskatning, fattig
forsorg og ejendomsvurdering. Begyndelsen til sådanne 
analyser har forfatteren gjort ved sine analyser på 
grundlag af folketællingerne.

I bogens anden del, skildringen af de enkelte skibe, 
meddeles en lang række oplysninger om søfolks daglig
dag, med udnyttelse af private breve, regnskaber og skil
dringer. Der berettes om magsvejr og storm, om fragter, 
forlis og redning, sørøveroverfald, fravær fra hjemmet og 
hjemkomst, sygdom og død, og meget andet; der er et 
varieret liv over det, som ellers kunne være blevet tørre 
billedtekster til de afbillede skibe. Samtidig bliver det 
klart, at der i Fåborg findes materiale til en mere syste
matisk skildring af sømandens sociale liv.

Den alfabetiske fortegnelse over skibe ved Fåborg told
sted er desværre hverken fuldstændig eller pålidelig; rent 
umiddelbart ses der mange huller i de data som er søgt 
om det enkelte skib. Ole Mortensøn har for tiden til 1850 
benyttet de fragmentarisk bevarede årlige fortegnelser fra 
toldvæsenet; hér er ikke meget mere at gøre, medmindre 
man vil forlange det urimelige. For tiden efter 1850 er 
benyttet årlige trykte fortegnelser af vekslende pålidelig
hed; hér burde det eksisterende grundmateriale være an
vendt, så meget mere som det er nemmere at arbejde med 
i den givne forbindelse.

Det er undgået forfatterens opmærksomhed, at der i 
arkivet fra det i 1867 oprettede Skibsregistreringsbureau 
(nu Skibsregistret) findes en fuldstændig registrering af 
alle danske skibe; den nedre grænse for registreringen er 
5 ton, mens de trykte fortegnelser kun omfatter skibe over 
10. Hvert skib har sit eget blad, således at dets skæbne 
kan følges i sammenhæng; hér findes alle de data som er 
søgt, -  og flere til. Skibsregistret rækker længere tilbage 
end 1867, idet der for eksisterende skibe er angivet ældre 
data i et vist omfang.

En sammenligning af Ole Mortensøns fortegnelse med 
Skibsregistret, viser at hullerne kan fyldes, at mange fejl 
kunne være undgået, og at fortegnelsen burde være ind
rettet anderledes. Skibenes drægtighed er i flæng angivet 
i kommercelæster (KML) og i nettoregisterton (NRT); 
andetsteds nævnes at der går 2 NRT på en KML, og det 
er da også en rimelig tommelfingerregel; blot er der man
ge afvigelser fra den, idet der er tale om to forskellige 
målemetoder. Da alle skibene blev ommålt i 1867, er der 
mulighed for at lægge et konsekvent skel hér (et sådant 
skel kunne være benyttet ved oversigten over Fåborgs 
flåde i tabel 8; tallene dér afviger i øvrigt fra den trykte, 
officielle fortegnelse ’Danmarks Skibsliste’).

Dernæst er det noget afen misforståelse at angive ’Ho

vedrederens navn’, idet der i mange tilfælde var tale om 
partsrederier; det der i disse tilfælde er angivet i de trykte 
fortegnelser er den korresponderende reder, altså skibets 
forretningsfører, -  et hverv der kunne gå på omgang 
mellem partshaverne, og som kun i ringe grad afspejler 
kapitalforholdene. I Skibsregistret indgår en specificeret 
angivelse af parterne og af deres omsætning, ligesom der i 
øvrigt er foretaget registrering af ejerforhold og behæftel
ser med henvisning til jurisdiktion(altså indirekte hen
visning til skøde- & panteprotokol).

Nogle eksempler kan vise arten af fejl og mangler i Ole 
Mortensøns fortegnelse:
Peter og Hanne var en jagt; den var målt til 30,37 NRT, 

ikke 33; den overførtes til Rudkøbings skibsregister i 
1877.

Kvasen Lykkens Prøve havde nok målt 12 1/2 KML, 
men i NRT blev det ikke til mere end 12,38; den blev 
ophugget i 1889.

Kvasen Haabet på 13 1/2 NRT blev ikke bygget i 1878, 
men allerede i 1836 på Thurø, hvor den også blev 
hovedrepareret i 1852; i 1876 blev den købt af skibsfø
rer Christen Jørgensen af Dyreborg, som lod den 
overføre til Fåborg skibsregister året efter. I 1880 
solgte han den til en skipper i København, som lod den 
føre af en Ålborgskipper; i 1881 overførtes den til Ål
borg skibsregister.

Jagten Maren Sophie’s 16 1/2 KML blev ved ommålin
gen til 30,17 NRT; den var ikke ejet af skipperen, men 
af et partsrederi; den totalforliste i 1891.

Najaden var bygget som brig, og blev først i 1894 omrig
get til skonnert; ved bygningen måltes den til 146,04 
NRT, i 1885 blev den ommålt til 135,31. Ejer var fra 
1875-1917 A/S Najaden, til 1924 A/S rederiselskabet i 
Fåborg, til 1930 et partsrederi, et sidste år ejedes den af 
skipperen til den i 1931 solgtes til Sverige.

Skonnerten Dyreborg ejedes af A/S Dyreborg af 
25.6.1858, ikke af de anførte; den blev solgt i 1870 til 
islandsk købmand W. Fischer af København, ikke i 
1871 til W. Fischer i Reykjavik. Den forblev i øvrigt 
stående i Fåborgs skibsregister til den i 1873 blev ud
slettet efter forlis i Bilbao havn.

Færgebåden Hvedholms byggeår ses ikke kendt; den blev 
i 1860 ombygget af R. Nielsen i Fåborg til fiskerkvase, 
og fik bevilling til at føre navnet Christiane; i 1865 fik 
den som forvandlet jagt bevilling til navnet Ane Kir
stine. I Ole Mortensøns fortegnelse optræder Hved- 
holm og Ane Kirstine som selvstændige individer, 
mens Christiane fattes.

Jagten Anes Minde er rigtig noteret for en ombygning til 
skonnert i 1880; men den er tillige opført som selv
stændigt individ under sit gamle navn Karens Minde.

Galeasen De tre Sødskende er også blevet delt, og optræ
der som både De 3 Sødskende og De tre Søskende. 

Som eksempel på de små både under 10 ton kan nævnes
fiskerkvasen Havfruen, 7,8 NRT, ukendt byggested, 
indkøbt fra Kiel i 1875 af sømand Jørgen Rasmussen 
Banke; den blev ophugget i 1890.
De opregnede fejl og mangler repræsenterer regelen, 

ikke undtagelsen. Det er synd og skam at den i øvrigt 
gode bog skal skæmmes af denne dårlige fortegnelse.

Til afslutning fortjener illustrationerne en bemærk-
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ning: Selvom glittet papir havde ydet de fleste af dem 
større retfærdighed, er gengivelsen i hovedsagen pæn. 
Der er tale om gode illustrationer, i den forstand at de 
uddyber teksten, og de er anbragt således at de perfekt 
følger fremstillingen. Jan Kanstrup

Lars Rasmussen. Vandelgrisen -  Vejle-Vandel- 
Grindsted jernbane. Skrifter udgivet af Vejle 
Byhistoriske Arkiv. Nr. 3. Vejle 1978. 103 s., 
ill. kr. 35.

Ved siden af den politiske strid mellem Venstre og Højre 
var anlæg af privatjernbaner i tilslutning til det overord
nede jernbanenet et af de store spørgsmål, der optog sin
dene i 1880’erne og 1890’ernes Danmark. Der udkastedes 
utallige forslag til jernbanestrækninger; men det kneb 
ofte med at skafle penge lokalt til at føre planerne ud i 
livet for. Under den politiske strid på Rigsdagen var 
statslig støtte så godt som udelukket. Først med vedtagel
sen af den såkaldte store privatbanelov i 1894 under op
tøningen af de stivnede fronter mellem Højre og Venstre 
blev der skabt mulighed for at realisere nogle af de mange 
projekter, der var blevet fremsat i tidens løb. En af de nye 
jernbaner, som kom på finansloven ved den lejlighed, var 
strækningen mellem Vejle og Vandel. Denne jernbane og 
dens forlængelse til Grindsted er emnet for Lars Rasmus
sens bog om Vandelgrisen. Bogen er en redigeret udgave 
af hans speciale i linjefaget historie ved Jelling seminari
um.

Formålet med bogen er -  foruden at fortælle banens 
historie -  at belyse strækningens trafikale og økonomiske 
betydning for Vejle og opland. Fremstillingen kan opde
les i tre hovedafsnit, hver bestående af flere mindre ka
pitler. Første hovedafsnit, der er overvejende beskriven
de, omhandler perioden fra undfangelsen af den første 
plan om anlæg af en jernbane med Vandel som endesta
tion (ca. 1893) frem til forlængelsen af banen fra Vandel 
til Grindsted i 1914. Det gik ikke glat med at få vedtaget 
et lovforslag om anlæg af en jernbane til Vandel i Rand
bøl sogn. De første seriøse planer, som fremkom i Kol
ding, byggede på en linjeføring Kolding-Vandel, og de 
vandt støtte i Randbøl sogn. I 1893 besluttede Rigsdagen 
at yde støtte til gennemførelsen af dette projekt. Denne 
beslutning vakte mishag i Vejle, hvor man var bange for 
at miste opland, og byen tog derfor straks kampen op. 
Den efterfølgende »jernbanekrig« mellem Kolding og 
Vejle mundede ud i vedtagelsen af en jernbane Vejle- 
Vandel. I september 1894 accepterede indenrigsministe
ren den stillede garanti og tre år senere kunne banen 
indvies. Der gik imidlertid ikke lang tid, før man i egnen 
vest for Vandel ytrede ønske om at fa banen forlænget. 
En ny »jernbanekrig« resulterede i en forlængelse til 
Grindsted -  en strækning, der stod færdig i 1914. Første 
hovedafsnit er meget detaljeret; men de forholdsvis korte 
kapitler gør, at læseren let bevare overblikket. Et par 
indvendinger er der dog. I beskrivelsen af den første 
»jernbanekrig« ville det efter anmelderens mening have 
været hensigtsmæssigt at bytte om på rækkefølgen af ka
pitlerne om jernbanekrigen (s. 8-11) og forventningerne

til banen (s. 12), således at læseren blev orienteret om 
baggrunden for jernbanekrigen, inden dens forskellige fa
ser blev skildret. Og man kunne godt have ønsket sig en 
lidt dyberegående undersøgelse af den første jernbane
krig. Hvilke kræfter i de to købstæder gjorde sig til tals
mænd for banen? Var der tale om enstemmige byråds- 
beslutninger? Og hvordan reagerede man i de landsogne, 
der kunne blive inddraget i det ene eller det andet pro
jekt?

