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Fortid og Nutid marts 1944, hefte 1, s. 3-23.
Sammen med sin læremester C. J. Thomsen var J. J. A. Worsaae (1821—
1885) blandt grundlæggerne af arkæologien som videnskab, ikke blot i
Danmark, men også internationalt. Hans deltagelse i tidens nationale
og politiske debat har været mindre påagtet i eftertiden. På baggrund af
Worsaaes gennembrud i 1840’erne som arkæologisk teoretiker og kriti
ker skildrer Vibe Ødegaard i denne artikel, hvordan tidens stadig mere
brændende interesse for nationalpolitiske forhold farvede også Wor
saaes tolkning af oldtiden på en måde, der ikke let lod sig forene med
hans egne kritiske principper.
Vibe Ødegaard, f. 1960, cand. phil. i forhistorisk arkæologi 1992. For
tiden ansat ved Nationalmuseets afdeling for Oldtid og Middelalder.

En sommerdag i 1836 ankom en stor
dreng på 15 år til København fra Vejle.
Jens Jacob Asmussen Worsaae, som
han hed, var søn af amtsforvalteren i
Vejle, og det var nu planen, at han
skulle tage eksamen fra Borgerdydsko
len og derefter fortsætte sin uddannelse
ved universitetets teologiske fakultet.
Præst blev han imidlertid aldrig og hel
ler ikke jurist, selv om han også forsøgte
sig inden for dette fagområde, før han i
1844 endegyldigt opgav universitetsstu
dierne. Til gengæld kom han til at ind
skrive sig i historien som en af de abso
lutte foregangsmænd i udviklingen af
den forhistoriske arkæologi til en mo
derne videnskab - ikke kun i Danmark,
men på verdensplan.
Da han ankom til København som
ganske ung mand, havde han allerede i
flere år dyrket sin interesse for oldti
den. Han havde således foretaget ud
gravninger af gravhøje i sin hjemegn og
rådede over en anselig og meget fin old
sagssamling. Denne samling var der
gået frasagn om, og Worsaae kom derfor
hurtigt i kontakt med kredsen af oldfor

skere omkring Det kongelige Museum
for nordiske Oldsager, hvis leder, Chri
stian Jürgensen Thomsen (1789-1865),
fungerede som noget af en faderskik
kelse.

Det første museum
C. J. Thomsen, der af profession var
købmand, var i 1816 blevet tilknyttet
Den kongelige Commission for Oldsa
gers Opbevaring som sekretær. Siden
Oldsagskommissionen, som den i daglig
tale kaldtes, var blevet stiftet i 1807,
havde folk fra næ r og fjern indsendt old
sager til den samling, der senere skulle
blive til Nationalmuseet, og som indtil
1832 befandt sig i et hjørne af Universi
tetsbiblioteket på loftet af Trinitatis
kirke, dér hvor der i dag er udstillings
lokale.
I Støv, planløs Uorden, skjult i S ku f
fer, Kroge, Tørklæder, Papirer, var det
hele mig et Kaos.1 Sådan lød Thomsens
karakteristik af samlingen, da han
overtog sekretærhvervet, og det kan
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klassifikation af fænomenerne det
umiddelbare mål.
Thomsens erkendelse af de tre old
tidsperioder dannede i 1832 grundlag
for indretningen af Det kongelige Mu
seum for nordiske Oldsager som ver
dens formentlig første videnskabeligt
opstillede oldtidssamling i de nye loka
ler, der var blevet stillet til rådighed på
Christiansborg Slot, og i 1836 beskrev
han treperiodesystemet i sin berømte
bog Ledetraad til nordisk Oldkyndighed.

Drømmen om en svunden tid

Jens Jacob Asmussen Worsaae (1821-1885)
som ung mand.

alene tilskrives hans enorme indsats, at
oldsagssamlingen i 1819 kunne åbnes
for publikum. Under det oprydnings- og
systematiseringsarbejde, der langtfra
var afsluttet ved samlingens åbning,
blev det efterhånden klart for Thomsen,
at oldsagsmaterialet kunne inddeles i
tre kronologisk bestemte kategorier: en
sten-, en bronze- og en jernalder. Tre
periodesystemet, som inddelingen kal
des, havde ganske vist været kendt
længe før Thomsens tid, men kun som
hypotese fremført af bl.a. græske for
fattere. Thomsen var derimod den før
ste i verden, der beviste systemets gyl
dighed ved direkte iagttagelse af fund
og fundkombinationer. Med denne pio
nerindsats føjede Thomsen sit navn til
rækken af forskere, der i disse år inden
for såvel natur- som humanvidenska
berne arbejdede på at erstatte spekula
tion og litteræ r tilbageslutning med mo
derne empiriske metoder. Observation
og eksperiment var nøgleordene, og en
4

Siden slutningen af det 18. århundrede
havde oldtiden været »på mode«, og det
er på den baggrund, oprettelsen af Old
sagskommissionen og det stadig eksi
sterende Kongelige nordiske Oldskriftselskab (1825) skal ses.
I billedkunsten var motiverne ofte
hentet fra den nordiske mytologi og
sagnhistorie, ligesom forestillingen om
den nordiske oldtid som en lys og lykke
lig tid dyrkedes i litteraturen. Mest
kendt er vel Adam Oehlenschlägers digt
om Guldhornene (1803), der blev til som
reaktion på det skændige tyveri, men
også N. F. S. Grundtvig var optaget af
oldtiden og skrev bl.a. om Nordens My
tologi (1832) sam t gendigtede Saxos
Danmarkskrønike.
Der er ingen tvivl om, at de store »na
tionale ulykker« i det 19. århundredes
første årtier: Englændernes bombarde
ment af København 1807, statsbanke
rotten 1813 og tabet af Norge året efter,
var med til at forstærke denne tilbage
skuende tendens.
Også på det mere videnskabelige plan
var der stor interesse for oldtiden, der
prim ært studeredes på grundlag af
sagnhistorien, sådan som den var over
leveret i de islandske sagaer og hos
Saxo. Nogen arkæologisk forskning med
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Christian Jürgensen Thomsen, tegnet i 1846 a f J. Magnus Petersen. Foto Nationalmuseet.

de materielle levn som væsentligste
kilde var der ikke tale om, hér stod
Thomsen og hans få assistenter temme
lig alene og blev - især i starten - mødt
med nogen modvilje fra det akademiske
miljø, der ikke rigtig havde forstået be
tydningen af de groft udførte og be
skidte oldsager.

Arkæologen Worsaae
Worsaae blev også en af Thomsens ulønnede - medhjælpere, men den op
vakte og selvbevidste unge mand løsrev
sig hurtigt fra sin læremester og overtog

efterhånden dennes førerposition på det
arkæologiske felt. Indtil Thomsens død i
1865 bestod der da også et kompliceret
forhold af modstridende følelser og gen
sidig afhængighed imellem de to.
I en alder af 18 år fik Worsaae publi
ceret sin første artikel, en rapport om
udgravningen af to stendysser i Nord
sjælland,2 og fra da af gik der næppe et
år, uden at man så flere skriftlige arbej
der fra hans hånd. Han var frem til sin
død i 1885 uhyre produktiv og foretog
bl.a. en underopdeling af oldtidsperio
derne. Han begrænsede sig dog ikke til
arkæologien, men behandlede tillige hi
storiske emner, ligesom han i flere til5
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fælde kommenterede politiske spørgs
mål. Ikke mindst de store rejser til Sve
rige, Tyskland, de britiske øer og Frank
rig, som han med kongelig støtte foretog
i sine ungdomsår, og hans noget senere
rejse til Rusland resulterede i omfangs
rige afhandlinger. I 1847 blev Worsaae
udnævnt til inspektør for de antikvari
ske mindesmærker og dermed profes
sionel arkæolog, og da C .J. Thomsen
døde i 1865, overtog Worsaae posten
som direktør for museet. Ved siden af
sine talrige andre hverv nåede han også
at få en kortvarig, men stormfuld poli
tisk karriere som kultusm inister 18741875.

Opgøret med spekulation og
sagnhistorie
De første knap ti år af Worsaaes for
fatterskab blev navnlig præget af hans
opgør med den litterære oldforskningstradition, som han med rette anså for
håbløst forældet. Og selv om den langt
ældre C.J. Thomsen fagligt stod på
samme parti som Worsaae, blev det op
til sidstnævnte som det unge brusho
ved, han var, at tage den nødvendige
konfrontation med de lærde mænd, der
opfattede de sagnhistoriske overleve
ringer om konger og helte ikke som my
ter, men som troværdige beretninger
om historiske personer og begivenhe
der. Udadtil var Thomsen nemlig en for
sigtig og beskeden mand, der i modsæt
ning til Worsaae hverken brød sig om
konflikter eller om at føre sig offentligt
frem.
Student Worsaaes første »offer« var
den dengang 50-årige sprog- og littera
turprofessor Niels Mathias Petersen
(1791-1862), der havde oldtiden og mid
delalderen som sin hovedinteresse og
bl.a. stod for oversættelsen af de is
landske sagaer. I Oldskriftselskabets
Annaler fra 1836-37 og 1838-39 havde
N. M. Petersen fået optaget en omfangs
rig afhandling om De Danskes Toge til
6

Venden i den tidlige middelalder. Kil
derne til den danske kongemagts kors
tog og plyndringstogter syd for Øster
søen var prim ært den samtidige tyske
historieskriver Adam af Bremen, Saxo
og de islandske sagaer. Blandt overle
veringerne var fortællingen om, hvor
dan den dansk-norske kong Magnus
den Gode og hans mænd, efter at kon
gens afdøde fader, Olav den Hellige,
havde vist sig i et drømmesyn, knuste
en talstæ rk vendisk hæ r i et slag på
Lyrskov Hede i 1043. De forskellige kil
der, hvori slaget omtaltes, var indbyr
des uenige om slagmarkens beliggen
hed, men N. M. Petersen var ikke i tvivl
om, at Lyrskov Hede var identisk med
Lejr skov Mark vest for Kolding, for her,
argumenterede han, kunne man ved
selvsyn se de gravhøje, som de faldne
vendere var blevet begravet i.
I 1841 foretog Worsaae så en udgrav
ning af disse høje3 med henblik på at
efterprøve, om der var hold i N. M. Pe
tersens teori. Udbyttet af undersøgelsen
var - især for N. M. Petersen - pauvert,
for i ingen af højene fandtes der spor af
venderkrigernes jordiske rester, men
derimod blot nogle beskedent udstyrede
brandgrave fra bronzealderen. Dette re
sultat var til gengæld en stor sejr for
arkæologien som empirisk videnskab!