Andet hovedafsnit, der efter anmelderens mening er 
bogens vægtigste, er en analyse af banens betydning for 
de syv sogne (Skibet, Bredsten, Ødsted, Nørup, Randbøl, 
Grene og Grindsted), den løb igennem. I forordet loves 
også en belysning af banens betydning for Vejle; men 
dette løfte holdes ikke. Den foretagne analyse viser, at 
befolkningstallet i »jernbanesognene« steg hurtigere end i 
nabosognene. Med hensyn til befolkningens fordeling på 
erhverv viser det sig, at industrien fik stor fremgang i 
jernbanesognene på bekostning af landbruget, der i de 
baneløse sogne forblev det dominerende erhverv. I jern
banesognene kom der helt nye erhverv til. Især blev 
mange beskæftiget ved transport, fordi stationen ofte blev 
til- og frakørselssted for megen gods og bagage. Indenfor 
jernbanesognene var det stationsbyerne, der blomstrede 
hurtigst op. Også banens indflydelse på bystrukturen 
belyses. Nogle af stationerne blev anlagt i forholdsvis øde 
egne. Ikke i alle tilfælde medførte det en bydannelse om
kring stationen. Men når det skete, gik væksten omkring 
den gamle bykerne i stå og alle væsentlige institutioner og 
virksomheder som bank, sparekasse, skole, mejeri og kro 
blev anlagt i stationsbyen. Ligeledes konstateres det, at 
jernbanen havde indflydelse på vejstrukturen. En svag
hed er det dog, at Lars Rasmussen ikke søger at forklare 
disse forskelle i banens tiltrækningskraft. Andet hoved
afsnit indeholder endvidere en undersøgelse af banens 
transportmæssige betydning. Med hensyn til persontra
fikken viser det sig ikke uventet, at der transporteredes 
flest passagerer under 1. og 2. verdenskrig, mens person
trafikken aftog i 1950’erne i takt med den stigende biltra
fik. Langt de fleste passagerer benyttede »Vandelgrisen« 
til transport til og fra arbejde; men banen var også meget 
benyttet til søndagsudflugter. Størst betydning havde 
banen dog nok for godsbefordringen. De store godsperio
der var 1915-25 og 1941-48. Der transporteredes især 
brændsel, mergel, gødningsstoffer samt -  under 2. ver
denskrig -  cement, som tyskerne anvendte ved etablerin
gen afVandel flyveplads.

Bogen afrundes med tredje hovedafsnit, der omhandler 
resten af banens historie. Indholdet vil ikke blive uddybet 
her; men det skal nævnes, at emnerne er banen under 
besættelsen, ulykker på banen, banens trækkraft, banens 
stationer og deres betydning for dens driftsresultat, ned
læggelse af banen og hvad der blev af den. Endvidere 
gives der en oversigt over bestyrelsesformænd, driftsbe
styrere samt lederne af de enkelte stationer. Som de to 
forudgående er også tredje hovedafsnit rigt illustreret. 
Illustrationerne består ikke blot af fotografier og tegnin
ger men også af aftryk af køreplaner og billetter. Men der 
er ingen grund til at tage saksen frem, for hverken billet
ter eller køreplaner bliver anvendelige. »Vandel-grisen« 
kommer aldrig ud at køre mere. Ved banens nedlæggelse
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i 1957 gik man nemlig så radikalt til værks, at skinner og 
sveller blev taget op og solgt.

Indenfor jernbanehistorieskrivningen findes der et eks
empel på, at man kan skrive en tyk bog udelukkende om 
kampen for linjeføringen af en enkelt jernbanestrækning. 
Det er Lars Rasmussen fortjeneste at vise, at man på 
langt færre sider kan nå rundt om stort set alle væsentlige 
spørgsmål vedrørende en lille privatbanes historie. At 
bogen samtidig er skrevet på en måde, så andre end fag
historikere kan have glæde og udbytte af at læse den, og 
at der er tale om en meget veltilrettelagt publikation bør 
ligeledes fremhæves. Jørgen Dieckmann Rasmussen

Register til Fra Ribe amt 1903-77. Udgivet af 
Historisk Samfund for Ribe amt. 1979. 64 s., 
32,50 kr.
Historisk Samfund for Ribe amt markerede med årbogen 
Fra Ribe amt 1977 nr. 75 i rækken. I den anledning 
besluttedes det at udarbejde et samlet register for årgan
gene 1903-77.

Dette register foreligger nu i samme udstyr og format 
som årbøgerne. Registret består af følgende delregistre: 
forfatterregister, emneregister (herunder personregister) 
og stedregister. Emneregistret er opbygget efter de sam
me kategorier som Dansk Historisk Årsbibliografi -  dog 
tillempet efter de emner, som Ribe amt i særlig grad 
repræsenterer.

Igennem årene er der publiceret omkring 1000 artikler, 
spændende geografisk over hele landet og i tid fra stenal
der til nutid. Registret udgør imidlertid ikke en fuldstæn
dig fortegnelse over indholdet af Fra Ribe amt gennem de 
75 år. Udeladt er de såkaldte »Korte notitser fra Ribe 
amt«, som årbogen indeholdt en række år. I følge sagens 
natur er disse notitser overordentlig korte og tilmed ofte 
yderst komplicerede i indhold. Dog er omtale af mindes
mærker i den nævnte rubrik medtaget i emne- og stedre
gistret. Anmeldelser er heller ikke medtaget.

De nævnte udeladelser er imidlertid mindre betyd
ningsfulde, og der kan derfor ikke herske tvivl om, at 
registret i den udsendte form vil blive en uundværlig vej
viser for den, der vil finde vej gennem de omfattende 
lokalhistoriske litteratur, som årbøgerne gennem de 
mange år repræsenterer. Jørgen Dieckmann Rasmussen

Mogens Bencard: Ribe i tusind år. Foto: Svend 
Tougaard. BYGD, Esbjerg 1978. 72 s., ill. kr. 
60.
Jacob A. Riis: Min gamle by. Oversat af Søren 
Mulvad. Historisk Samfund for Ribe Amt, 
Esbjerg 1979. 80 s., ill., kr. 56,75.

To vidt forskellige bøger om Ribe, -  ja, de er nærmest 
diamentralt modsatte: Den danskfødte New Yorker, po
litireporteren og fotografen Jacob A. Riis’ erindringer fra 
sin barndomsby Ribe: »Min gamle by«, er et Stilleben fra

tredie fjerdedel af det 19. århundrede, diskret illustreret 
af W. T. Benda, men billederne spiller på det nærmeste 
ingen rolle. Det gør de derimod i museumsmanden Mo
gens Bencards status over flere årtiers arbejde med Ribe 
bys udvikling: »Ribe i tusind år«, der tilmed er en over
bevisende tolkning af Ribes historie fra o. 700 til i dag. 
Teksten domineres helt af illustrationerne, der vel fylder 
ca. 3/4 af bogens 72 sider.

»Ribe i tusind år« er først og fremmest en billedbog, og 
der ligger megen nydelse gemt i blot at kigge på de gode 
billeder. Det er sjældent at møde en så elegant og gen
nemtænkt lay-out, som Svend Tougaard har præsteret 
her. Med fa undtagelser rummer alle venstresiderne store 
helsidesmotiver, ofte luftbilleder over Ribe og omegn, 
men også arkæologiske fundoptagelser, kort, malerier el
ler andet, medens man på højresiderne finder en kort 
historisk orientering, samt supplerende illustrationer i et 
lidt mindre men ingenlunde småligt format. Kort og skit
ser er som regel pædagogiske og godt brugt, selvom det 
kan være svært at læse navnene på de orienterende kort
skitser. Et særligt raffinement er bogens mange land
skabsoptagelser i snevejr; de har en egen fotografisk kva
litet. Men i det hele taget føler man sig let hensat til den 
stilfærdige skønhed, man kan opleve i Ribe i dag, gennem 
bogens smukke billeder.

Teksten derimod står ikke rigtigt mål med det fine 
udstyr. Bencard har virkeligt haft syvmilestøvlerne på! 
Teksten er alt for summarisk. Det er vel naturligt, at man 
retter sin interesse imod resultaterne af eftersøgningen af 
det ældste Ribe (som har optaget historikerne siden det 
16. århundrede men som først synes sikkert sporet i det 
sidste årti), og jeg havde gerne undværet de rapsodiske 
afsnit af nyere og nyeste historie som f.eks. Reforma
tionstiden med dens drikkende borgerskab eller Enevæl
den og dens stive embedsmænd for en mere detaljeret 
gennemgang af udgravningsresultaterne. Man far ikke 
indtryk af, at vi er blevet meget klogere siden Bencard 
skrev sin artikel: »Jagten på Ribe« i SKALK 1974/2. 
Men der er en samlet tanke med bogen. Bencard synes 
nemlig, at tiden er inde til at vove en tese: Ribe opstod o. 
700 på åens nordside og udviklede sig til en betydelig 
handelsby i Vikingetiden; da Ansgar fik lov at bygge en 
kirke i Ribe o. 860 kom den til at ligge på sydsiden af åen, 
altså ikke for tæt på den hedenske handelsplads, og efter
hånden udviklede der sig også en bydel på sydbredden, 
som Bencard antager, stimuleret af Domkirken og måske 
kongeslottet; byens sognekirker fordeler sig på begge si
der af åen, man fornemmer klart en tvedelt by, som dog 
siden det 13. århundrede forsvinder i en storslået byud
vikling, der formentlig skyldes kongemagten; herefter 
finder vi Ribe på det sted vi kender, nemlig syd for åen -  
indtil en ny tids krav i dette århundrede atter udvikler 
byen nordpå. Bencard aner en moderne parallel til flyt
ningen af byen fra nordbredden til sydbredden i den be
gyndende middelalder. I dag skal byplanlæggerne arbej
de med at bevare den gamle bykerne uden at den bliver 
et sterilt museumsmiljø. »For at undgå dette ønsker man 
at samle flest mulige af de funktioner, som henvender sig 
til hele byen og oplandet, i den gamle bykerne. Herved 
kan man tilbyde befolkning og turister bedst mulig servi
ce«. Bencard vil med sin bog yde et bidrag til en bredere
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bevidsthed om byens historie og vække til eftertanke, når 
det gælder fremtiden.

Det er en stor mundfuld i meget fa ord, og i det smukke 
udstyr kommer det hele til at virke noget uvirkeligt. Se 
bare kapitlet: Industrialisme 1850-1950: 6 sider med 2 
store kort, 3 mindre kortillustrationer samt 2 luftfotos 
men næppe en tilfredsstillende kommentar endsige moti
vering for de mange kort; desuden 2 illustrationer med 
fabriksmotiver og banegården samt 5 eksempler på be
mærkelsesværdigt boligbyggeri, fra industriherrernes 
palævillaer fra midten af det 19. århundrede til den første 
karrébebyggelse i Ribe fra 1948. Kønne og morsomme 
huse, javist! Men for meget æstetik.

Den fornemmelse forsvinder, når man tager Jacob A. 
Riis’ nette bog i hånden. Han giver sin læser en mættet 
oplevelse af et relativt isoleret provinsbymiljø, skildret 
med megen varme, social forståelse og en god portion 
ironi. Bencard skriver om et postkort fra 1920’erne, der 
forestiller et strøgparti i det indre Ribe med køer i gaden, 
at »selv samtiden har fundet sammenblandingen af by og 
land mærkværdig«. Måske i 1920’erne? Men, hvis Riis 
står til troende, ikke i det 19. århundrede. Ved genind
vielsesfesten for Domkirken i 1904 deltog hele byen und
tagen køerne. De var blevet forment adgang, for som 
betjenten forklarede: »Det er ikke gadernes skyld, skidt 
med, om de er snavsede. Men hvis nu de kom ind i 
bispernes og præsternes parade, — køer og lovløse bæster, 
-  så fik de ikke lov at gå i fred, nej, de gjorde ej«. I Riis’ 
barndom var køerne i byen en selvfølge -  man trak dem 
såmænd gennem forstuen om nødvendigt. Byen var en 
del af sit opland. Man tog del i høstfester, fejrede ribe- 
marked og var på vagt overfor tidevandets luner. Var 
katastrofen sket, tog byens slagtere, om muligt, ud for at 
stikke det druknende kvæg, og på den måde redde det til 
føde for mennesker. Riis kendte selv den kunst at sætte 
snarer for kramsfugle eller fange ørreder i åen, han lever 
med i naturen både sommer og vinter, og der har han vel 
fundet en modvægt til den daglige skole, som ikke rigtigt 
huede ham. Han sender det historiske terperi med års
talslister og kongerækker en kærlig tanke, men han hu
sker dog mest lærerne for det gode. Byens originaler får 
også deres skudsmål, ligesom kammeraterne i leg og 
drilleri. Han mindes ofte folkelige skikke og overtro, som i 
dag nok er forsvundet, hvorimod barndommens abekat- 
testreger i meget ligner børnenes af i dag. Læs det selv, 
det er fornøjeligt fortalt. Et sandt Lidenlund! »Over alle 
disse mennesker med deres mistro til fremskridtet og alt 
nyt, knejste den gamle domkirke, omkring hvilken al in
teresse og alt liv samlede sig. Der var folk, som troede på, 
at de gode gamle dage ville kunne vende tilbage ved, at 
man forbandt havnen med havet ved en kanal med dybt 
vand. Denne drøm endte brat, da man anlagde Esbjerg fa 
mile borte. Derefter sov den gamle by videre, uforstyrret 
af verden.« Steen Ove Christensen

Vald. Andersen: Kongedegnen. Kultur og miljø 
1600-1800. Poul Kristensens forlag, Herning, 
1979, 196 s., ill. kr. 118.
Fhv. overlærer Vald. Andersen hører til veteranerne i 
dansk lokalhistorie, og han har gennem årene udfoldet et 
betydeligt forfatterskab centreret omkring midt- og syd
jyske lokaliteter.

I lighed med en række andre lokalhistorikere har Vald. 
Andersen i særlig grad kastet sig over de gamle tingbøger 
og udnyttet deres indhold. Og det er også tilfældet i den
ne bog. Forfatteren oplyser selv i sit forord, at det er Malt 
herreds tingbøger, der er hovedkilden til bogens tekst. 
Det forholder sig faktisk sådan, at tingbogsstoffet danner 
skelettet i fremstillingen, og at der fra den rige lokalhisto
riske litteratur om egnen -  der er tale om de nuværende 
Vejen, Brørup og Holsted kommuner-kun suppleres lidt 
hist og her, ligesom det er yderst sporadisk, hvad der 
benyttes af andet arkivalsk materiale.

Der er således ikke, som titlen måske kunne give an
ledning til at tro, tale om en bred kulturhistorisk skil
dring, men om uddrag af tingbogsstofTet, dels ordnet efter 
de mere fremtrædende ejendomme, dels opstillet i ru
brikker som »Soldaten. Rømninger« og »Trolovelse og 
ægteskab. Medgift. Lejermål« eller »Ulve.« Den tids
mæssige ramme er angivet til 1600-1800, men tyngde
punktet i fremstillingen ligger helt klart i sidste halvdel af 
1600-tallet, mens til en forskel afsnittet »Toldkontrol«, 
der skildrer Foldingbro, fører stedets historie op til sidste 
halvdel af 1800-tallet.

Vald. Andersen bemærker indledningsvis, at hans 
materiale især beskæftiger sig med »problembelastede si
de af befolkningens tilværelse«, men iøvrigt gives der ikke 
nogen sammenfatning af bogens enkelte skildringer eller 
nogen samlet betragtning over kildestoffet og dets ka
rakter. Vald. Andersens arbejde har således først og 
fremmest interesse ved de enkeltforhold, der er fremdra
get og her tilgængeliggjort.

Der er tale om en meget smuk publikation, således som 
det er forlagets linie. Der bringes en række smukke illu
strationer og bogen rummer kildehenvisninger, navne- og 
sagregister. Claus Bjørn

Verner Bruhn: Plint og talerstol. Træk af gymna
stik- og ungdomsforeningernes historie i Ribe 
amt. Udgivet af Ribe Amts Gymnastik- og 
Ungdomsforeninger. 1979. 184 s., ill. kr. 
79,50.
Udgiver og forfatter meddeler i deres respektive forord, 
at formålet med denne jubilæumsbog har været at fa 
skildret den jubilerende forening RAGU (fulde navn se 
ovenfor) i en kulturhistorisk sammenhæng. Det betyder, 
at selv om RAGU blot fylder halvtres, så strækker frem- 
stillinge sig ihvertfald hundrede år tilbage til landbrugs
omlægning, begyndende industrialisering, højskoler og 
skyttebevægelse.

Verner Bruhn har gennem sin disposition søgt at 
knytte denne side af de folkelige bevægelser til de kon-
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krete samfundsmæssige forandringer. Der indledes med 
et afsnit om Ribe amt omkring 1870, og da forfatteren 
sætter et skei omkring 1950 i RAGFUs arbejde og vilkår, 
så føjes (s. 138 ff.) et kort afsnit ind om udviklingen i 
området efter ca. 1950. På samme måde trækkes også 
gymnastikkens og skytteforeningernes virksomhed tilba
ge til nationale og kulturelle forudsætninger, hvor dog 
placeringen af den politiske kamp i slutningen af forrige 
århundrede (s. 64 IT.) står lidt overraskende i disposi
tionsmæssig henseende.

Men iøvrigt skrider beretningen på en gang bredt for
tællende og alligevel præcist dokumenterende frem til 
situationen i dag. Der er ikke egentlige kildehenvisninger, 
men fremstillingen er formet således, at man kan se, 
hvorfra forfatteren har sine oplysninger og så konferere 
dem med oversigten s. 180 fT. Det forekommer at være en 
udmærket form til brug for en opgave af denne slags, og 
hertil kommer, at Verner Bruhn med passende økonomi 
for anbragt små hip til unoder (s. 20 om trangen til at 
gøre en gymnastikopvisning »flot«) og ikke er uden en vis 
distance til den jubilerende institutions egen selvforståel
se (s. 94 om foredragsemner i ungdomsforeningerne og s. 
122 om jargonen i miljøet). Han noterer, at han vil gå 
mindre dybt i de aktuelle forhold, og i behandlingen af 
endnu virkende personers indsats, men det betyder dog 
ikke, at hans fremstilling af nutiden er tandløs. S. 175 er 
der atter en bemærkning til den stadig mere omsig gri
bende tilbøjelighed til at lægge vægt på det show-præge
de i gymnastikopvisningerne, og et par sider forinden gør 
Verner Bruhn opmærksom på, at DDGU’s og SF’s syn 
på idrætspolitikken synes overensstemmende. Og man 
kunne måske nok forestille sig, at det var en sandhed, der 
ihvertfald nogle steder indenfor den jubilerende organi
sations område var lidt ilde hørt.

Der er således tale om en kyndig, veldokumenteret 
fremstilling, der får både formålsparagraffer og dagligda
gens administration og arbejde i foreningerne med. Ver
ner Bruhn viser udmærket, hvordan der er betydelige 
lokale forskelle i området, hvor Vr. og Ør. Horne herre
der og Malt herred fører an, mens det missionsk- og he
deprægede Slavs herred gennem hele perioden er langt 
svagere markeret. Det fremgår også klart, at der er tale 
om en bevægelse knyttet til landbefolkningen. Både 
skytte-, gymnastik- og ungdomsforeningerne vandt kun i 
meget beskedent omfang indpas i egnens købstæder, dog 
synes Edv. Ellers arbejde i Varde som en undtagelse (s. 
54 fT.). Det begyndte med skyttebevægelsen, senere fulgte 
så gymnastikken og endelig kom ungdomsforeningerne 
ind i billedet, og det er disse tre, der indgår i RAGU. 
Geværet er det, der har tabt mest terræn, men ellers er 
der god mening i titlen med dets dobbelte henvisning til 
gymnastikredskabet og talerstolen. På illustrationen s. 12 
kigger Grundtvig i Tobøl forsamlingshus ned på de gym- 
nasticerende damer som en uddybning af bogtitlen. Det 
er formentlig gymnastikken med tilhørende discipliner, 
der fylder mest i billedet idag, da netop de grundtvigske 
ungdomsforeninger hørte til den gruppe, der stærkest 
ramtes af foreningskrisen i efterkrigsårene. Man kan på 
Verner Bruhns skildring fornemme, at denne krise ikke 
synes så helt uforskyldt, da det unægtelig synes at være i 
fædres spor, man så udpræget trådte i mange tilfælde.