»Dronning Gunhild«
Allerede året efter sørgede Worsaae for,
at den litterære oldforskningstradition
- igen personificeret i N. M. Petersen fik endnu et grundskud.
I 1835 havde nogle arbejdere under
grøftegravning i Haraidskær Mose ved
Vejle gjort et makabert fund: Et næ r
mest mumificeret lig af en kvinde, fast
holdt til mosebunden af træpæle og
-kroge.
I dag kan fundet med sikkerhed hen
føres til den ikke helt lille gruppe af
moselig fra den ældre jernalder (ca. 500
f.Kr. - ca. 400 e.Kr.), der blandt andet
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»Dronning Gunhild« fotograferet i Vejle Skt. Nikolaj kirke, hvor hun endnu ligger i den kiste, som
Frederik 6. skænkede til formålet. Liget er senere blevet kulstof-14-dateret til ca. 450 f.Kr. Foto
Nationalmuseet.

tæller de to berømte herrer, Grauballemanden og Tollundmanden. Ved Haraldskær-kvindens fremkomst var der
imidlertid stor mystik omkring tolknin
gen af fundet, selv om man nok var klar
over, at det var af ældre dato. Da liget
samt de tilhørende tekstil- og skindfrag
menter, der var rester af kvindens klæ
dedragt, blev beskrevet i Annaler
1836-37,4 var det da også uden nogen
form for konklusion.
N. M. Petersen havde dog et bud på,
hvem den kvinde var, der havde m åttet

lide en så forfærdelig skæbne,5 nemlig
den norske dronning Gunhild, der
havde levet i det 10. århundrede og væ
ret Erik Blodøkses hustru.
Ifølge de historiske overleveringer
havde Gunhild været en intelligent,
men samtidig grusom og magtsyg
kvinde, der både sammen med sin mand
og efter hans død havde kæmpet med
alle midler for at vinde eneherredøm
met over Norge. Kilderne fortalte da
også i nogenlunde enslydende vendin
ger om, hvordan hun selv havde fået en
7
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voldsom død, idet hun først var blevet
lokket til Danmark med et ægteskabs
tilbud fra Harald Blåtand for derpå at
blive dræbt og nedsænket i en mose.
Den danske konge stod i ledtog med den
norske Hakon Jarl, der forinden havde
ladet en af Gunhilds sønner dræbe og
nu også ønskede hende af vejen for at
kunne sikre Norge for sig selv.
N. M. Petersens argument for, at Haraldskær-liget skulle være identisk med
dronning Gunhild, var først og frem
mest mosens beliggenhed ikke langt fra
Jelling, for mordet skulle ifølge sagnet
have fundet sted »nær kongens hal«.
Endvidere mente han ud af stednavnet
»Jutsmose«, som H araidskær mose tid
ligere var blevet kaldt, at kunne udlede
en oprindelig navneform i stil med
»Gunnelsmose«. Efter drabet på den
norske dronning skulle - stadig ifølge
sagnet - mosen, hun var blevet sænket
ned i, være blevet opkaldt efter hende.
Endelig anførte N. M. Petersen som be
vis, at den dræbte havde været iklædt
en kostbar dragt, at hendes ansigtsud
tryk var fortvivlet, samt at man med
nedpælingen havde villet forhindre den
onde dronning i at vise sig igen.
N. M. Petersens tolkning af moseliget
vakte en del opmærksomhed og blev
umiddelbart accepteret af mange.
Blandt andet lod den anerkendte histo
riker C. F. Allen den indgå i sin Haandbog i Fædrelandets Historie fra 1840 (s.
65), og Blicher skrev i 1841 endog et
digt om den nyopdukkede dronning.6
Andre var dog mere skeptiske over for
teorien, således historikeren Christian
Molbech, der i Fortællinger og Skildrin
ger a f den Danske Historie fra 1837
(bind 1, s. 289-290) havde sat spørgs
målstegn ved kildernes troværdighed.
Det var da også Molbech, der i egenskab
af redaktør for Historisk Tidsskrift, ud
givet af Den danske Historiske For
ening, optog Worsaaes særdeles kritiske
analyse af dronning Gunhild-spørgsmålet i tidsskriftet.
I artiklen7 godtgjorde Worsaae, at be
8

retningen om dronning Gunhilds død i
Danmark sandsynligvis var et senere
sagn, der snarere var udtryk for ønsket
om, at den forhadte dronning havde fået
sin velfortjente straf end for en histo
risk realitet. Der var således uoverens
stemmelser mellem de forskellige kil
ders beskrivelse af forløbet, og i den is
landske forfatter Snorre Sturlusons
(1179-1241) version havde dronning
Gunhild i stedet lidt en naturlig død på
Orkney-øerne. Endvidere fandt den
snusfornuftige Worsaae det ikke særlig
troværdigt, at en kvinde på 70 år, sådan
som Gunhild angiveligt havde været på
drabstidspunktet, skulle have ladet sig
lokke til Danmark af et kongeligt ægte
skabstilbud, når nu hendes søn kort for
inden var blevet snigmyrdet samme
steds. Det harmonerede dårligt med, at
Gunhild samtidig var kendt for sin store
kløgt.
Men selv om sagnet skulle tale sandt,
var det ikke tilstrækkelig bevist, frem
hævede Worsaae, at moseliget fra Haraldskær virkelig skulle være dronning
Gunhilds. Således kunne det ikke ude
lukkes, at der i vikingetiden havde eksi
steret flere kongsgårde, ligesom det var
tilfældet i middelalderen, og der var
endvidere ikke noget belæg i kilderne
for, at H araidskær mose nogensinde
skulle have båret Gunhilds navn. Hvad
selve liget angik, var det nogle måneder
efter fremkomsten blevet undersøgt af
en læge, der havde fastslået kvindens
alder til knap 50 år - altså væsentlig
yngre, end Gunhild skulle have været,
da hun blev dræbt. Endelig var det lidt
af en tilsnigelse, når N. M. Petersen an
førte ligets »kostbare klædedragt« som
argument for sin teori. Tværtimod var
der tale om resterne af en temmelig
simpel påklædning, og N. M. Petersen
måtte da også senere indrømme, at han
ikke selv havde studeret hverken liget
eller tøjresterne.
Konklusionen på Worsaaes kildekriti
ske analyse var kort og godt, at N. M.
Petersen benyttede en usikker sagn-
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overlevering til at bekræfte tolkningen
af et usikkert fund - og omvendt. I
øvrigt var Haraldskær-liget ikke det
første af sin art, der var fundet i Dan
mark, og Worsaae anså det for væsent
ligt mere sandsynligt, at der var tale om
en helt anonym kvinde, som engang i
oldtiden var blevet dræbt og nedsænket
i mosen, muligvis som straf for utroskab
eller anden forbrydelse. Denne barbari
ske retspraksis fandtes i hvert fald be
skrevet hos den romerske forfatter Taci
tus i hans værk Germania fra det 1.
århundrede e.Kr.
N. M. Petersen forsøgte ganske vist at
forsvare sin teori, men hans svar til
Worsaae havde mest karakter af et hjer
tesuk over, at den nye arkæologiske vi
denskab åbenbart var parat til at ...ned
rive Resultaterne a f de historiske Over
leveringer, for at sætte noget isteden som
gaar forud for al Historie ... .8 Efter Worsaaes afsluttende bemærkninger9 var
moseliget dronning Gunhild endegyl
digt blevet henvist til afdelingen for ku
riosa, og digteren Christian Hostrup
kunne i 1846 spøge ved at lade hende
genopstå af sin mose i syngestykket En
spurv i tranedans!

Runamo og Bråvalla-slaget
Den opmærksomhed, som dronning
Gunhild-diskussionen havde påkaldt
sig, var imidlertid for intet at regne
imod den, der fulgte med Worsaaes an
greb midt i 1840’erne på den navnkun
dige Runamo-indskrift i Blekinge. Før
ste gang, »runeindskriften« fandtes om
talt, var i Saxos Danmarkskrønike. Her
hed det sig, at (sagn)kongen Harald Hildetand havde ladet indskriften ind
hugge i den blekingske klippe til minde
om sin fader, og at Valdemar den Store i
1100-tallet havde sendt en ekspedition
af sted for at få den tydet, hvilket dog
viste sig umuligt. Omkring 500 år se
nere havde den runekyndige Ole Worm
besøgt stedet, men det var heller ikke

lykkedes for ham at finde mening i
skrifttegnene.
I slutningen af det 18. og begyndelsen
af det 19. århundrede havde enkelte for
skere været inde på, at Runamo måske
snarere var et naturfænomen end et hi
storisk mindesmærke, men ingen af
dem havde ført noget egentligt bevis for
deres påstand. Det var imidlertid denne
usikkerhed, der i 1832 fik Videnskaber
nes Selskab til at nedsætte en tværvi
denskabelig kommission bestående af
rune- og oldskriftforskeren Finn Magnusen, geologen Johannes Georg Forch
hammer, historikeren Chr. Molbech
samt maleren C.F. Christensen til at
undersøge spørgsmålet.
I sommeren 1833 drog Runamo-kommissionen af sted til Blekinge for at stu
dere fænomenet, og samme efterår blev
en foreløbig beretning præsenteret for
Videnskabernes Selskab. Heri kunne
naturvidenskabsmanden Forchhammer
fastslå, at der var tale om en indskrift
indhugget i en såkaldt trapgang, dvs. en
stribe af basaltarten trap omgivet af
granitklippe. En sammenligning med
en anden trapgang i omegnen, hvis rev
nede struktur helt tydeligt skyldtes na
turens påvirkninger, havde gjort det
klart for ham, at i hvert fald nogle af
furerne i Runamo-trapgangen var frem
bragt af menneskehånd. Efter at Forch
hammer, som intet kendte til runer,
havde optegnet de streger, han anså for
menneskeskabte, havde C.F. Christen
sen udarbejdet to planer: dels én,
hvorpå alle revner fremstod lige tyde
ligt, dels én, hvor »runerne« var trukket
op i kraftig streg. På den måde mentes
objektiviteten at være tilgodeset, og
tolkningen af den mystiske indskrift
var derpå blevet overladt til Finn Magnusen.
Nogen nem opgave var det dog ikke,
for mange af tegnene lignede ikke
kendte runebogstaver, og først da Magnusen efter ti måneders forgæves forsøg
fik den idé, at indskriften måske skulle
læses fra højre til venstre, kom der hul
9
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på bylden, og han fik fremtryllet et
kvad, ikke om Harald Hildetands fader
som omtalt hos Saxo, men om Harald
selv på vej til det afgørende Bråvallaslag mod den svenske konge Sigurd
Ring. Ifølge overleveringen skulle H a
rald Hildetand være faldet i dette slag.
Da Finn Magnusen fremlagde sine re
sultater,10blev de generelt hilst velkom
men som en stor og vigtig opdagelse,
selv om de også mødtes med skepsis,
især fra to svenske naturvidenskabsmænd, J. J. Berzelius og Sven Nilsson,
der begge var overbevist om, at Runamo-kommissionen var på vildspor.
Skønt der således på forhånd var sat
spørgsmålstegn ved hovedkonklusio
nen, da kommissionens arbejde i 1841
udmøntedes i publikationen Runamo og
Runerne, et digert værk på hen ved 750
sider, var det først, da Worsaae - ved
den arkæologisk interesserede Chri
stian 8.’s mellemkomst - fik mulighed
for i 1844 at foretage en fornyet under

søgelse af Runamo, at kritikken af den
lærde kommissions metoder og resulta
ter blev almindelig kendt.
Worsaae, der på sin rejse til Sverige
ledsagedes af tegneren Christian O.
Zeuthen, var med sit skarpe blik ikke i
tvivl om, at Berzelius og Nilsson havde
haft ret i deres indvendinger, og at Runamo-kommissionens medlemmer hav
de set dét, de ønskede at se, nemlig en
runeindskrift af nationalhistorisk be
tydning, i stedet for de faktiske forhold.
Det stod hurtig klart, at de tegninger,
som C.F. Christensen havde udført ef
ter Forchhammers anvisninger, næ r
mest var at betegne som fusk, idet de
formodede runer var afbildet som væ
rende både ensartede og skarpt afgræn
sede, hvad de bestemt ikke var i virke
ligheden, ligesom flere revner simpelt
hen var udeladt på tegningen for ikke at
ødelægge helhedsindtrykket. Med an
dre ord var det Forchhammers kridt
streger, der havde været genstand for