Med opbruddet fra landbosamfundet, bortvandringen af 
de unge, mere fritid og nye fritidstilbud forekommer ad
skilligt af det, ungdomsforeningerne stod for, at være me
re i ledernes interesse end i mange unges.

Gymnastikken og idrætten kommer til at dominere, 
efterhånden som fremstillingen skrider frem. Og her er så 
et punkt, hvor Verner Bruhns skildring er mindre gen
nemskuelig. Hvordan stillede man sig til sporten -  og 
hvad regnede man til sport? Under gymnastikforening
erne drev man »fra gammel tid« håndbold, men hvordan 
med nationalsporten fodbold. I 1935 udtaler en indre 
missionær sig forarget om landsbyernes unge, der alene 
var optaget af sex og sport (altså ikke gymnastik?). Andst 
idrætsforening afholder 1948 en fest, hvis overskud skal 
gå til en fodboldspiller, der under en kamp har brækket 
benet (s. 89), mens Guldager året efter vedtaget at holde 
fodbolden ude og henvise eventuelt spilleglade unge til at 
danne egen klub (S. 161). Andre steder i fremstillingen 
dukker fodbolden op til forskellige tidspunkter. Verner 
Bruhn opererer naturnødvendigt med en lang række for
eningsnavne, for det ændrer sig stærkt undervejs, men 
hvor mange steder er Gymnastik- og ungdomsforening 
på den ene side og boldklub på den anden fusioneret i 
idrætsforeningen? Det kendes ihvertfald fra andre lands
dele.

Verner Bruhn far i sin skildring af RAGU’s forudsæt
ninger og historie også skildret de rammer, der gennem 
tiderne har været omkring arbejdet. Det gælder såvel for
samlingshusene (s. 125 fT.) som skildringen af »særpræ
get« med fanerne, sangen og det karakteristiske sprog, 
der benyttes (s. 120 ff.). Brydningerne mellem forskellige 
opfattelser af arbejdet og f.eks. af gymnastikken bliver 
indgående belyst. Af Verner Bruhns fremstilling får man 
et udmærket indtryk af den omstridte og beundrede Niels 
Bukh, der egentlig burde indgående behandles ved lejlig
hed. At han satte nyt liv i gymnastikken, ikke mindst i 
Ribe amt, turde være tydeligt dokumenteret i bogen.

Der er således tale om en meget vellykket publikation. 
Gymnastikfolk kan ikke føle sig snydt, for man far noget 
at vide om arbejdets gang i stort og småt, og udenforstå
ende far sat foreningernes virksomhed ind i en bredere 
ramme. Hertil som nævnt en oversigt over kildemateri
alet, der gør det muligt at kontrollere Verner Bruhns 
fremstillng, gode registre og oven i det hele en bogmæs
sigt smuk og gennemillustreret publikation. Man be
mærker, at de lokalhistoriske arkiver har bidraget både 
med kildemateriale og med illustrationer i vidt omfang. 
Det er en tiltalende at læse og »kigge« i -  blot er graferne 
s. 159 fT. for gnidrede -  og det er således en indsats, der 
gør både initiativtager og udgiver på den ene side og 
forfatteren på den anden side ære.

Titel og ikke mindst undertitel tyder på en ret snæver 
kreds af potentielt interesserede. Det bør ikke afskrække 
enhver, der arbejder med nyere dansk historie og notere 
sig denne publikation. Ganske vist er Ribe amt noget af 
et ideal-område indenfor gymnastik- og ungdomsfor
eningernes arbejde, men de bestræbelser, konflikter og 
nederlag, de diskussioner om målsætning og den ud
formning af det daglige arbejde, der berettes om her, 
svarer til dem, man finder andetsteds i landbosamfundet.

Claus Bjørn
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Anmeldelser

Jens Christian Forman: Den internationale kom
missions neutraliseringsforanstaltninger ved folkeaf
stemningen i Sønderjylland 1920. Uden sted og år 
[Århus 1975]. 171 s. Ikke i boghandelen.

Jens Christian Formans afhandling: »Den internationale 
kommissions neutraliseringsforanstaltninger ved folkeaf
stemningen i Sønderjylland 1920« blev udsendt i februar 
1976 med en følgeskrivelse fra forskningsprojektet »En 
historisk-sociologisk undersøgelse af de dansk-tyske 
grænseforhold i 19. og 20. århundrede«, i tilknytning til 
hvilket bogen er udarbejdet, hvori man motiverede, at 
den ikke kom i boghandelen men udsendtes i et beske
dent oplag og blev tilstillet relevante biblioteker, arkiver 
og andre institutioner. Et evt. restoplag vil man kunne 
finde på Institut for Historie på Århus Universitet. Bo
gen er gedigent omtalt i Sønderjyske Årbøger 1976 ved 
Dorrit Andersen og i Historisk Tidsskrift 1978 med et 
fyldigt referat af Carsten Mogensen. På grund af bogens 
særegne udgivelsesform vil jeg forsøge nogle mere almene 
betragtninger med udgangspunkt i dens form, men først 
må jeg dog erklære mig enig i det synspunkt, at den 
havde fortjent bedre. Bogen bør kunne række videre end 
det antydes i følgeskrivelsen: »Den rummer en minutiøs 
analyse af Den Internationale Kommissions placering og 
virksomhed i relation til det politiske opgør om Slesvigs 
nationale tilhørsforhold og behandler udviklingen i det 
lokale nationalpolitiske klima omkring folkeafstemnin
gerne i både 1. og 2. zone. Afhandlingen bygger på ind
gående studier i en række arkiver, herunder kommissi
onens eget arkiv. Den indeholder derfor en række nye 
detaljer til belysning af afstemningstidens historie. Skønt 
arbejdet netop på grund af den meget minutiøse analyse 
næppe vil være af større interesse for den bredere offent
lighed, rummer det så mange enkeltresultater af betyd
ning for den særligt interesserede, at det besluttedes at 
publicere afhandlingen i stencileret form . .«. Det er ikke 
uspændende læsning, et alsidigt forvaltningshistorisk 
studie, der ved siden af det nationalpolitiske inddrager 
sociale og økonomiske forhold, og endelig sammenligner 
Kommissionens arbejde med neutraliseringsarbejdet i de 
østlige plebiscitområder. Vi lever i en tid med store in
ternationale konflikter og en tilsvarende forstærket ind
sats i arbejdet med at løse disse ad international vej. Jeg 
tror at mange i dag vil mene, at Genforeningen i 1920 er

et af de ret fa eksempler på en vellykket løsning af en 
international konflikt, og mon ikke at det er en sådan 
fornemmelse, der får Forman til at tage munden for fuld i 
sin konklusion: »Denne opfattelse af, at netop CIS’ 
[Kommissionens] indgreb var rimelige, deles vel nu også 
af stort set alle danske og tyske kredse ved en vurdering af 
folkeafstemningen i 1920; dvs. at den gennemførte neu
tralisering nu -  i modsætning til hvad der skete i øst
områderne -  er med til at styrke den opfattelse, at græn
sedragningen dengang skete på et rimeligt grundlag, og 
at den nu må anses for definitiv.« Grundlaget er først og 
fremmest Versaillestraktaten, men Formans redegørelse 
for, hvorledes Kommissionen i sit arbejde stræbte efter at 
behandle begge parter fair, og at den gjorde det godt, står 
til troende efter læsningen af hans bog. Den er nøgtern og 
sober. Men sine steder kan de blive noget kedsommelig, 
og det skyldes nok, at fremstillingen er komponeret in
denfor en ret stram punktvis opstilling. En gang imellem 
kan stilen pludselig friske op, men som helhed ligner af
handlingen nærmest en betænkning. Bogen er en bear
bejdet udgave af et speciale i historie fra 1971, men den 
smager stadigt alt for meget af speciale. Til publikations
brug burde bogen have været omsat til en firere stil og 
måske redigeret anderledes: Den afslører jo kun ufrivilligt 
stoffets muligheder som inspirationskilde. Jeg gætter 
f.eks. på, at H. D. Lehmanns enøjede bog: Der deutsche 
Ausschuss und die Abstimmungen in Schleswig 1920 
(1969), som Forman hyppigt stætter på plads i sit note
apparat med gode kritiske bemærkninger, har været en 
vigtig inspirationskilde for et arbejde som dette. Hvis 
denne modsætning mellem Forman og Lehmann havde 
faet en større rolle i fremstillingen, havde læseren kunnet 
opleve historiens dialektiske natur. Vi står allesammen 
mere eller mindre elskværdigt på skuldrene af andre, når 
vi laver historie, og en dårlig bog kan utilsigtet blive en 
god provokation. Ved at pointere dette i fortællingen la
der man læseren opleve et dynamisk element i histo
rieskrivningen. Af fortegnelsen over det utrykte materiale 
kan man også se, hvor langt man kan nå i et sådant stof 
ved hjælp af danske institutioner. Thi bortset fra afstem
ningsarkivet i Flensborg har Forman for de tyske akters 
vedkommende udelukkende anvendt Rigsarkivets sam
linger af mikrofilm og fotokopier. Endnu et kig ind i hi
storikerens værksted! Det er ikke analysen eller emnet, 
der er snævert, det er formen og stilen, der gør bogen 
snæver. $ieen Qve Christensen
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Årsmødet i Viborg 1979*

Dansk Historisk Fællesforening
Årsmøderne begyndte torsdag den 30. august om aftenen 
med byvandring i det gamle Viborg, og aftenen sluttede 
med natmad i Sortebrødrehus ved Sortebrødrekirke.

Fredag eftermiddag var der for de deltagere, der ikke 
skulle deltage i SLF’s repræsentantskabsmøde, arrange
ret forskellige mindre busture til kulturinstitutioner i om
egnen. Sidst på eftermiddagen var der forevisning af 
Landsarkivet. Om aftenen var ca. 220 deltagere på Ørs
levkloster. Der blev holdt to foredrag på skolen: først 
rigsarkivar Vagn Dybdahls præsentation af projektet 
stationsbyens historie, dereftef Rikke Agnete Olsens fo
redrag -  ledsaget aflysbilleder -  om Ørslevkloster blandt 
Limfjordens klostre. Efter foredragene kunne deltagerne 
bese Ørslevkloster og kirken og divertere sig med natmad 
i klostrets forskellige rum.