De to tegninger aftrapgangen på Runamo, der var genstand for Worsaaes opgør med Forchhammer
og Finn Magnusen. Øverst ses Worsaaes naturtro gengivelse, nederst den noget forskønnede af
bildning, hvorpå Finn Magnusen baserede sin tolkning a f »runerne«. Efter J.J.A. Worsaae: En
Oldgranskers Erindringer, udg. Victor Hermansen, 1934.
10
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Magnusens tydningsforsøg, og med de
upræcise afbildninger havde kommis
sionen på forhånd udelukket enhver
form for dokumentation og kontrol af
resultatet. Da Worsaae foretog en næ r
mere analyse af trapgangens struktu
rer, afsløredes det endvidere, at der in
gen forskel var på de forskellige revner,
at der kun fandtes én type: de natu r
skabte, og at ligheden med runer var et
spørgsmål om forvitringsgrad. En sam
menligning med andre trapgange i om
rådet bekræftede iagttagelsen. Som do
kumentation lod Worsaae dels Zeuthen
udføre flere sæt tegninger, der med hen
syn til billedeksakthed langt overgik C.
F. Christensens, dels fik han taget en
nok så illustrativ gipsafstøbning, som
blev fremvist i København efter hjem
komsten.
Da Worsaae offentliggjorde sin under
søgelse og ikke mindst dens ubehagelige
konklusion i skriftet Runamo og BraaValla-Slaget. Et Bidrag til archæologisk
Kritik (1844), var det tydeligvis hans
intention at placere hovedansvaret for
fadæsen hos naturvidenskabsmanden
J. G. Forchhammer og skåne Finn Magnusen, som han var en personlig be
kendt af. Helt kunne han dog ikke
komme uden om at kritisere runefor
skeren, der i sin iver efter at få løst
Runamos gåde havde gjort adskillige
krumspring for at skabe mening i ste
nens forvirrende system af revner. Worsaaes afhandling blev en meget klar il
lustration af de konsekvenser, det
kunne have, når man, som den ældre
generation af oldgranskere var tilbøjelig
til, opfattede de gamle sagn som histori
ske kendsgerninger og søgte at tilpasse
virkeligheden dertil.
Runamo-affæren blev kommenteret
både i Berlingske Tidende, i det natio
nalliberale dagblad Fædrelandet og i
det satiriske ugeblad Corsaren, og fjor
ten dage efter, at Runamo og Braavallaslaget var udkommet, blev sagen dis
kuteret i Videnskabernes Selskab, hvor
Runamo-kommissionens
medlemmer

fik mulighed for at forsvare sig imod
Worsaaes hårde angreb.11 Det lykkedes
ikke videre godt, ja faktisk virkede det,
som om de på forhånd havde opgivet at
kæmpe for det konkrete resultat af de
res arbejde og blot koncentrerede sig om
et forsvar for den anvendte metode - og
hér kom Worsaae ikke med nogen ind
rømmelser. Senere faldt Chr. Molbech,
der havde været et mere perifert med
lem af kommissionen, sine kolleger i
ryggen og tilsluttede sig Worsaaes kri
tik. Dermed var Runamo reduceret fra
et nationalhistorisk mindesmærke til et
ikke engang enestående naturfæno
men, samtidig med at den moderne kil
dekritiske arkæologi havde vundet sin
hidtil største sejr - og den danske og
svenske offentlighed velsagtens fået sig
en god latter!

Verdens første arkæologiske
oversigtsværk
Da Runamo-sagen nåede sit højdepunkt
i slutningen af 1844 var Worsaae al
lerede kendt et godt stykkeuden for old
forskernes snævre kreds. Året forinden
havde han nemlig fået udgivet en af
handling med titlen Danmarks Oldtid
oplyst ved Oldsager og Gravhøie - en
bog, der var blevet trykt og solgt i et
betydeligt oplag. Bag udgivelsen af
Danmarks Oldtid, der var Europas, må
ske verdens, første arkæologiske over
sigtsværk, stod Selskabet til Trykkefri
hedens rette Brug (stiftet 1835), der som
en understregning af sit navn udgav en
række folkeoplysende skrifter i løbet af
1830’erne og 1840’erne.
Bogen må absolut betegnes som bane
brydende, og især dens mere deskrip
tive afsnit indeholder mange fine og sta
dig gyldige iagttagelser. Til gengæld er
tiden løbet fra de fleste af dens kultur
historiske og navnlig etniske ræsonne
menter, som er gennemsyret af et ube
vidst ønske om at tilbageprojicere det
19. århundredes nationalstatsideal på
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forhistoriske forhold. Det kultursyn, der
kommer til udtryk i bogen, er endvidere
stæ rkt præget af forestillingen om, at
såkaldt primitive samfund ikke er i
stand til at udvikle sig ved egen kraft,
men må tilføres alt nyt udefra. Denne
opfattelse, som Worsaae langtfra stod
alene med, kom til at leve videre til
langt op i vort århundrede og fungere
som legitimering af den europæiske ko
lonisationspolitik.
Det afgørende skel mellem primitivi
tet og civilisation placerede Worsaae
mellem sten- og bronzealderen. Stenal
dermenneskene havde befundet sig i en
ren naturtilstand, og først med bron
zealderfolkets indvandring og introduk
tion af metalkundskab, landbrug, krigs
kunst og skibsfart kunne man tale om
en egentlig kultur i Danmark. Det var
dette bronzebærende folk, der var dan
skernes forfædre, og ved deres ankomst
måtte landets hidtidige »rå og uciviliserede« indbyggere nødvendigvis for
trænges fra den historiske scene.
Mens vore Fædre første gang trænge
ind i Landet og med skarpe Vaaben un
derkue de derboende udannede Folk,12
forløb overgangen fra bronze- til jernal
der langt mere fredeligt, nemlig som en
kultur spredning fra Sverige og Norge.
På Worsaaes tid var der i Danmark al
lerede fremkommet et omfattende bron
zealdermateriale fortrinsvis fra perio
dens mange gravhøje, der med deres iøj
nefaldende placering i landskabet næ r
mest inviterede til udgravning. Der
imod var jernalderen langt svagere
repræsenteret i oldsagssamlingerne, og
det fik forståeligt nok Worsaae til at
konkludere, at denne periode havde væ
ret af ganske kort varighed. Misforhol
det imellem bronze- og jernalderm ateri
alets omfang skulle senere vise sig ikke
at være reelt, men at bero dels på jern 
alderens generelt mere undselige grav
skik, dels på at jern bevares væsentligt
dårligere i jorden end bronze. Forhisto
riske bopladser var endnu et ukendt fæ
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nomen, da Worsaae skrev Danmarks
Oldtid.
I Norge og Sverige (nord for Skåne)
var forholdene tilsyneladende helt an
derledes end i Danmark. I de nordlige
nabolande var grave fra bronzealderen
således uhyre sjældne, hvorimod jernal
dergrave, der som regel var m arkeret af
stensætninger eller -høje og dermed
lette at erkende, optrådte i stort antal. I
forsøget på at forklare det mærkelige
fænomen støttede Worsaae sig til den
grundfæstede forestilling om, at Dan
m ark og det øvrige Skandinavien i gam
mel tid havde været befolket af goter.
Baggrunden var for det første, at man i
de islandske kilder, bl.a. Snorres Edda,
kunne finde Jylland og Øerne omtalt
som henholdsvis Reidgoterland og 0-goterland, for det andet den gotiske histo
rieskriver Jordanes’ (o. 550 e.Kr.) be
skrivelse af, at goterne skulle være ud
vandret fra Skandinavien til den nu
værende polske Østersøkyst kort efter
Kristi fødsel. Selv om kildegrundlaget
var nok så spinkelt, var der i 1840’erne
ingen historiker, som satte spørgsmåls
tegn ved forbindelsen mellem goterne
og de skandinaviske lande - heller ikke
Worsaae, der jo ellers havde vist sig som
en dygtig kildekritiker. Først hen imod
slutningen af det 19. århundrede af
skrev den nye kritiske historikerskole
de »danske goter« som en omgang sagn
historisk tankespind.13 For Sveriges
vedkommende spøger goter-teorien i
kraft af stednavnene Gotland, Öster- og
Västergötland imidlertid stadig, selv om
forbindelsen heller ikke her har kunnet
dokumenteres.
N år Worsaae bøjede det arkæologiske
materiale og de skriftlige kilder imod
hinanden, kom han til det resultat, at
det bronzealderfolk, der havde under
tvunget Danmarks gamle stenalderbe
folkning, måtte være identisk med go
terne, og at disse var indvandret fra syd
og øst i århundrederne før Kristi fød
sel. De primitive stenaldermennesker
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kunne der derimod ikke hæftes nogen
etnisk betegnelse på - de hørte til en
ældre, endnu ubekjendt Stam m e.14 Dan
mark (inkl. Skåne) var ifølge Worsaae
tydeligvis det område i Norden, som go
tiske stam mer først havde nedsat sig i.
Lidt senere var goterne ankommet til
deres nye hjem i Öster- og Västergöt
land, og omkring Kristi fødsel fulgte en
delig de østfra kommende gotiske svear
(svenskere) og nordmænd. Disse sidst
nævnte folkeslag havde, som gravma
terialet viste, fuldt kendskab til jernet,
og ved deres ankomst til henholdsvis
Sverige og Norge blev de oprindelige no
madestammer, dvs. samernes forfædre,
fortrængt til den skandinaviske halvøs
allernordligste del!
Sverige og Norge havde således ingen
bronzealder haft, men kom til gengæld
til at udgøre jernalderkulturens kerne
område, hvorfra den spredte sig til
bronzealderfolkene i Danmark og
Skåne. Dog var overgangen til den høj
ere kulturtilstand først fuldbyrdet i
8.-9. århundrede e.Kr. i disse områder,
for de danske goter var stolte og selvbe
vidste folk, der ikke uden videre optog
nye ideer.
Ved denne nøje udtænkte oldtidssyn
tese havde Worsaae yderst elegant for
mået både at gøre Danmark til Nordens
ældste og dermed fornemste nation og
at give en sammenhængende forklaring
på de regionale variationer i det arkæo
logiske materiale, sådan som de tog sig
ud på daværende tidspunkt!

Den efterfølgende diskussion
Da Danmarks Oldtid udkom i somme
ren 1843, blev den som den forfriskende
nyhed, den var, mødt med mange ro
sende ord bl.a. i det nationalliberale
Fædrelandet, som bragte en lang og
grundig anmeldelse. Det betød dog ikke,
at alle Worsaaes teorier blev taget til
efterretning af hans lærde kolleger. C.

J. Thomsen delte således ikke hans op
fattelse af jernalderens sene begyndel
sestidspunkt, fremgår det af et fore
drag, han holdt i efteråret 1844,15 uden
at han dog gik ind i nogen offentlig dis
kussion af Worsaaes synspunkter. Det
gjorde til gengæld Chr. Molbech, hvis
væsentligste indvending mod Dan
marks Oldtid gik på, hvad han beteg
nede som det kun i Phantasien existerende F o lk 1Qsom Worsaae havde intro
duceret i den ældste periode af oldtiden.
I Molbechs øjne var det aldeles uviden
skabeligt at operere med en etnisk
gruppe, der ikke fandtes omtalt i de
skriftlige kilder. Selv var han nemlig
overbevist om, at det var kelterne, der
stod bag opførelsen af de nord- og vest
europæiske storstensgrave (dysser og
jæ ttestuer) - en gammel opfattelse, som
Worsaae allerede havde argum enteret
imod i sin bog.
Den, der reagerede stærkest - om end
med nogen forsinkelse - på Worsaaes
oldtidshistoriske fremstilling, var imid
lertid den norske sprogforsker og histo
riker Peter Andreas Munch, og sidst i
1840’erne udviklede deres uenighed sig
til en skarp diskussion med kraftige na
tionalpolitiske undertoner. Sammen
med landsmanden og kollegaen Rudolf
Keyser var P. A. Munch den mest frem
trædende repræ sentant for den så
kaldte »norske historiske skole«, der var
opstået i 1830’erne på baggrund af en
voksende national bevidsthed i det nor
ske borgerskab. Drivkraften var et øn
ske om at fremstille Norge som en selv
stændig nation med en glorværdig for
tid og deraf følgende ret til egen stat og
eget sprog. N aturligt nok samlede inter
essen sig om studier af Norges oldtid og
middelalder - tiden, før landet blev lagt
under Danmark!17 I 1839 havde Rudolf
Keyser i sit bidrag til det store national
historiske seksbindsværk Samlinger til
det norske Folks Sprog og Historie
(1833-1839) lanceret en ny teori om,
hvordan Norge var blevet befolket: de
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nordiske folkestammer var ikke ind
vandret sydfra som almindelig antaget,
men derimod fra nordøst og altså uaf
hængigt af Danmark og Sverige, som
nordmændene i disse år ikke omfattede
med særlig varme følelser! Efter at have
nedsat sig i Norge havde de nordiske
folk derpå spredt sig sydover til Sydsve
rige og Danmark, som indtil da havde
været beboet af goterne, der var et folk
af sydgermansk - også kaldet tysk oprindelse.18
P.A. Munch delte fuldstændig Keysers opfattelse af befolkningsforholdene
i Nordens oldtid og stod selv for en be
tydelig videreudvikling af denne så
kaldte »norske indvandringsteori«, der
dog var og blev en konstruktion. Op
rindelig havde han forstået Danmarks
Oldtid og Worsaae sådan, at det var en
indvandring fra Norge og Sverige, der
havde bragt jernet til Danmark og
Skåne, hvilket jo var en klar misfor
ståelse. Da P.A. Munch i en længere
artikel i Annaler 1846 redegjorde næ r
mere for Nordens, især Norges Bebyg
gelse a f vore Forfædre™ satte han derfor
alene spørgsmålstegn ved Worsaaes
sene datering af jernalderens begyn
delse, som harmonerede dårligt med
hans egen opfattelse af, at den nordiske
indvandring havde fundet sted før Kri
sti fødsel, og kom slet ikke ind på bo
gens kontroversielle hovedpåstand om
Danmark som det nordiske land, der
kunne fremvise den længste historie in
den for sit nuværende territorium.
I yderligere to artikler i Annaler
184620 og 184721 fremlagde Munch sine
overvejende sproglige argum enter for
den formodede tysk-gotiske oldtidsbe
folkning i Danmark. Gennem studier af
nordiske middelalderskrifter var han
nået frem til, at dansk og svensk klart
adskilte sig fra norsk og islandsk ved et
ældre sprogpræg, der var resultat af op
blandingen med gamle gotiske sprogele
menter. Som et utvetydigt eksempel på
det gotiske sprog, der havde været ud
bredt i Danmark før de nordiske daners
14
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Det korte guldhorn og dets runeindskrift spil
lede en central rolle i 1840’ernes ophidsede dis
kussion om befolkningsforholdene i Nordens
oldtid. Indskriften og figurerne på hornet er
her gengivet efter Jochum Paullis stik fra 1734
af det nu tabte horn.

indvandring, kunne P.A. Munch frem
hæve indskriften på det korte af de to
berømte - og for længst omsmeltede guldhorn, der var blevet fundet ved Gal
lehus i Sønderjylland i henholdsvis
1639 og 1734. I dag ved man, at ind
skriften var udført i det ældre, lange
runealfabet med 24 tegn, der kendes fra
ca. år 200 e.Kr., og som ved vikingeti
dens begyndelse forenkles til et alfabet
med kun 16 tegn. Midt i 1800-tallet var
der imidlertid stor uklarhed omkring
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disse ældste runers oprindelse, betyd
ning og forhold til vikingetidens velop
lyste runesten. 1 1836 havde den danske
sprogforsker J.H. Bredsdorff dog præ 
senteret en forbavsende rigtig tydning
af guldhornsindskriften22 og samtidig
fastslået sproget som værende nordisk i
en meget gammel form, hvad der er helt
korrekt. Denne sidste antagelse kunne
P.A. Munch ikke tilslutte sig, for han
var efter en sammenligning med den
gotiske biskop Vulfilas bibeloversæt
telse (hovedkilden til det gotiske sprog,
4. århundrede e.Kr.) ikke i tvivl om, at
guldhornsindskriften var en reengotisk
sproglevning,23 men i en ældre form end
sproget hos Vulfila! Denne »kendsger
ning« dannede endvidere baggrund for
adskillige vidtløftige slutninger angå
ende guldhornenes alder og oprindelse,
jernalderens begyndelse i Danmark
sam t goternes udvandring fra Skandi
navien.
Det underliggende formål med P.A.
Munchs sproghistoriske analyser var at
fremhæve det norske sprogs egenart og
derigennem understrege behovet for et
selvstændigt skriftsprog til afløsning
for det danske. Etableringen af et så
dant skriftsprog baseret på de norske
dialekter, der mentes at have rødder i
oldsproget, var en højt prioriteret sag
for mange nationalt bevidste nordmænd
i disse år.
I første omgang reagerede Worsaae
på P. A. Munchs synspunkter ved i An
naler 184724 at annoncere, at han efter
hånden ville publicere samtlige danske
jernaldergravfund, så at læserne ved
selvsyn kunne overbevise sig om det
danske jernalderm ateriales beskedne
omfang og særlige beskaffenhed i for
hold til det svensk-norske. De gravfund,
Worsaae nåede at publicere frem til
1850,25 hvor han stoppede projektet, til
hørte alle et ret begrænset tidsafsnit,
senere betegnet ældre romersk jernal
der (ca. 0-200 e.Kr.).26

»Danmark til Ej deren«!
Med de politiske omvæltninger i 1848
rykkede den historiske diskussion ud af
de lærde tidsskrifter, og den nutidige
dimension blev trukket hårdt op.
Den 21. m arts var enevælden faldet,
og med den nye regering var de natio
nalliberales »Danmark til Ejderen«-program blevet officiel dansk politik. Det
havde øjeblikkelig fået det oprør, der
havde ulmet blandt de tysktalende i
hertugdømmerne Slesvig og Holsten
igennem nogle år, til at bryde ud i lys
lue. Den danske regering svarede igen
med en lynmobilisering af hæren, og i
april var krigen i gang.
Med krigsudbruddet fulgte en massiv
national propaganda, der skulle op
vække en befolkning, der for flertallets
vedkommende var aldeles uengageret i
det nationale spørgsmål. Peter Fabers
krigsbegejstrede sang Dengang jeg drog
afsted, der blev trykt som flyveblad, er
et glimrende eksempel herpå. I den an
den - og mere vægtige - ende af spek
tret befandt den store tværvidenskabe
lige skriftserie Anti-slesvigholstenske
Fragmenter sig. Det var Københavns
Universitet, der stod bag udgivelsen, og
hovedredaktør var den nationalliberale
professor A. F. Krieger. Titlen Anti-sles
vigholstenske Fragmenter henviser til
den efter dansk opfattelse uretmæssige
sammenkædning af de to hertugdøm
mer, der ganske vist havde været en
realitet siden 1460, og som de tysksin
dede ønskede opretholdt med deres
krav om selvstændighed under en fæl
les fri forfatning. I alt udkom der 16
Fragmenter med bidrag fra frem træ
dende historikere og jurister, der alle
udnyttede deres videnskabelige bag
grund til at legitimere Danmarks krav
på hele Slesvig. Skønt Worsaae over
hovedet ikke havde m arkeret sig på na
tionalliberal side i kampen mod enevæl
den, blev også han opfordret til at del
tage i projektet. Udgangspunktet for
hans afhandling var Danevirke 15
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Danskhedens gamle Grændsevold mod
Syden, som forsvarsværket med noget
af en anakronisme blev kaldt i undertit
len
men i virkeligheden var der sna
rere tale om en art »Slesvigs historie«.
Det var helt tydeligt, at de kildekritiske
overvejelser her var trådt i baggrunden
til fordel for det politiske budskab;
usikre sagnoverleveringer om Danevirkes tilblivelse og udbygning blev såle
des videregivet uden forbehold, når blot
de kunne bruges til at illustrere voldan
læggets rodfæstede betydning som sym
bol på nationalt sammenhold: Men nu,
sige de gamle Sagn og Sange, mødte
paa Thyres Opfordring ved Jyllands
Grændse Skaaninger, Lolliker, Falsterboer, Sjællændere og Fyenboer - Alle
som een Mand besjælede a f den Tanke,
at reise de danske Enemærker et Danevirke, som skulde hævde Danmarks Uaf
hængighed og byde fremmede Voldsmænd, især de overmodige tydske N a

boer Trods.21 Og videre: Danevirke blev
ligesom et Sam lingspunkt for hele Fol
kets Uafhængighedsfølelse og Fædre
landskærlighed. Naar det var i Fare, da
maatte alle andre Stridigheder vige, da
heed det kun: til Vaaben, til Danevirke!2*
Dengang som nu!
Efter vikingetiden med dens sam
menhold og forsvarsvilje fulgte middel
alderen som en periode præget af split
telse og nationalt forræderi. Det var i
dette tidsrum, den skæbnesvangre ud
skillelse af Slesvig som hertugdømme
fandt sted, og kulminationen på den
ulykkelige udvikling kom i 1460 med
Christian l.’s forpligtelse til at lade
Slesvig og Holsten forblive »evig tilsam 
men udelte«. Det var prim ært denne
formulering, de slesvig-holstenske oprø
rere nu påberåbte sig, og som man fra
dansk side gjorde alt for at undsige. I
den nationalliberale forståelse havde
Danmark nemlig en historisk ret til

Tegneren Lorenz Frølichs romantiske opfattelse a f hvordan dronning Thyras »nationale grænse
værn«, Dannevirke, var blevet til. Tegningen blev udgivet af Kunstforeningen i Flensborg i 1855.
16
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hele Slesvig - inklusive det tysktalende
flertal i den sydlige del - en ret, der gik
forud for middelalderens politiske afta
ler, og som var uafhængig af den nu
værende befolknings nationale tilhørs
forhold. Worsaae kunne da også føre ad
skillige stednavne foruden naturligvis
selve Danevirke som bevis på, at det
gamle danske land strakte sig til Ejderen, og at tyskerne uretmæssigt var
træ ngt ind på naboens grund: Thi Mo
derlandet Danmark er knyttet til Slesvig
ved alle de hellige og uopløselige Baand,
som fælles Sprog og Nationalitet, som
fælles historiske Minder fæste’, og hvad
der nu forestod var, at det danske Folk
maa reise et nyt Danevirke, der ikke
mere skal lægges øde, der ikke oftere skal
aabne sig for fremmede, fjendtlige
Hære.™

Holsten burde under tysk herredømme
var hentet ikke mindre end 1500 år til
bage i historien.
Ifølge den engelske historiker Beda
den Ærværdige (673-735) var England i
det 5. århundrede blevet invaderet af
anglere, saksere og jyder - en beret
ning, der utvivlsomt indeholder en
kerne af sandhed, selv om omfanget af
invasionen og lokaliseringen af de del
tagende folkestammer har været meget
omdiskuteret. Da der ikke var påvist
nordiske sprogreminiscenser, men kun
angelsaksiske (vestgermanske) i Kent
og på Isle of Wight, hvor jyderne an-