Dansk Historisk Fællesforenings
repræsentantskabsmøde blev holdt lørdag 
den 1. sept. kl. 14.30

Efter at formanden havde udtalt mindeord over afdøde 
rigsarkivar Johan Hvidtfeldt, der var foreningens æres
medlem, gik man over til dagsordenens punkt:

1. Valg a f dirigent, hvor fhv. landsarkivar Harald Jørgen
sen valgtes. Dirigenten gav derefter ordet til formanden, 
der aflagde beretning:

2. Beretning om DHF’s virksomhed 1978/79
Medlemstallet er vokset til 541, en fremgang på 23. De 
fordeler sig med 72 foreninger i SLF, 265 i SLA og 142 
museer i DKM, samt 62 ikke sektionstilknyttede med
lemmer. Jeg byder velkommen til de lokalhistoriske for
eninger i Broby, Otterup og Ringe samt på Lyø. Endvi
dere til arkiverne i Frederiksberg Bibliotek, Ballerup, 
Høje Tåstrup, Allerød, Nysted, Stubbekøbing, Otterup, 
Ringe, Blåbjerg, Blåvandshuk, Øse, Seem, Sønderborg, 
Give, Ikast, Bording, Gjern, Purhus, Trige og Bovrup- 
Varnæs. Samt til Antiksamlingen på Nationalmuseet, 
Spejdermuseet, Konserveringsanstalten for museerne i 
Ribe og Ringkøbing Amter, og Foreningen Historia, År
hus.

Efter repræsentantskabsmødet på Klarskovgaard kon

stituerede styrelsen sig med museumsinspektør Jørgen 
Slettebo som næstformand, direktør Ejgil Betzer-Peder- 
sen som kasserer, arkivar Susanne Krogh Bender som 
sekretær og universitetslektor Claus Bjørn som redaktør 
af Fortid og Nutid. Styrelsens øvrige medlemmer er de 
tre sektionsformænd, overlærer Ole Warthoe-Hansen 
(SLF), skoleinspektør A. Strange Nielsen (SLA) og mu
seumsinspektør Jens Ole Lefevre samt lederen af Lokal
historisk Afdeling, universitetslektor Knud Prange. Som 
redaktør af håndbogsserien har universitetslektor Herluf 
Nielsen deltaget i styrelsens møder.

Som det fremgår af regnskabet, har DHF til driften 
modtaget tilskud fra Kulturministeriet på 18.000 kr. Fra 
Statens humanistiske Forskningsråd modtog vi til afslut
ningen af Fynsindsamlingen 32.618 kr. og til den histori
ske bibliografi 19.208 kr. Specielt til Knud Pranges bog 
om heraldik har vi faet 5.000 kr. fra Gieses legat. Af 
tipsmidlerne har vi gennem Kulturministeriet yderligere 
modtaget 25.000 kr. til forarbejdet med den nye udgave 
at Håndbog for danske Lokalhistorikere. Kulturministe
riets tilskud til de amtshistoriske samfund var i 1978 på 
65.000 kr., der er fordelt efter indstilling fra DHF efter de 
sædvanlige retningslinier. For alle de givne bevillinger 
udtrykker vi en hjertelig tak.

I fjor kunne jeg berette om oprettelsen af DHF’s kon
tor. Det har vist sig at være en nyttig, ja  en uundværlig 
central. Den ledes nu af Birgitte Møller Christensen, der 
tiltrådte 1. dec. 1978, da Tove Bunch ønskede at træde 
tilbage. Jeg byder også på årsmødet fru Møller Christen
sen velkommen og udtrykker glæde over den energi, 
hvormed hun er gået ind i det brogede arbejde.

Den nye udgave af Håndbog for danske Lokalhistorikere er 
nu nået så vidt, at adskillige kontrakter med forfattere er 
underskrevet. Redaktionsudvalget med Knud Prange som 
formand har udstukket de principielle retningslinier, me
dens redaktøren, Erik Alstrup, har omsat principperne i 
praksis i et stort arbejde med fordeling af faggrupper og 
emneord -  ofte efter samråd med faglig konsulent. Hvor 
den gamle udgave sagligt sluttede ca. 1850, går vi denne 
gang frem til 1914 -  fra tiden efter 1. verdenskrig optages 
ikke nye emneord, men udviklingen inden for de medtag
ne emner føres så vidt muligt frem til i dag. Til gengæld 
afkortes der i den tidlige historie, bl.a. under hensyn til at 
her nu foreligger et værk som Kulturhistorisk Leksikon 
for Nordisk Middelalder. Fagfolk inden for de forskellige 
historiske discipliner har foreslået en række nye emneord; 
ganske mange af disse imødekommes, undertiden medta
get i mere overordnede artikler, hvortil et stikordsregister

* Dansk kulturhistorisk museumsforenings årsmøde er refereret i STOF 1980 jan. s. 16-24. Sammenslutningen af 
lokalhistoriske foreningers og Sammenslutningen af lokalhistoriske arkivers årsmøder er refereret i Lokalhistorisk jour
nal nr. 3 sept. s. 3^4 og 4-8.
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giver indgang. I forhold til 1. udgaven far den nye udgave 
et bredere sigte, så at det bliver et dansk kulturhistorisk 
opslagsværk med hovedvægten på perioden fra ca. 1500 til 
1. verdenskrig; antallet af forfattere er noget større end i 
1. udgaven. Det er vanskeligt at sige noget præcist om 
udgivelsestidspunktet, men vi regner med at have bidra
gene i hus om ca. et år. Der bliver mulighed for en fordel
agtig forudbestilling.

På repræsentantmødet i fjor stod formanden for Dansk 
Historielærerforening, Ole Sørensen, op og bad os fortsætte 
med arbejdet for en styrkelse af lokalhistorien i undervisnin
gen. Styrelsen havde allerede imødekommet ønsket og be
sluttet, at et udvalg fortsat skal koordinere initiativerne. 
Konsulent Frank Lauridsen, Esbjerg, påtog sig at være 
formand for udvalget, der holder kontakten med arbejds
grupperne rundt i landet. Formentlig må vi sigte mod et 
nyt fællesmøde for arbejdsgrupperne inden overskuelig 
fremtid -  i lighed med det, vi holdt i fjor på Hindsgavl. 
Det skal på dette repræsentantmøde med glæde konstate
res, at historieundervisningen i folkeskolen vil blive styr
ket fra august 1980, hvor den gøres obligatorisk i 8. og 9. 
klasse. Det har været et folkeligt ønske, og det er blevet 
imødekommet. Herigennem åbnes nye muligheder for hi
storien, herunder både den lokale og den nordiske histo
rie. På et seminar, der var arrangeret af Dansk Histo
rielærerforening i marts i år, behandledes planerne for 
den kommende undervisning i 8.-9. klasserne, -  her 
holdt jeg et foredrag om undervisning i lokalhistorie.

Indsamlingen af kilder til de folkelige bevægelsers historie 
ruller heldigvis videre. For et år siden udkom registran
ten fra Fyn, men indsamlingen der er dog ingenlunde 
afsluttet, -  den fortsættes af de fynske arkivers amtskreds. 
I Storstrømsamtet er indsamlingen kommet godt i gang, 
indledt med et orienterings- og planlægningsmøde i for
året under Strange Nielsens ledelse; indsamlingen er et 
projekt under amtskredsen, og projektet har til sig knyt
tet cand. mag. Søren Ehlers. -  Tilsynsrådet har faet ny 
formand, idet rigsarkivar Vagn Dybdahl er indtrådt i 
stedet for Johan Hvidtfeldt; det forbereder nu et møde 
med de landsdækkende foreninger med henblik på en 
sikring af disse foreningers centrale arkiver. -  Det er vig
tigt, at indsamlingen kommer i gang i alle dele af landet, 
så at arkivalier -  breve, protokoller m.v. -  der belyser vor 
folkelige udvikling, kan reddes. Vi kan forvente, at en 
indsamling iværksættes i Ribe amt i en ikke fjern fremtid 
-  og håber på tilsvarende initiativer i andre amter.

Håndbogsserien har holdt en pause i udgivelserne, efter 
at vi i fjor udsendte Leif Ingvorsen (red.): »Lokalhistorie. 
En vejledning til undervisnings- og studiebrug«. Pausen 
har været nødvendig af økonomiske grunde, men seriens 
redaktør, Herluf Nielsen, og redaktionsudvalget har be
nyttet den til at forberede kommende udgivelser. Bl.a. 
forberedes en håndbog om at skrive lokalhistorie, til af
løsning af Hvidtfeldts indledning i Håndbog for danske 
Lokalhistorikere.

Uden for håndbogsserien har vi været med i udgivelsen 
af Festskrift til Johan Hvidtfeldt på 70 årsdagen den 12. 
december 1978. De øvrige udgivere var arkivvæsenet, Hi
storisk Samfund for Sønderjylland og Landbohistorisk 
Selskab. Det blev en vægtig bog på 519 sider, hvortil 
adskillige i denne forsamling har ydet bidrag. Festskriftet
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sælges gennem DHF, og overskuddet indgår i Johan 
Hvidtfeldts Fond, der skal anvendes til studierejser for 
arkivfolk.

Som det fremgår af et følgeblad til årsmødeindkaldel
sen, foreligger nu den første publikation fra projektet 
Dansk lokalbibliografi. Det er en fortegnelse over litteratur 
om Roskilde amt, udarbejdet af bibliotekar Else Schønning 
under medvirken af stadsbibliotekar Oluf Abitz. Der er 
grund til at markere denne udgivelse, der efter planen 
skal følges af tilsvarende bibliografier fra de øvrige amter. 
Den foreliggende er på ca. 400 tospaltede sider med 5200 
indførelser om kommuner i Roskilde amt. Den kan af 
medlemmer bestilles gennem DHF til en særpris af 165 
kr.

Til vore udgivelser hører jo først og fremmest Fortid og 
Nutid. Med bind 28 er udseendet og typografien ændret 
noget, hvilket har ført til besparelser på trykkeriregnin
gen. Vi kan godt tillade os at hævde, at Fortid og Nutid 
ligger kvalitativt i toppen blandt de danske historiske 
tidsskrifter, og æren herfor tilkommer redaktøren Claus 
Bjørn. Det næste hæfte udsendes i slutningen af septem
ber.