»Den tyske folkeret«
Forestillingen om en sådan historisk og
objektivt bevisbar ret til et givet område
trivedes også på tysk side, hvor den nå
ede helt absurde dimensioner. Den na
tionale propagandas største kapacitet
var den i øvrigt meget betydningsfulde
sprog- og folkemindeforsker Jacob
Grimm, måske bedst kendt som den ene
af brødrene Grimm. Han havde, lige
ledes i det første krigsår, fået udgivet en
tysk sproghistorie, Geschichte der deut
schen Sprache - et digert værk med
nogle højst opsigtsvækkende konklusio
ner. Grimms videnskabelige undersø
gelser havde ført ham frem til, at der
måtte eksistere en særlig »tysk folke
ret«, ifølge hvilken Tyskland havde ret
ikke blot til de områder, hvor der i dag
taltes tysk, men også til dem, hvor dette
sprog engang havde været talt. Det be
tød, at de igangværende bestræbelser
på at samle det adsplittede Tyskland til
ét rige også måtte omfatte indlemmel
sen af Alsace-Lorraine, Schweiz, Bel
gien, Holland - og Jylland! Argumentet
for, at hele Jylland og ikke kun Slesvig-

Jacob Grimm (1785-1863), tegnet i 1855 af
nevøen Herman Grimm. Jacob Grimms største
videnskabelige betydning lå i hans enorme ind
sats inden for germansk filologi, en videnskab,
han gerne regnes for at have grundlagt. Hans
videnskabelige indsamlings- og udgiverarbejde
har tillige haft stor betydning for germansk
retshistorie og for folkemindeforskningen.
Hans ekstreme nationale synspunkter må ses i
sammenhæng med hans politiske engagement;
i 1848 var han medlem a f den revolutionære,
tyske nationalforsamling i Frankfurt. Efter re
produktion i Det Kongelige Bibliotek.
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giveligt skulle have slået sig ned, slut
tede Grimm, der byggede videre på tid
ligere afhandlinger om samme emne, at
såvel anglerne, der kom fra Angeln i
Slesvig-Holsten, som jyderne havde væ
ret af tysk oprindelse, og at danskerne
først i 5.-6. århundrede havde spredt
sig fra deres hjemsted på Øerne til den
nu tyndt befolkede jyske halvø og dér
undertrykt de tilbageværende jyders ty
ske sprog. Et enkelt sprogelement - og
det var Grimms vigtigste argument! havde dog overlevet den nordiske stam 
mes indtrængen: den jyske brug af for
anstillet bestemt artikel som for eksem
pel i »æ mand«! Den politiske konse
kvens, Grimm drog af sin erkendelse,
lød i al sin barskhed (min oversættelse):
Hvorfor skulle, når det store (german
ske) forbund er etableret, den omstridte
(jyske) halvø så ikke knyttes fuldstændig
til fastlandet, hvad historie, natur og
beliggenhed tilsiger, hvorfor skulle jy 
derne ikke vende tilbage til deres gamle
tilknytning til anglerne og sakserne, og
danskerne til goterne (dvs. svenskerne,
min anm.)? Så snart Tyskland har reor
ganiseret sig, kan Danmark umuligt
blive ved at bestå som hidtil.™ Sådan! Danmarks navn slettet af landkortet ef
ter forudgående deling mellem Tysk
land og Sverige!
I indledningen til sin Danevirke-afhandling havde Worsaae taget til gen
mæle mod Jacob Grimms hårrejsende
påstande, og i 1850 uddybede han yder
ligere sit syn på »den tyske folkeret« i et
selvstændigt skrift om Jyllands Dansk
hed, der også udkom på tysk. Worsaaes
indvendinger gik på, at der kun havde
været anført løse Formodninger, men
ikke et eneste sikkert historisk Beviis på
anglernes og jydernes tyske herkomst.
Beretningerne var med Worsaaes præ 
cise udtryk altfor kjendelig indhyllede i
Sagnets poetiske Klædebon?1Endvidere
ville perspektiverne blive helt uover
skuelige - også for Tyskland selv - hvis
det blev legitimt at rejse territorialkrav
på vegne af et forhistorisk folk!
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»Tysk-goterne« igen
I lyset af den »tyske folkeret« var det
naturligvis ekstra problematisk, at også
en nordisk forfatter opererede med et
»tysk« folk på dansk grund. Det er gi
vetvis baggrunden for, at den afhand
ling, P. A. Munch på opfordring fra A. F.
Krieger havde leveret til Anti-slesvigholstenske Fragmenter i 1848, i stedet
havnede i Annaler for nordisk Oldkyndighed og Historie, der ikke nød helt
den samme offentlige bevågenhed som
det store propagandaværk.
P. A. Munch havde i foråret 1848 væ
ret blandt fortalerne for, at Sverige og
Norge skulle komme Danmark m ilitært
til hjælp i konflikten med Tyskland, og i
den afhandling, der var tiltæ nkt Frag
menterne, bebrejdede han - med tydelig
adresse til Jacob Grimm - tyskerne for
at begrunde deres erobringspolitik ud
fra vidtsvævende historiske Hypotheser?2 Munchs artikel, der lå helt i for
længelse af hans tidligere arbejder,
mundede ud i opstillingen af et kronolo
gisk system, hvor han forbandt sine
sproglige iagttagelser med den danske
sagnhistorie.
Systemet, der må betegnes som ren
spekulation, indeholdt tre perioder: Den
ren-gotiske (indtil ca. 450 e.Kr.), hvor
de sydgermanske goter havde boet i
Danmark, og hvorfra guldhornene
stammede; den halv-gotiske tid (indtil
8. århundrede), der var en nordisk-gotisk overgangsperiode, hvor skjoldun
geslægten havde hersket i Lejre; og en
delig »Danevældets tid«, der var beteg
nelsen for den rent nordiske vikingetid.
Med hensyn til den ældste periode
gjorde Munch, hvad han kunne for at
understrege, at »tysk-gotisk« var en
rent sprogvidenskabelig betegnelse, der
ikke kunne begrunde noget nutidigt ter
ritorialkrav, og at Jylland på ingen
måde havde været mere »tysk« end re
sten af Danmark.
Worsaae reagerede ikke direkte på
Munchs afhandling, men blev til gen

Mellem sagnhistorie, videnskab og nationalpolitik

gæld voldsomt provokeret af en debat,
der med Munch som hoveddeltager fore
gik i den norske dagspresse i foråret
1849. Den norske historiker var en
skarp modstander af den såkaldte poli
tiske skandinavisme, som i 1840’erne
var udbredt blandt studenter og intel
lektuelle i Sverige og navnlig Danmark,
men som aldrig rigtigt slog an i Norge.
Bevægelsen var temmelig bred, og i sin
mest radikale form havde den som sit
mål en statslig forening af de tre nordi
ske lande under fælles konge, men med
hver sin frie forfatning. Andre, mere
moderate kræfter nøjedes med at ar
bejde for øget kulturelt og videnskabe
ligt samarbejde mellem de nordiske bro
derfolk, hvilket P. A. Munch sagtens
kunne tilslutte sig. Til gengæld ønskede
han i lighed med de fleste andre nordmænd hellere reel selvstændighed for
sit land end en fornyet sammenslutning
med de gamle herskere. I det norske
Morgenbladet33 forsøgte han at be
grunde denne helt forståelige holdning
med en rent ud sagt forvrøvlet påstand
om, at Danmark i kraft af sin tysk-goti
ske forhistorie og senere tiders store ty
ske indflydelse var væsensforskelligt
fra Norge, og at en forening af de to
lande derfor var umulig.
Det havde i øvrigt igennem flere år
været en hjertesag for P. A. Munch at få
slået fast, at den islandske eller oldnor
diske litteratur, der ivrigt studeredes i
København, og som dannede forbillede
for de skandinavistiske enhedstanker,
ikke var nordisk fællesgods, som især
de danske oldgranskere så ud til at
mene, men alene nordmændenes kul
turarv! Begrundelsen var, at det oprin
delig havde været norske vikinger, der
havde bosat sig på den nordatlantiske ø,
og da en koloni altid bevarede moder
landets nationalitet, var og blev den is
landske kultur norsk!
Munchs bredside mod skandinavis
men blev mødt med kritik både i norske
aviser og i det danske Fædrelandet, og
navnlig blev hans indvandringsteori an-

P.A. Munch (1810-1863) havde varig betyd
ning for norsk historieforskning og for udvik
lingen afen norsk nationalfølelse. Hans hoved
værk, Det norske Folks Historie, forblev uaf
sluttet. Han var ved sin død nået frem til 1397,
men allerede skildringen a f denne periode fyl
der 8 bind. Fotografi i Det Kongelige Bibliotek.

grebet. Selv svarede han igen med yder
ligere at skærpe tonen og beskylde de
danske lærde, herunder Worsaae, der
vel at mærke ikke hørte til blandt de
yderliggående skandinavister, for hel
lere at ville kaste sig i tyskernes arme
end anerkende den norske indvand
ringsteori og dermed opgive kravet på
at være Nordens fornemste nation.34
Fra den 29. maj til den 2. juni 1849
kunne man i Fædrelandet læse Worsaaes svar på Munchs provokatoriske
udtalelser. I artiklen, der bar titlen Om
en forhistorisk, saakaldet »tydsk« Be
folkning i Danmark, erklærede Wor
saae, at det sproghistoriske grundlag,
19
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Munch byggede sine antagelser på, var
alt for spinkelt: Man kendte således
endnu ikke den fulde betydning af ind
skrifterne i det lange runealfabet, og
hvad guldhornet angik, var det trods alt
en flytbar genstand, der i princippet
kunne være fremstillet hvor som helst.
Dertil kom, at det arkæologiske m ateri
ale bestemt ikke tydede på nogen nord
fra kommende indvandring af jernal
derfolk til Danmark. Worsaaes alvorlig
ste anklage mod P. A. Munch gik imid
lertid på, at denne præcis ligesom Jacob
Grimm diskuterede nutidspolitik ud fra
forhistoriske forhold - og det på trods
af, at Munch selv havde kritiseret sin
tyske kollega for det samme! P.A.
Munch havde i Worsaaes øjne båret sig
ualmindelig klodset ad ved i den nu
værende situation - midt under krigen
- og oven i købet i dagspressen at frem
hæve Danmarks »tyske« fortid, hvad
der let kunne give anledning til misfor
ståelser hos den almindelige læser, og
han appellerede derfor indtrængende til
nordmanden om, at debatten om Folke
nes Indvandringer og første Bosættelse
m åtte fortsætte i et lærd tidsskrift
fremfor i pressen.
Denne opfordring sad PA . Munch
overhørig, og hans svar til Worsaae
fulgte i form af et følelsesladet indlæg
endnu engang i Morgenbladet,35 hvori
han anklagede danskerne for selvgod
hed og national forfængelighed. Sam ti
dig hævdede han sprogvidenskabens
overlegenhed i forhold til arkæologien
og fik i den forbindelse ophøjet de spar
somme skriftlige kilder fra Nordens old
20
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tid til de Ord, som dengang udtaltes a f
Nationens egen Mund\™ I øvrigt var det
hans taktik at få Worsaae til at fremstå
som lidt af en videnskabelig charlatan
ved at stille en række - langt hen ad
vejen fornuftige - spørgsmål til danske
rens meget skråsikre syn på overgan
gen mellem bronze- og jernalder.
Worsaae fik det sidste ord i denne
dansk-norske strid om at være Nordens
mest oprindelige folk. Tonen i hans Svar
paa Prof. P.A. Munchs andet Strids
skrift om Skandinavismen, som dette
indlæg i Fædrelandet blev kaldt, var
præget af sarkasme og en god portion
hovmod. For eksempel lød Worsaaes hu
moristiske reaktion på Munchs krav om
at få betegnelserne »islandsk« og »old
nordisk« udryddet, at i så fald burde
man heller ikke tale om norsk littera
tur, men udelukkende om dansk, efter
som det var på dette sprog, Munch og
hans forfatterkolleger skrev.
Derudover kunne Worsaae rette et af
gørende slag mod de tyske gotere i Dan
mark, idet han var blevet opmærksom
på, at sten med indskrifter i det lange
(»tysk-gotiske«) runealfabet faktisk var
et rent svensk-norsk fænomen.37 Med
en omvendt munchsk formulering blev
det til ...at der i en fjern Oldtid har væ
ret mere Tydsk-Gotiskhed i Sverige og
Norge (paa »vor Halvø«) end i det nu
værende D anm ark.^ Til gengæld formå
ede Worsaae ikke at forklare, hvorfor
der i Danmarks meget kortvarige jern 
alder skulle have eksisteret to forskel
lige skriftsprog, for med hensyn til den
tidsmæssige placering af de to runealfa-
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Runealfabetet kaldes i fagsprog »fuparken« efter de første seks tegn. Til venstre ses det lange
runealfabet, som dukker op flere steder i Europa omkring år 200 e.Kr. Til højre er gengivet det
forenklede, nordiske runealfabet, der går tilbage til 700-tallet.

beter havde P. A. Munch ikke skudt helt
forbi.

Myten om den nationale enhed
I den arkæologiske forskningshistorie
fremhæves Worsaae gerne - og med
rette - for sin ungdoms opgør med den
litterære og spekulative oldgranskning
og sin afskrivning af sagnhistorien som
troværdig historisk kilde. Og der skal
da heller ikke være nogen diskussion
om, at han var en af de betydeligste
grundlæggere af den moderne arkæolo
giske videnskab. Men samtidig funge
rede han - mere eller mindre bevidst som medskaber af den nationale myte,
der var en af forudsætningerne for det
19. århundredes nye borgerlige stat.
Worsaae var tydeligvis styret af et
særdeles optimistisk syn på, hvilke
komplicerede spørgsmål af etnisk og hi
storisk art han var i stand til at besvare
på grundlag af et arkæologisk m ateri
ale, der set med nutidens øjne må be
tegnes som temmelig fragmentarisk.
Med teorien om goternes indvandring
til Danmark blev den danske national
stat i realiteten ført tilbage til bronzeal
deren, hvorved det burde være indly
sende, at den nationale egenart med så
lang en historie bag sig m åtte have nået
et overordentlig højt udviklingsniveau,
navnlig hvad enhed og sammenhold an
gik. Det er derfor ikke underligt, at det

kom til et verbalt sammenstød med
nordmanden P.A. Munch, da denne på
helt tilsvarende vis forsøgte at frem
hæve sin egen nations særlig høje ælde
og tilmed var så fræk at anfægte Dan
marks status af rendyrket nordisk
land.
Worsaaes anvendelse af begrebet »go
ter« om Skandinaviens oldtidsbefolk
ning var i øvrigt et eksempel på, at han
ikke altid selv levede op til sine egne
krav om at lade den forhistoriske tid
tale igennem de samtidige, materielle
levn i stedet for at slutte tilbage fra
middelalderens skriftlige kilder, hvis
pålidelighed man nok kunne betvivle.
Der var således god logik i Munchs råd
til sin danske diskussionsmodstander
om at lade Benævnelsen »Gotisk« fare,
hvis han samtidig opfattede den gam
meldanske stamme som et aldeles
ublandet nordisk Folk?9 for de historisk
kendte goter hørte beviseligt ikke til
nordgermanerne.
Endelig var den arkæologisk-historiske diskussion sidst i 1840’erne stæ rkt
præget af forestillingen om, at nationa
litet kan bestemmes objektivt og histo
risk. Jacob Grimms tyske folkeret var
det mest groteske eksempel, men prin
cipielt var der ikke så langt til Worsaaes
forsøg på med »videnskabelige« argu
menter at hævde en hen ved 1000 år
gammel statsgrænse, som om det var en
moderne nationalitetsgrænse. Ligele
des kom P. A. Munchs stræben efter uaf21
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hængighed for sit eget land til at klinge
hult, når han samtidig nægtede at aner
kende Island som en selvstændig na
tion. De nationale rettigheder behøvede
i praksis kun at gælde for ens egen na
tion!
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Marinarkæologisk Forskningscenter i Roskilde
- en aktuel orientering
Ole Crumlin-Pedersen
Fortid og Nutid marts 1994, s. 24-52.
I 1993 bevilgede Danmarks Grundforskningsfond midler til oprettelse
af Nationalmuseets Marinarkæologiske Forskningscenter i Roskilde og
til drift af dette center i fem år. Centret bygger på Danmarks stærke
forskningstradition og rige fundmateriale inden for skibshistorie, un
dervandsarkæologi og beslægtede forskningsfelter. Centrets leder Ole
Crumlin-Pedersen opridser i denne artikel Centrets målsætning og de
projekter, der skal indgå deri. Han lægger bl.a. vægt på, at Centret bør
bidrage til, at danske arkæologer i højere grad inddrager havets og
vådområdernes betydning i deres opfattelse af de fortidige samfund
inden for det gammeldanske område, hvor det hidtil har været landbru
get, der har stået i centrum for interessen. Betydningen af Centrets
aktiviteter i en videre, international sammenhæng fremhæves stærkt.
Ole Crumlin-Pedersen, f. 1935, forskningschef og leder af Marinarkæo
logisk Forskningscenter fra 1. september 1993. Leder af Skibshistorisk
Laboratorium 1964-1993 og af Vikingeskibshallen 1968-1985. Omfat
tende marinarkæologisk undersøgelses- og publiceringsvirksomhed.
Adresse: Nationalmuseets Marinarkæologiske Forskningscenter, Hav
nevej 7, Box 317, 4000 Roskilde.

I 1992 indkaldte den nyoprettede Dan
marks Grundforskningsfond forslag til
større forskningsplaner for de kom
mende år fra alle danske universiteter
og forskningsinstitutioner. Med inspira
tion fra de tyske Max Planck-Institutter, der efter 2. Verdenskrig har skaffet
meget store bevillinger til tyske forsker
grupper og institutioner inden for et
bredt spektrum af fagområder, var det
tanken at give udvalgte forskningsmil
jøer i Danmark massiv støtte i en fem
årig periode, så de kunne udvikle sig
særlig positivt på områder, hvor dansk
forskning havde gode muligheder for at
hævde sig i den internationale forsker
verden. Over 350 forskellige forslag blev
det til. Efter en slutrunde med inter
national evaluering udvalgte fondens
bestyrelse i maj 1993 i alt 23 oplæg til
realisering, rækkende fra astrofysik og
biologisk sekvensanalyse til datalogi og
Søren Kierkegaard-forskning.

24

Fonden havde på forhånd peget på
dansk arkæologi som et område, der var
værd at støtte, og syv arkæologiske op
læg kom med i slutrunden. Valget faldt
på Nationalmuseets forslag om opret
telsen af et Marinarkæologisk Forsk
ningscenter i Roskilde. Centret skulle
drives i tilknytning til museets Skibs
historiske Laboratorium og Vikinge
skibshallen, og fonden bevilgede i alt 40
mill. kr. hertil fordelt over en femårig
periode.
Denne beslutning blev hurtigt omsat i
praksis. Som det første af centrene
kunne Nationalmuseets Marinarkæolo
giske Forskningscenter undertegne
kontrakt med Grundforskningsfonden
og indvie Centret i nye lokaler i septem
ber 1993. Samtidig kunne rammerne for
Centrets aktiviteter i de første år læg
ges fast og de første forskere knyttes til
stedet. Skibshistorisk Laboratoriums
hidtidige leder Ole Crumlin-Pedersen
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overtog ansvaret som leder af Centret,
mens Flemming Rieck overtog ledelsen
af Laboratoriet, der i øvrigt flyttede
med til nye lokaler på Havnevej i Ros
kilde.
Her skal nu i de kommende år udfolde
sig aktiviteter, der har det fælles mål at
fremme marinarkæologien i et tværfag
ligt forskningsmiljø, hvor vidt forskel
lige, men emnemæssigt beslægtede pro
jekter skal bo sammen med henblik på
gensidig inspiration. Forhåbentlig vil vi
hermed kunne vise, at Danmarks
Grundforskningsfond gjorde rigtigt i at
satse netop på marinarkæologien med
denne storslåede bevilling. I Centrets
bevillingsgrundlag indgår tillige en
femårig bevilling fra Statens Humani
stiske Forskningsråd til delvis dækning
af udgifterne ved gennemførelsen af det
skibsarkæologiske publikationsprojekt
Ships & Boats of the North.

Marinarkæologien
Marinarkæologien er ikke særlig velde
fineret i almindelig bevidsthed. Emnet
indeholder givetvis undervandsarkæo
logien, men er ikke begrænset hertil.
Teknikken i sig selv definerer ikke de
arkæologiske problemstillinger, den
kan blot hjælpe i feltarbejdsfasen - og vi
drøfter jo ikke »gummigeds-arkæologi«,
men undersøgelser af bebyggelsesspor
ved fladeafgravning, for nu at tage en
parallel hertil fra landjorden.
Når jeg i det følgende bruger beteg
nelsen marinarkæologi (engelsk mari
time archaeology eller nautical archaeo
logy}, forstår jeg derved det arkæologi
ske studium af fortidens samfund set i
et m aritim t perspektiv - med forståelse
for betydningen af den maritime sektor
af samfundslivet. Den danske arkæolo
giske tradition, som den tidligere har

Vikingeskibskopien »Roar Ege« på Roskilde Fjord i 1984 - et a f mange resultater a f det tidligere
arbejde med rekonstruktion a f fortidige skibstyper. Det er bl.a. erfaringerne fra disse rekonstruktio
ner, der skal videreudvikles i Marinarkæologisk Forskningscenter. Foto Vikingeskibshallen.
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været dyrket ved universiteterne, har
været udpræget agrart orienteret, bort
set fra studiet af mesoliticum, hvor der
endnu ikke fandtes agerbrug i Dan
mark, samt middelalderen, hvor inter
essen mere har rettet sig mod kirker og
klostre, byer og borge.
Det maritime perspektiv kan imidler
tid studeres mange steder:

ligesom de h ar præget virksomheden
ved museet og laboratoriet i Roskilde i
mange år. Men det nye er først og frem
mest en bevidst indsats for at søge at
fremme forståelsen blandt »landarkæo
loger« for, at Danmark er et kystland,
hvor det maritime perspektiv er en
uundværlig del af kulturens grundlag.

- i bebyggelsen i det m aritim t prægede
kulturlandskab langs kysterne,
- i erhvervsgrundlaget med vægt på de
maritime næringer, specielt fiskeri og
havjagt, søfart og søkrig, skibsbyg
geri m.v.,
- i samfundsstrukturen, som denne
præges af maritime forhold fra top til
bund, fra kongen og hans ledingsflåde
til farmanna-bonden og hans skude,
- i teknologien, hvor skibsbyggeriet og
tilknyttede erhverv som produktion
af reb og sejl har spillet en vigtig rolle
i teknologiudviklingen,
- i kommunikationen, der hos os i over
vejende grad har været baseret på
sejlads, og
- i kulten, hvori skibet har spillet en
vigtig symbolsk rolle.