Blandt de øvrige opgaver styrelsen har arbejdet med, 
skal jeg kort opregne følgende: sammen med Strange 
Nielsen har jeg været til høring og drøftelse i det såkaldte 
Stig Jørgensen-udvalg, der til undervisningsministeren 
skulle afgive betænkning om arkivaruddannelserne. På 
den konference om »Humanioras rolle i samfundet«, som 
det faglige landsudvalg alholdt i maj måned, har jeg re
degjort for det historiske arbejde, der har tilknytning til 
DHF. -  Om mulighederne for at inddrage lokalhistorien i 
undervisningen har jeg skrevet en kronik i Berlingske 
Tidende i november i fjor. -  Jeg kan da også oplyse, at 
styrelsen fra kulturministeren har faet svar på henvendel
sen i fjor, hvor vi protesterede mod planerne om et Scan- 
ticon-byggeri ved Frederiksborg Slot; svaret gik ud på, at 
byggeriet ikke tillades, -  uden at jeg derfor skal påstå, at 
det var DHF’s indsats, der har været afgørende for det 
positive udfald! Rigsarkivets lørdagslukning i sommer
månederne har med rette vakt opmærksomhed hos man
ge lokalhistorikere, og DHF har protesteret. Hvis for
søgsordningen skulle blive indledningen til en permanent 
lørdagslukning, vil det i bedste fald sinke, i værste fald 
umuliggøre et fritidsbåret historisk arbejde. Det ligger 
derfor DHF stærkt på sinde at foregribe en beslutning 
herom. -  Om fire år vil man kunne fejre Grundtvigs 200 
årsdag, og forberedelserne er så småt igang. Selskabet for 
Dansk Skolehistorie og DHF har i fællesskab foreslået, at 
undervisningsministeriet markerer jubilæet ved oprettel
sen af et særligt stipendium, der bærer Grundtvigs navn. 
Nærmere beskrevet går forslaget ud på, at der gennem en 
statsbevilling hvert andet år stilles midler til rådighed for 
et etårigt »folkeligt studium« i tilknytning til Askov, evt. 
Nordens folkelige Akademi i Kungälv. Det foreslås, at 
stipendiet primært henvender sig til ikke-akademikere, -  
det kan blive en art modstykke til de eksisterende kandi
dat- og seniorstipendier. I statutterne skal der ifølge for
slaget gives en høj prioritet til historiske studier, især 
inden for folkelige bevægelser, lokalhistorie, nordisk 
samarbejde og skole- og uddannelsesforhold.

Til denne opregning skal jeg blot føje, at vi sidste efter-
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år forsøgsvis udsendte et nyhedsbrev til alle vore med
lemmer -  til brug for de mange styrelser i de tilsluttede 
foreninger og institutioner. De reaktioner, vi har modta
get i den anledning, har ikke været mange, men til gen
gæld samstemmende positive.

Der er selvsagt også ting, vi ikke er nået igennem med. 
Specielt ærgrer det mig, at vi ikke har overkommet at 
opfølge den orienteringsskrivelse vedr. lokalhistorisk ar
bejde, som vi i fjor sendte til samtlige kommuner. Vi 
arbejder på at få etableret et kursus for kulturudvalgs
medlemmerne i kommunerne. -  Den historiske biblio
grafi, der dækker årene 1970-73, er blevet forsinket, men 
manuskriptet afleveres til trykkeriet i disse dage.

Som det måske er fremgået, er det ikke noget lille job at 
sidde i styrelsen for DHF; ikke så fa bolde skal holdes i 
luften af folk, der jo også har et ordinært arbejde. Dette 
nævnes ikke kun for at antyde, at den tid hastigt nærmer 
sig, hvor et formandsskifte er nødvendigt. Men i første 
række gælder det, at den nye styrelse alvorligt må over
veje, hvordan arbejdsbyrden kan lettes for kasserer, se
kretær og redaktør; herunder hører også spørgsmålet om 
arrangementet af årsmøderne, der er blevet en krævende 
affære. Jeg tror, vi må indstille os på at fortsætte den 
linie, vi har indledt med LO-højskolen og Klarskov- 
gaard: at benytte større kursusejendomme til formålet.

Når dette er sagt, vil jeg gerne tilføje, at det er en 
spændende og frugtbar virksomhed. Først og fremmest 
fordi arbejdet normalt er båret af mange historikeres 
glæde over at deltage i opgavernes løsning. Men også 
fordi der uden for denne kreds i disse år opleves en vækst 
i den historiske interesse. Det hænger utvivlsomt sammen 
med ønsket om at leve i overskuelige sammenhænge, så
dan som det bl.a. er kommet til udtryk i »Oprør fra 
midten«; i opbygningen af en fremtid, der ikke alene be
stemmes af stordrift og økonomisk vækst, synes det for 
flere og flere mennesker nærliggende at opleve historien 
som erfaringer og menneskets tilknytning til tid, sted og 
andre mennesker. Jeg tror, det er vigtigt at fastholde dis
se perspektiver i det konkrete fællesarbejde, der gøres i 
Dansk Historisk Fællesforening.

Efter formandens beretning fik Knud Prange ordet for at 
aflægge beretning om Lokalhistorisk Instituts virksomhed:

Lokalhistorisk Institut er noget afen blandet landhandel, 
hvor stort vexler med småt. En del tid går med, hvad 
man kan kalde den daglige rutine: administration, regn
skab, moms, besvarelser af de forespørgsler der kan klares 
med et brev eller en telefonsamtale og så den uundgåelige 
deltagelse i møder af mange forskellige slags. Noget mor
sommere -  men også mere tidskrævende -  er de periodi
ske opgaver, som for exempel at holde foredrag rundt om 
i landet. Det er for mig blevet til 5 i årets løb, men også 
den ene af instituttets studentermedarbejdere har holdt 
et par foredrag. Til den samme gruppe opgaver hører 
deltagelse i arbejdet med at tilrettelægge den nye udgave 
af Lokalhistorisk Håndbog. I årets løb har jeg også været 
med til at redigere festskriftet til Johan Hvidtfeldt, og 
instituttet har selv udsendt Thelma Jexlevs meget nyttige 
bog om lensregnskaberne.

Ud over alt dette er der 3 større ting, som jeg gerne vil 
omtale lidt nærmere:

Da instituttet var blevet oprettet i 1970, tog vi initiativ 
til et samarbejde med de øvrige nordiske lokalhistoriske 
institutter. Det har faet form af såkaldte seminarer, dvs. 
en slags »expertsammenkomster«, hvor man gennem
drøfter et udvalgt lokalhistorisk problem. Det første blev 
afholdt i Danmark, for 3 år siden var det i Finland, og nu
1 sommer var turen kommet til Norge. Mødets hovedte
ma var forholdet mellem land og by, og delemnerne var: 
flytninger, næringsliv, økonomiske forbindelser og kultu
relle påvirkninger. De fleste af de 25 deltagere holdt hver 
et 20 minutters foredrag, og resten af de 3 dage gik med 
livlige drøftelser. Seminarernes formål er dels at samle en 
tværvidenskabelig kreds til gensidig tankeudvexling, dels 
at udsende foredragene i en rapportbog, som kan være til 
glæde for en videre kreds. Fra instituttet bidrog både den 
ene studentermedarbejder og jeg selv med foredrag.

Vi har imidlertid også været indblandet i et andet kur
sus. Sidste efterår fik instituttet en opfordring fra Sam
menslutningen af lokalhistoriske Foreninger. Den lød: 
Lav et program for et kursus i byhistorie og gennemfør 
det sammen med 4 af dine elever. Kurset fandt sted på 
Liselund i april måned, og jeg kunne møde op med mine
2 nuværende medarbejdere, en tidligere medarbejder 
samt en museumsinspektør, der har skrevet speciale til 
instituttet. Det var i hvert fald for mig en morsom ople
velse, og jeg håber, at de mange kursusdeltagere har haft 
glæde af denne direkte kontakt med instituttet.

I det sidste år har der ved instituttet været undervis
ning i lokalhistoriens egen udvikling. Forårssemestret 
endte med, at 6 af de studerende skrev afløsningsopgaver 
om amtshistoriske årbøger. Vi udvalgte amtssamfundene 
for Frederiksborg, Holbæk, Randers og Ringkøbing am
ter og gennemgik deres årbøger. Nu ved vi en del om, 
hvem der skriver i årbøgerne, hvad de skriver om -  og 
hvem der abonnerer. Nogle af resultaterne bekræfter vel
kendte formodninger, men andre rummer virkeligt over
raskelser. Det er holdets hensigt at arbejde videre med 
sagen for at fremlægge de vigtigste konklusioner i en eller 
anden form.

Der har været adskillige andre aktiviteter end disse, 
ting som man meget nødig vil sige nej til. Men der er 
grund til at understrege, at i de kommende år bliver det 
nødvendigt at sige nej. Instituttet er stadig kun bemandet 
med én person, og antallet af medhjælpstimer er nu nede 
på ca. 400 pr. år. I købekraft er vore bevillinger i hvert 
fald blevet halveret siden instituttets oprettelse. Man kan 
klare sig et stykke tid ved at strække timerne og gøre 
dagene lange, men også her er der en grænse. Man siger, 
at ifølge de aerodynamiske love kan en humlebi slet ikke 
flyve. Men da den ikke kender disse love, så går det 
meget godt alligevel. Jeg kender heller ikke de aerody
namiske love, men jeg kan i stigende grad mærke følgerne 
af den økonomiske udvikling.

Beretningerne godkendtes af forsamlingen, hvorefter 
man gik over til punkt

3. Kassereren förelägger det reviderede regnskab til godkendelse 
Det fremgik af fremlæggelsen, at den ene revisor, lands-
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arkivar P. Kr. Iversen, ikke har kunnet nå at fa regn
skabet så betids, at han kunne gennemse det inden re
præsentantmødet og derfor ikke har underskrevet det. 
Dirigenten foreslog derfor, at forsamlingen tog regnska
bet til efterretning (uden egti. godkendelse) så at reviso
ren derefter kunne foretage sin gennemgang og skrive 
under. Dette vedtoges.

4. Fastsættelse af kontingent
Formanden foreslog de direkte medlemmers kontingenter 
hævet fra 75 kr. til 200 kr., og at sektionernes kontingen
ter blev justeret efter forhandling med disse. Der ud
spandt sig nogen debat om de direkte medlemmers kon
tingenter, og flere af repræsentanterne for disse var imod 
den foreslåede forhøjelse. Dirigenten foreslog, at man lø
ste problemet ved i år at stemme om en forhøjelse til 150 
kr. (gældende for regnskabet 1980), hvorpå man så kun
ne foreslå en forhøjelse til 200 kr. i 1981. En afstemning 
ved håndsoprækning gav flertal for forhøjelsen til 150 kr.

5. Indkomne forslag
Der var indkommet forslag om atter at udgive et fælles 
bogkatalog. På spørgsmål fra Lars Holst, Sæby, om øko
nomien i et sådant katalog svarede formanden, at det 
gerne skulle kunne hvile i sig selv. Forsamlingen henstil
lede til styrelsen at undersøge de økonomiske mulighe
der.

6. Valg af formand og kasserer
Vagn Skovgaard-Petersen og Ejgil Betzer-Pedersen blev 
genvalgt til hhv. formand og kasserer.

7. Valg af 2 medl. til styrelsen samt 2 suppleanter
Styrelsen foreslog genvalg af Susanne Krogh Bender og 
Claus Bjørn, der valgtes. Som suppleanter foreslog sty
relsen S. Manøe Hansen, Ølgod, og Chr. Petersen, Ran
ders. Begge blev valgt.

8. Valg af revisor og revisorsuppleant
Revisorsuppleanten Helle Linde blev også genvalgt. 
Derimod foreslog formanden p.gr.a. erfaringerne med det 
hidtidige revisionsfirma (Jvf. punkt 3) et nyt revisions
firma valgt, således at forsamlingen bemyndigede styrel-
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sen sammen med revisor P. Kr. Iversen at finde et nyt 
firma. Dette blev vedtaget.

9. Eventuelt
Formanden takkede SLA’s mangeårige formand A. 
Strange Nielsen for hans virke i DHF’s styrelse, og 
Strange Nielsen udtrykte en opfordring til alle om at stå 
sammen om fællesforeningen.

Lars Holst rejste spørgsmålet, hvordan de forsamlede 
kunne medvirke ved det stationsprojekt, rigsarkivar 
Dybdahl havde præsenteret dagen i forvejen. Han fore
slog, at forsamlingen opfordrede styrelsen til at tage 
kontakt med projektgruppen for at fa nærmere klarhed 
over, hvilken indsats foreninger, arkiver og museer kan 
yde i den forbindelse.

Efter repræsentantmødet samledes deltagerne på »Salo
nen« ved Nørresø, hvor der var middag og dans. Under 
middagen optrådte SLF’s formand atter som Jeppe på 
Bjerget, og han hyldede derefter Strange Nielsen. Der 
blev traditionen tro sunget meget under middagen, både 
danske sange og andre, bl.a. Ingemann Pedersens sang 
om Dansk historisk Fællesforenings årsmøder, introduce
ret på årsmødet i 1978.

Søndagen fandt den sædvanlige udflugt sted; den var 
planlagt af Viborg Stiftsmuseum. Man kørte forbi As
mild kirke til Søndermølle og fik forevist garnfabrikati
onen. Derefter så deltagerne papfabrikken Bruunshåb, 
hvor man blandt det afialdspapir, der skulle indgå i fa
brikationen, fandt nogle kasserede arkivalier fra en pri
vatbane. Fra Bruunshåb gik turen videre til Niels Bugges 
kro ved Hald sø, hvorfra man efter at have beset Niels 
Bugges Hald i det varme sommervejr spadserede langs 
søen til Hald Hovedgård. I parken indtoges frokosten, 
som Viborg Stiftsmuseums medarbejdere havde sørget 
for. Da frokosten akkurat var overstået, slog vejret om til 
tordenbyger, der fortsatte resten af eftermiddagen, hvor 
man beså Marsvinslund og Aunsbjerg udefra og Vium 
kirke med de interessante kalkmalerier fra det 16. årh. 
P.gr.a. vejret foretog deltagerne ikke altfor lange spadse
reture i parkerne til de herregårde, man besøgte, så man 
var allerede kl. 15 tilbage i Viborg. Susam( Kngh Bmin
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Dansk Historisk Fællesforening
Regnskab for året 1978
(Perioden 1. april -  31. december 1978)

RESULTATOPGØRELSE FOR TIDEN 1. APRIL -  31. DECEMBER 1978

Note
Indtægter:
K ontingenter....................................................................... ......................................
T ilskud.........................................................................................................................  1
Renteindtægter ...........................................................................................................

Indtægter i alt:

23.397
77.000
3.567

103.964

Udgifter:
Udgivelser:

Fortid og Nutid, underskud...................................................................................  2 25.726
Skriftserien, overskud.............................................................................................  3 3.536

Foreningens omkostninger.........................................................................................  4
Renteudgifter m.v.........................................................................................................
Afskrivning på tilgodehavender.................................................................................

Udgifter i alt: 

Underskud:

22.190
107.671
11.591

H

141.463

37.499
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BALANCE PR. 31. DECEMBER 1978

Note
Aktiver:
Likvide beholdninger.................................................................................................  5
Likvide beholdninger vedr. tilskud, reserveret

til særlige formål, jfr. note 8 .................................................................................  6
Tilgodehavende merværdiafgift.................................................................................
Diverse tilgodehavender.............................................................................................
Udlæg for komiteen til udgivelse af festskrift
for Johan Hvidtfeldt:

Alholdte omkostninger...........................................................................................  102.848
-5- Salgsindtægt .......................................................................................................  28.086

32.429

21.361
12.627
47.864

Mellemregning med Fællesekspeditionen..................................................................
Depositum Fællesekspeditionen.................................................................................
Afholdte omkostninger vedr. endnu ikke udgivet bog

(Håndbog for danske lokalhistorikere)..................................................................
Boglager, nedskrevet værdi -i- 30% .........................................................................

Aktiver i alt:

74.762
10.666

1.000

51.195
151.500

403.404

Passiver:
Skyldig A -skat.............................................................................................................
Skyldige omkostninger m.v.:

Omkostninger vedr. festskrift for Johan H vidtfeldt............................................
Omkostninger i øvrigt ...........................................................................................

Den Danske Historiske Forening .............................................................................
Danmark, Historisk Billedbog, indskydernes konti ................................................
Diverse tilskud, reserveret til særlige form ål............................................................
Kapitalkonto, underskudssaldo.................................................................................

10.466

106.801
128.785

235.586
4.236

7 84.386
8 138.217
9 +  69.487

Passiver i alt: 403.404

Vagn Skovgaard-Petersen 
dr.pæd 

formand

Ejgil Betzer-Pedersen 
underdirektør 

kasserer

Foranstående regnskab med noter 1-9, som vi har revideret, er opstillet på grundlag af foreningens bogføring.

I diverse tilgodehavender er indeholdt ikke betalte fakturaer iflg. bogholderi kr. 40.610. En optælling af foreliggende ikke 
betalte fakturaer udviser kr. 53.082. Differencen forsøges opklaret i 1979, og vi skal i øvrigt henstille, at forretningsgan
gen omkring disse tilgodehavender forbedres.

Lageret er opført i overensstemmelse med en foreliggende lagerliste. Vi har ikke deltaget i lageroptællingen. Lageret er 
værdiansat i samråd med foreningens kasserer, bl.a. under hensyntagen til de enkelte udgivelsers omsætningshastighed.

København, den 29. august 1979 
SCAN-REVISION I/S

P. K. Iversen Thorbjørn Bertelsen
landsarkivar statsautoriseret revisor
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Dansk Historisk Fællesforening. Regnskab for året 1978 

NOTER
Note
nr.
1 Tilskud:

Kulturministeriet, 1977/78 .........................................................................................
Kulturministeriet, 1978 .............................................................................................
Undervisningsministeriet vedr. Hindsgavlmødet ....................................................
Fyns Amtskommune vedr. folkelige bevægelser......................................................

25.000
18.000
18.000
16.000

77.000

117.986
0

117.986

2 Fortid og Nutid:
Salg og abonnem ent...................................................................................................
T ilskud .........................................................................................................................

Omkostninger:
Trykning.......................................................................................................................  114.013
Forfatterhonorarer.......................................................................................................  20.950
Administrationsomkostninger.................................................................................... 403
R eklam e.......................................................................................................................  2.399
Forsendelse...................................................................................................................  5.947

Underskud:

143.712

25.726

3 Skriftserien:
Salg incl. salg afkommissionsbøger..........................................................................
Tilskud, Gieses L egat.................................................................................................

147.829 
5.000

152.829

Produktionsomkostninger m.v.:
Lønninger.....................................................................................................................  12.180
Trykning.......................................................................................................................  20.300
D iverse.........................................................................................................................  531
Køb af kommissionsbøger.......................................................................................... 19.365

52.376
+ Lagernedgang.........................................................................................................  18.400

70.776
Øvrige omkostninger:
Administrationsomkostninger...................................................................................  8.578
Reklame og brochurer ...............................................................................................  13.346
Forsendelse og incassation.........................................................................................  3.639
Omkostninger vedr. Fællesekspeditionen.................................................................. 31.240
Omkostninger vedr. boglaget i Åbenrå ...................................................................  21.714

Overskud:

78.517

149.293

3.536
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NOTER fortsat:
Note
nr.
4 Foreningens omkostninger:

Å rsm ødet.....................................................................................................................  2.021
Hindsgavlmødet .........................................................................................................  15.928
Møder og rejser i øv rig t.............................................................................................  7.201
Honorarer.....................................................................................................................  3.750
Lønninger.....................................................................................................................  54.675
Kontoromkostninger...................................................................................................  7.981
Porto og telefon...........................................................................................................  5.368
Revision og regnskabsmæssig assistance.................................................................. 8.500
Juridisk assistance.......................................................................................................  400
Gaver og repræsentation ...........................................................................................  640
Udgifter vedr. festskrift for Johan Hvidtfeldt .......................................................... 1.207

107.671

5 Likvide beholdninger:
Kassebeholdning.........................................................................................................  836
Postgirobeholdning:
Konto nr. 5 08 62 64 ...................................................................................................  9.373
Konto nr. 6 08 62 64 ...................................................................................................  136
Bikuben, Fakse:
Kassekredit nr. 1643 (max. kr. 25.000)...................................................................  3.513
Andelsbanken, Fakse:
Konto nr. 51733-5 .....................................................................................................  18.571