Formålet

Det fremgår heraf, at det marinarkæo
logiske studium kan foregå overalt i
kystzonen og rette sig imod alle kendte
arkæologiske fundtyper. Visse katego
rier som vrag, havne og sunkne boplad
ser spiller en særlig rolle i vores be
vidsthed, fordi de prim ært udforskes
ved brug af dykkerteknikken, men vi
kan lige så godt nævne bådofringer i
mose og grav, anløbspladser, strand
markeder og andre bebyggelser i
strandzonen sam t kystforsvarets for
skellige anlæg - alle giver de materiale
til det marinarkæologiske studium.
I den almindelige bevidsthed er m a
rinarkæologien næ rt knyttet til under
vandsarbejde og skibsfund. Disse emner
vil naturligvis også få en fremtrædende
plads i Marinarkæologisk Forsknings
centers virksomhed i de kommende år,
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Centrets formål bliver dermed at
fremme dansk marinarkæologisk forsk
ning, specielt inden for følgende tre om
råder:
1. Søfart og samfund. Marinarkæologi
ens muligheder for at belyse livsbe
tingelser og samfundsforhold i for
tiden skal udvikles og udnyttes.
Dette sker med henblik på, at det
maritime perspektiv i fremtiden i
højere grad end nu skal blive et na
turligt integreret element i arkæolo
giske studier, nationalt og interna
tionalt.
2. Skib og båd. De særlige skibsarkæo
logiske muligheder skal udnyttes,
som Danmark har i kraft af landets
centrale placering i nettet af nordeu
ropæiske søfartsruter og på grundlag
af landets lange forskningstradition
på dette felt. Indsatsen skal omfatte
såvel publikation af det righoldige
fundmateriale, der tidligere er ud
gravet, som nye udgravninger og
analyser, der kan tjene til at vide
reudvikle og forny forskningstradi
tionen på dette felt.
3. Udvikling a f redskaber og processer.
Centret skal virke aktivt for at ud
vikle teknik og metode for m arinar
kæologisk feltarbejde, dokumenta
tion og bevaring i fortsættelse af den
hidtidige danske indsats på dette
felt.
Centret arbejder i et næ rt samvirke
med Nationalmuseets Skibshistoriske
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Laboratorium og Vikingeskibshallen i
Roskilde og samarbejder i øvrigt med
danske og udenlandske museer, forsk
ningsinstitutioner og forskningsgrup
per af relevans for Centrets formål.

For skningsplanen
I forskningsplanen fra november 1992,
der blev forelagt Danmarks Grund
forskningsfond, er anført en række
forskningsprojekter, der blev anset for
at være velegnede redskaber til at reali
sere vigtige delmål inden for denne mål
sætning. I forbindelse med bevillingens
godkendelse blev der imidlertid behov
for at revidere denne oprindelige forsk
ningsplan på enkelte punkter i overens
stemmelse med de anbefalinger om øget
vægtning af bl.a. samspillet med bebyg
gelses- og miljøarkæologien, som det in
ternationale panel fremkom med i sin
vurdering af planen. Endvidere var der
generelt fra fondens side udtrykt ønske
om at inddrage ph.d.-studerende i forsk
ningen i et større omfang, end det var
forudsat i planen fra november 1992.
Den reviderede forskningsplan er op
bygget med en fleksibel arbejdsplan in
den for hver projektgruppe. Planen pe
ger på en række projekter og projekt
grupper, der vil blive fremmet straks
fra starten af Centrets virksomhed og
på andre, der planlægges igangsat på et
senere tidspunkt. I det videre forløb vil
der være lejlighed til en løbende revi
sion af igangværende projekter og en
prioritering af nye projekter ved den å r
lige fastlæggelse af retningslinierne for
indsatsen i den kommende periode. De
ovenfor anførte tre hovedmål for Cen
tret vil imidlertid forblive det faste ud
gangspunkt for enhver vurdering af
dets fremtidige virke.
I det omfang, det på nuværende tids
punkt er muligt, er der i det følgende
angivet de delmål, der vil blive tilstræ bt
opfyldt gennem Centrets virke i de kom
mende år. I planlægningsmæssig hen

seende vil arbejdet ved Centret blive or
ganiseret i en basis, der omfatter fælles
funktioner som centerledelse, admini
stration, redaktionelt virke, bibliotek og
arkiv, samt i tre projektgrupper, der
gennemgås nedenfor.

Projektgruppe 1. Søfart og
Samfund
Inden for denne temagruppe mødes ma
rinarkæologer og landarkæologer i kyst
zonen til en fælles analyse af fortidens
samfund. Det maritime element i for
historien har ikke tidligere været gen
stand for mere systematisk udforskning
- i Danmark så lidt som i andre lande.
Dette har en naturlig sammenhæng
med, at det er de materialegrupper og
arkæologiske anlæg, som lettest iagtta
ges ved markarbejde, der traditionelt
har været i arkæologernes søgelys, sna
rere end hvad der måtte ligge i den
umiddelbare kystzone uden for de dyr
kede arealer. I de senere år har forsk
ningsinteressen imidlertid vendt sig
mod mere sammenhængende problem
stillinger, der tager sigte på at belyse
fortidens samfund - specielt i jernal
deren - i det komplicerede samspil mel
lem hverdagsliv og trosforestillinger,
sociale strukturer i samfundet samt dis
ses naturgivne og teknologiske forud
sætninger (Hårdh m.fl. (red.) 1988;
Mortensen & Rasmussen (red.) 1988,
1991; Hedeager 1990; Fabech & Ringtved (red.) 1991; Hauch (red.) 1992).
Erfaringer fra de senere år har vist,
at udgravningen af kystbopladser lige
som skibsfund er eminent til at kaste
lys over disse forhold (Callmer 1991;
Crumlin-Pedersen (red.) 1991; Jensen
1991; Thomsen m.fl. 1993). I denne
sammenhæng er der nu behov for at
studere samspillet mellem fortidens be
sejling, bebyggelse og befæstelse i et for
søg på at lokalisere og tolke de ofte
svage spor af de maritime aktiviteter i
en bredere arkæologisk sammenhæng. I
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Centrets første periode vil der blive lagt
særlig vægt på dette aspekt af m arinar
kæologien, specielt for jernalder, vikin
getid og middelalder. Senere vil vægten
formentlig blive forskudt bagover i ti
den.
Med denne del af Centrets virke søges
denne forskning fremmet og metodisk
udviklet i et næ rt samarbejde med de
mange arkæologer, der beskæftiger sig
med bebyggelses- og socialhistorien set
fra landsiden. På dette felt ventes et
pres for yderligere forskningsprojekter i
de kommende år, efterhånden som flere
»almindelige« arkæologer får interesse
for og indsigt i det maritime perspektiv.
Til inspiration for arbejdet på dette felt
vil udenlandske gæsteforskere blive
indbudt til kortere eller længere ophold
ved Centret.
Følgende projekter er i gang eller
planlagt inden for denne projektgruppe:
Atlas over Fyns kyst i jernalder,
vikingetid og middelalder
Dette tværfaglige pilotprojekt til belys
ning af den fynske kystzones betydning
er påbegyndt i 1987, og det nærm er sig
nu sin afslutning. Her gøres der for før
ste gang et samlet forsøg på at behandle
samspillet mellem besejling og bebyg
gelse, fiskeri m.v. ud fra fund og skrift
lige kilder (Christoffersen 1991; Holm
berg 1991; Crumlin-Pedersen 1994).
Arbejdsgruppen omfatter arkæolo
gerne Henrik Thrane og Jørgen Chri
stoffersen, historikeren Erland Pors
mose, stednavneforskeren Bente Holm
berg, geograferne Merete Binderup og
Niels Nielsen, sam t marinarkæologen
Ole Crumlin-Pedersen som koordinator.
Projektet er støttet af Carlsbergfondet, og arbejdet er i gang med henblik
på manuskriptafslutning i løbet af
1994. Fra Centret ydes dækning af ud
gifter til kortproduktionen.
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Lundeborg
I naturlig fortsættelse af Fyns kyst-projektet har Centret i årene 1993-1996
ansat arkæologen Per O. Thomsen i et
21/2-årigt kandidatstipendium, der sig
ter imod publicering af den vigtige L un
deborg strandmarkedsplads fra 3.-7. år
hundrede e.Kr. inden for rammerne af
et ph.d.-studium. Her er tale om en na
turlig afslutning på en banebrydende
udgravningsindsats siden 1986 af en
anløbsplads med marked - Nordens
hidtil ældste - i tilknytning til det over
regionale kultcentrum i Gudme. Felt
arbejdet er finansieret prim ært af Na
tionalmuseets og de fynske museers
Gudme-bevilling fra A.P. Møllers Fond
(Thomsen m.fl. 1993).
Roskilde Fjord-projektet
Et andet projekt på denne forsknings
linie er et treårigt Roskilde Fjord-pro
jekt, der bygger på et omfattende for
arbejde udført af museerne omkring
denne fjord - til lands som til vands - til
belysning af bebyggelsens placering i
forhold til forsvarsanlæg og besejlings
muligheder i jernalder, vikingetid og
tidlig middelalder. Inden for dette fjord
system vil det forhåbentlig være muligt
at klarlægge forbindelserne til fjord og
hav såvel for centralpladserne (Lejre og
Roskilde) som for landsbyerne (Ulriksen 1990).
Dette projekt vil foruden Centret in
volvere Roskilde Museum (specielt ved
rørende havne- og anløbsforhold ved
Jyllinge, Sønderø, Roskilde, Lejre og
Lyndby), Færgegårdens Museum i Jæ 
gerspris (specielt vedrørende Selsø og
Kræmmerhage). Endvidere er Frederiksværkegnens Museum sam t Vikinge
skibshallen og Nationalmuseet involve
ret heri.
Ud over at finansiere dele af under
søgelserne har Centret sat midler af til
et kandidatstipendium til forskning in
den for delemnet »anløbspladser/havne«
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under hovedtemaet »besejling og bebyg
gelse i jernalder, vikingetid og tidlig
middelalder«. En væsentlig del af arkæ 
ologen Jens Ulriksens forskningsind
sats hermed vil finde sted i tilknytning
til Roskilde Fjord-projektet i fortsæt
telse af hans tidligere undersøgelser i
dette område (Ulriksen 1990).
Herudover vil Centret i eftersomme
ren 1994 organisere et sejlende feltse
minar for alle berørte parter i dette
samarbejde. Seminaret vil foregå på
vikingeskibskopierne »Roar Ege« og
»Helge Ask« under sejlads mellem rele
vante steder på fjorden.