32.429

6 Likvide beholdninger, reserveret til særlige formål:
Bikuben, Fakse:
Konto nr. 624-02-19806 (Danske Seglmærker) ...................................................... 5.000
Konto nr. 624-00-04036 (Årsbibliografien) ............................................................ 14.517
Konto nr. 624^14-05965 (Carlsbergs Mindelegat).................................................. 1.186
Andelsbanken, Fakse:
Konto nr. 87306-6 (Håndbog for lokalhistorikere) ................................................ 658

21.361

7 Danmark, Historisk Billedbog, indskydernes konti:
Saldo den 1. a p r i l .......................................................................................................  70.826
Kommissionsafgift fra D.H.F......................................................................................  13.560

84.386

721



Dansk Historisk Fallesforening. Regnskab for året 1978

NOTER fortsat:

Note
nr.
9 Diverse tilskud, reserveret til sarlige formål:

Danske personnavne i nyere tid:
Carlsen-Langes legat (tilskud) .................................................................................  7.000
Håndbog for lokalhistorikere:
Kulturministeriet (tilskud).........................................................................................  15.000
Carlsbergs Mindelegat (garantikapital).................................................................... 100.000

115.000
Årsbibliografien:
Salgsindtægt.................................................................................................................  771
Tilskud fra Forskningssekretariatet:
Overført fra 1977/78 ...................................................................................................  6.300
Modtaget i 1978 ...............................................................................................................  19.209

26.220
Afholdte omkostninger.....................................................................................................  10.003

16.217

138.217

9 Kapitalkonto, underskudssaldo:
Underskudssaldo den 1. a p r i l ...................................................................................  31.988
Underskud iflg. resultatopgørelse.............................................................................  37.499

69.487
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Dansk historisk fællesforenings publikationer
Ved henvendelse til ekspeditionen, H. C. Andersens Boulevard 38, 1553 Kbh. V, telf. (01) 
13 60 12 kan man erhverve foreningens publikationer. De anførte priser er særpriser gældende 
for medlemmer af historiske foreninger tilsluttet DHF, studerende m.v., mens priserne i () er 
normalpriser.

Kommunesammenlægning, red. Georg Nel- 
lemann og Jon Sundbo, kr. 48,70 (kr. 
76,55).

Dansk historisk Årsbibliografi 1967, 1968 og 
1969 å kr. 36,60 (kr. 56,90).

Danmark, historisk billedbog I-IV , nedsat 
sarpris kr. 125,00 (kr. 159,15).

H. Hjelholt: Skriftprøver fra tiden efter re
formationen, kr. 59,50 (kr. 100,00).

E. Kroman: Skriftens historie i Danmark, kr. 
61,30 (kr. 91,95).

Sven Tito Achen og Ole Rostock: Bibliografi 
over heraldisk litteratur i Danmark og om 
Danmark 1589-1969, kr. 69,00 (kr. 80,75).

Poul Enemark: Studier i toldregnskabsmate
riale i begyndelsen af 16. årh. I—II, kr. 
89,20 (kr. 140,30).

R. W. Bauer: Calender for Aarene 601 til 
2200 e.Kr. kr. 51,15 (kr. 76,75).

H. H. Worsøe: Grundbog i slægtshistorie, kr. 
20,15 (kr. 28,95).

Lokalhistorie -  rigshistorie og andre artikler 
fra Fortid og Nutid, kr. 38,05 (kr. 57,10).

Helge Klint: Militærhistorie, kr. 37,40 (kr. 
43,15).

Johan Jørgensen: Skifter og testamenter, kr. 
45,90 (kr. 64,30).

Kristian Hald: Stednavne og kulturhistorie, 
kr. 41,30 (kr. 62,00).

Georg Galster: Mønt, kr. 41,35 (kr. 59,60). 
Herluf Nielsen: Kronologi, kr. 46,40 (kr.

69,95).
Ib Kejlbo: Historisk kartografi, kr. 42,90 (kr. 

64,30).
Iørn Piø: Folkeminder og traditionsforskning, 

2. forøgede udg., kr. 42,90 (kr. 64,30). 
Anders Bæksted: Danske indskrifter, kr. 43,80

(kr. 65,70).
Erling Olsen: Statistik for historikere, kr. 

41,70 (kr. 48,80).
Knud Prange: Heraldik og historie, 2. ændre

de udg., kr. 67,95 (kr. 101,90).
Leif Ingvorsen (red.): Lokalhistorie -  en vej

ledning til undervisnings- og studiebrug, 
kr. 87,90 (kr. 131,90).

Vibeke Nielsen: Lokalhistorisk vejviser 1978, 
kr. 55,75 (kr. 84,85).

Fynske foreningsarkiver I, kr. 26,00.
Serien om de historiske hjælpemidler
Poul Rasmussen: Mål og vægt, 2. omarb. 

udg, kr. 61,90 (kr. 92,90).
Sven Tito Achen: Identifikation af anonyme 

våbenskjolde, kr. 53,50 (kr. 66,85).
H. H. Worsøe: Slægtshistorie — en vejledning, 

kr. 47,15 (kr. 70,70).
Carsten Bregenhøj: Etnologisk interviewtek

nik, kr. 48,95 (kr. 73,45).
A. Strange Nielsen: Lokalhistoriske arkiver, 

kr. 40,60 (kr. 56,45).
Kristian Hald: Personnavne i Danmark I, 

Oldtiden, kr. 44,45 (kr. 66,70).
Kristian Hald: Personnavne i Danmark II, 

Middelalderen, kr. 58,95 (kr. 83,35).
Bjarne Stoklund: Bondegård og byggeskik før 

1850, kr. 40,40 (kr. 80,00).

Lokalhistorisk afdelings skriftserie
Margit Mogensen: Fæstebønderne i Odsher

red, kr. 49,95 (kr. 78,40).
Marianne Zenius: Genremaleri og virkelig

hed, kr. 53,55 (kr. 83,90).
Peter Bredsdorff: Kortlægning og historiske 

studier, kr. 49,95 (kr. 78,45).
Jon Sundbo: Lokalsamfundet i defensiven? 

kr. 43,90 (kr. 69,25).
P. W. Becker og S. H. Petersen: Dansk Atlas 

1831-35, kr. 84,50 (kr. 132,35).

Ved henvendelse til Lokalhistorisk afdeling, Florsga
de 4, 2200 Kbh. N, kan følgende publikationer 
erhverves (priserne excl. moms og porto):
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Thelma Jexlev: Lensregnskaberne. Særtryk af 
Fortid og Nutid 1974-76, kr. 60,00 (kr. 
90,00).

Marianne Antoniewitz: Vallø gods og dets 
ejere indtil 1461, kr. 20,00 (kr. 30,00).

Kjeld Villadsen: Pest, skatter og priser, kr. 
20,00 (kr. 30,00).

Knud Prange: Lokalhistorie og undervisning 
(særtryk af Historie og Undervisning), kr. 
7,00 (kr. 10,50).

Knud Prange: Slægt -  miljø -  samfund. 
(Særtryk af Personalhistorisk Tidsskrift), 
kr. 6,00 (kr. 9,00).

Vagn Dybdahl: Lad os afskaffe lokalhistorien.
(Særtryk af Heimen) kr. 4,00 (kr. 6,00). 

Per Malmberg: Belgierne i Hellebæk. (Sær
tryk af Fra Frederiksborg Amt), kr. 12,00 
(kr. 18,00).

Annalise Børresen: Erfaringer fra et biblio
teks arbejde med lokalhistorien. (Særtryk 
fra Fortid og Nutid), kr. 6,00 (kr. 9,00).

Torben Ejlersen: Kronprinsensgade, et kø
benhavnsk gadeanlæg og dets beboere. 
(Særtryk af Historiske Meddelelser fra 
København) kr. 12,00 (kr. 18,00).

Knud Prange: Lokalhistoriske kilder -  hvor
for, hvordan og hvor? (Særtryk af Historie 
og Samtidsorientering) kr. 12,00 (kr. 
18,00).

Knud Prange: Lokalhistorikeren som forsker 
og skribent. (Særtryk af Fortid og Nutid), 
kr. 10,00 (kr. 15,00).

Nordens nære Fortid -  lokalsamfundene i de 
seneste 100 år. (Nordisk Seminar i Lokal
historie, rapport nr. 1). 1979. kr. 30,00 (kr. 
45,00).

Bosætnings- og Befolkningshistorie. (Nordisk 
Seminar i Lokalhistorie, rapport nr. 2). 
1978. kr. 30,00 (kr. 45,00).

Ved henvendelse til arkivar Finn H. Lauridsen, Er
hvervsarkivet, Vester Allé 12, 8000 Århus C, kan 
erhverves:

Landhusholdningsselskabets amtsbeskrivel
ser (genoptryk), Hjørring amt, kr. 60,00, 
Ribe amt, kr. 13,80 (kr. 17,25), Viborg 
amt, kr. 22,65 (kr. 32,55)., Ålborg amt, kr. 
71,20.

Ved henvendelse til Dansk kulturhistorisk museums
forening, Postbox 26, 4000 Roskilde kan erhver
ves:

Arv og eje, årbog for Dansk kulturhistorisk 
museumsforening, abonnementspris kr. 
52,50 (kr. 70,00).

Ved henvendelse til Lokalhistorisk Journal, Dron
ning Margrethesvej 33, 4100 Ringsted, kan er
hverves:

Lokalhistorisk journal (udk. 4 gange årligt), 
kr. 45,00.

Priserne på foreningens publikationer er gældende fra 30. juni 1980.

Fortid og Nutid udgives af Dansk historisk fællesforening og redigeres af universitetslektor Claus Bjørn, Historisk institut, 
Njalsgade 102, 2300 Kbh. S., under medvirken af Jørgen Dieckmann Rasmussen (redaktionssekretær) og Palle Ove 
Christiansen, Kristian Hald, Kristian Kristiansen, Finn H. Lauridsen og Jørgen Slettebo (redaktionsudvalg). Tids
skriftet udkommer to gange årligt og koster 65,50 pr. hæfte. Bestilling gennem foreningens ekspedition, H. C. 
Andersens Boulevard 38, 1553 Kbh. V., tlf. (01) 13 60 12. Bidrag til tidsskriftet samt bøger som ønskes anmeldt deri bedes 
sendt til redaktøren.

Trykt hos AiO Tryk as, Odense
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