Skib og havn i Danmark 1000-1500
Med dette projekt om middelalderens
transportgeografi er der taget hul på et
emne af stor betydning for bebyggelses
forskningen inden for dansk og nordisk
middelalderarkæologi. Med udgangs
punkt i en række gamle og nye skibs
fund i Lolland-Falster-området (se pro
jekt Gedesbyskibet nedenfor), undersø
ges bl.a. transportbehov, havneforhold i
og uden for byerne og skibstypernes til
pasning til de lokale forhold.
Undersøgelsen gælder prim ært de
maritime aspekter af middelalderens
bebyggelse, herunder byernes topografi
og placering i forhold til skibstyper, sejl
ruter, havne m.v. Dette arbejde ventes

I middelalderens skibsvrag er det sjældent at finde lasten bevaret om bord, men fundene kan dog i
nogle tilfælde vidne om skibets rejser. Billedet viser fund fra koggen fra Vejby Strand, som blev
udgravet 1976-1977 (sml. s. 40). Denne kogges sidste rejse gik omkring 1375-1380 fra Østersøen
vestover med en værdifuld last, der blev solgt og betalt med engelske guldmønter, antagelig ved Den
engelske Kanal. Her indtog skibet ballast og en mindre ladning finere bordservice m.v., inden det
på hjemrejsen forliste ved indsejlingen til Sundet. Foto Nationalmuseet.
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at give anledning til en nyvurdering af
mange middelalderlige skibsfund og de
res relationer til de områder, hvori de er
fundet (Bill 1991). Et ph.d.-projekt over
dette emne ved arkæologen Jan Bill er
indledt i foråret 1993 ved Nationalmu
seets Skibshistoriske Laboratorium.

Søforsvaret
Sejlspærringer i sejlløbene i de danske
farvande er blevet lokaliseret talrige
steder siden Skuldelevfundets udgrav
ning i 1962. En række af disse spærrin
ger er blevet nærmere undersøgt og da
teret ved Skibshistorisk Laboratoriums
undersøgelser (Crumlin-Pedersen 1973,
1975, 1978, 1984, 1985B; Rieck 1991,
1992), således ved Helnæs, Vording
borg, Gudsø vig, Haderslev Qord og i
Skåne ved Fodevig, men langt flere af
venter nærmere undersøgelse.
De hidtidige undersøgelser har vist,
at sejlspærringerne rummer et arkæolo

gisk potentiale til belysning af forsvaret
i forhistorisk tid og middelalder, der
kan yde et værdifuldt supplement til de
arkæologiske kilder i land, herunder
voldanlæg, fund af krigsbytteofre, vå
bengrave m.v. (Lønstrup 1988; Ørsnes
1988; Ilkjær 1991-1993; L. Jørgensen
1991). Med dendrodateringer er der i
mange tilfælde mulighed for en mere
præcis datering af spærringerne, end
der kan opnås for fundene i land.
Imidlertid er der behov for et mere
systematisk arbejde, end det hidtil har
været muligt at lægge i disse under
søgelser, for at gennemføre en nøjere
registrering og datering af flere af disse
anlæg. Det samme gælder forholdene i
de regioner, de har skullet beskytte.
Herved forventes det, at dette fundma
teriale vil kunne indgå med betydelig
vægt ved analyser af udviklingen af det
danske samfund fra en stammebaseret
struktur til et samlet rige, og af perio
der i denne proces, hvor samfundet i
særlig grad har været tru et udefra.

Undersøgelser af sejlspærringer i danske fjorde og vige kan bidrage til at belyse søforsvarets
krisetider. Her er Æ Lei-spærringen fra 403 e.Kr. i Haderslev Fjord, rekonstrueret på grundlag af
Nationalmuseets undersøgelser. Tegning Jørgen Andersen.
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Det vil være værdifuldt at udvide per
spektivet til andre områder i Nordeu
ropa, hvor vandbygningskunsten har
været veludviklet og i nogle tilfælde li
geledes har tjent til etablering af sejl
spærringer (Kramer 1992). Endvidere
vil oplysningerne fra spærringsunder
søgelserne blive sammenholdt med un
dersøgelser, der kan belyse andre
aspekter af den militære organisation i
perioden 200-1300, fx krigsbytteofrene
og våbengravene. Til gennemførelsen af
dette projekt er ansat arkæologen Anne
Nørgård Jørgensen, der tidligere har
beskæftiget sig med våbengravenes kul
turhistoriske baggrund (A.N. Jørgensen
1991).
Feltarbejdet vil i overvejende grad fo
regå i de lavvandede områder, hvor
disse spærringer normalt forekommer.
Undersøgelserne vil bl.a. udnytte de re
gistreringsmetoder for undersøiske pæ
lesætninger, der i de senere år er ud
viklet i Skibshistorisk Laboratoriums
regi (Rieck 1991). Der optages prøvema
teriale fra spærringerne til vedbestem
melse og datering. Endvidere foretages
arkæologiske rekognosceringer i områ
det omkring spærringerne, og områdets/baglandets karakter søges belyst
ud fra registreringen af fund her.
Dette projekt vil også beskæftige sig
med studier over ledingsflådens karak
ter, så vidt der vil kunne tilvejebringes
arkæologisk materiale til belysning
heraf. Den danske ledingsflåde har væ
ret et centralt element i den tidlige mid
delalders militærsystem, og der er be
hov for en undersøgelse heraf, der tager
udgangspunkt i en arkæologisk analyse
af ledingens funktion og struktur, som
dette afspejles i skibenes baser og
havne sam t i skibene selv (Crumlin-Pedersen 1984, 1988, 1991C).
Som led i arbejdet med søforsvarets
karakter i Danmark ventes der i 1995
eller 1996 organiseret et internationalt
forskerseminar om militær organisa
tion i forhistorisk tid og middelalder.

Andre besejling!bebyggelse-projekter
vedrørende jernalder-middelalder
For at sikre repræsentativiteten i arbej
det med studiet af samspillet mellem
besejling, bebyggelse og befæstning vil
Centret formentlig også engagere sig i
enkelte andre relevante undersøgelser
af denne art andetsteds i landet. Nær
mere retningslinier herfor vil blive fast
lagt i de årlige arbejdsplaner.
Kystkultur i bronzealderen
Undersøgelser af kystbundne bopladser
fra stenalderen har i vid udstrækning
givet værdifulde fund, herunder både,
padler og fiskeredskaber, i bopladser
nes »udsmidslag« i vådområder ved den
daværende kystzone (S.H. Andersen
1986; Grøn & Skaarup 1993). Også fra
vikingetid og tidlig middelalder har un
dersøgelser i vådområderne ud for fund
pladser på kysten givet vigtige skibsog bådfund (Crumlin-Pedersen 1979A;
Skamby Madsen 1991). Ud fra disse er
faringer næres der forventning om, at
det vil være muligt at finde materiale til
belysning af bronzealderens søfart ved
undersøgelser i vådområderne omkring
kystorienterede bopladser fra denne pe
riode.
På baggrund af de gode erfaringer
med geologisk kortlægning af større om
råder, bl.a. ved værftslokaliteten Fribrødre Å på Falster (Jacobsen 1991), vil
det på en række udvalgte lokaliteter
blive forsøgt at lokalisere og kartere ud
smidslag i vådområder ud for udvalgte
bronzealderbopladser. Ud fra denne ge
ologiske kortlægning vil enkelte pladser
blive udvalgt til egentlig arkæologisk
undersøgelse. Dette projekt vil være
landsdækkende, og det tænkes igangsat
i den senere del af Centrets femårspe
riode.
Med en sådan indfaldsvinkel vil
dansk forskning i bronzealderens be
byggelse for første gang få en oriente-
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Skibe udgør et markant motiv i bronzealderens billedverden. De er hidtil fortrinsvis blevet studeret
på helleristningerne, men de forekommer også talrigt på periodens bronzegenstande, specielt
rageknivene, der har det nuværende Danmark som hovedudbredelsesområde. Her er et prægtigt
snabelskib med solskive fra Hvirring i Århus amt, nu på Nationalmuseet. Efter tegning i National
museet.

ring imod de maritime aspekter, der
spiller en så dominerende rolle i perio
dens billedverden. Herved vil der for
håbentlig åbnes for et fundmateriale,
der kan udfylde nogle af de store huller i
vor viden om bronzealderens fartøjer,
kontakterne over havet og andre sider
af bronzealderens kultur med tilknyt
ning til havet.

Skibet som symbol
I erkendelse af den store betydning, ski
bet har haft i den forhistoriske og mid
delalderlige ikonografi, vil der fra Cen
trets side blive iværksat indsamling af
dokumentation af forskellige kategorier
af skibsafbildninger og analyser heraf
ud fra dels disses teknologiske vidnes
byrd, dels deres symbolske betydning.
I forbindelse hermed vil der i maj
1994 blive afholdt et internationalt for
skerseminar på Nationalmuseet i Kø
benhavn om »Skibet som symbol«, og
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foredragene herfra vil blive søgt publi
ceret i 1995.
Oprettelsen af et arkiv over skibsaf
bildninger fra forhistorisk tid og mid
delalder ved Centret må nødvendigvis
følges op med en forskningsindsats over
for denne kildegruppe, idet der er behov
for at kombinere de arkæologiske og
ikonografiske indfaldsvinkler med ana
lyser af skibenes teknologi og symbol
indhold. Der vil derfor blive iværksat
forskningsprojekter omkring emner så
som:
- Skibet i bronzealderens billedverden,
med hovedvægt på danske bronzer og
helleristninger.
- Skibsafbildninger i danske middelal
derkirker, med analyse af forlæg,
symbolindhold og skibsteknologisk
kildeværdi.
Arbejdet med disse emner tilrettelæg
ges i næ rt samarbejde med relevan
te universitetsinstitutter (arkæologi,
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kunsthistorie, religionshistorie). Der
tilstræbes en publiceringspolitik for re
sultaterne, der sikrer en god spredning
til relevante kredse.

Projektgruppe 2. Skib og Båd
Dansk forskning har gennem flere årti
ers intenst arbejde med udgravning og
analyse af skibs- og bådfund i Danmark,
Skåne og Sydslesvig frembragt et i in
ternational sammenhæng enestående
righoldigt skibsarkæologisk kildemate
riale, prim ært fra jernalder, vikingetid
og middelalder. Dokumentation og ana
lyse af disse fund har været fremmet på
trods af det meget spinkle hidtidige be
villingsgrundlag hertil, men der reste
rer store opgaver, inden det samlede
materiale kan publiceres med hele sit
potentiale for den nationale og inter
nationale forskning. For nogle fund
komplekser er feltundersøgelserne af
sluttet, mens der i andre tilfælde er
store udfordringer heri, bl.a. med hen
blik på nyfund og undersøgelser af
fundkonteksten i en bredere sammen
hæng.
Analyserne af de mange skibsfund
omfatter dels fartøjernes alder, type, op
rindelse og samfundsmæssige betyd
ning, som dette dokumenteres gennem
skibene selv og deres materialer, dels
vurderinger af deres stabilitet, laste
evne og sødygtighed, som dette kan be
lyses igennem beregninger, modelforsøg
og sejlads med fuldskala-kopier, et om
råde, hvor Danmark står særlig stæ rkt
gennem indsatsen med kopier af Skuldelevskibene.
Som det samlende medie for disse pu
blikationer haves den engelsksprogede
monografiserie Ships & Boats of the
North (SBN), hvori disse resultater kan
præsenteres internationalt. Skriftse
rien udgives af Vikingeskibshallen, der
har udgivet et enkelt bind i serien (Pe
tersen 1986). Fremtidige udgivelser vil
eventuelt ske i samarbejde med et

udenlandsk, forskningsorienteret for
lag. De enkelte værker udgives i samråd
med de museer og institutter i ind- og
udland, der har del i de pågældende
forskningsresultater. Denne skriftserie
er etableret i 1986, fordi det er vigtigt at
formidle de danske skibsarkæologiske
og skibsetnologiske resultater i et me
die, der sigter imod international distri
bution. M aterialet er for omfattende til,
at det vil kunne indpasses i de eksi
sterende arkæologiske skriftserier.
Arbejdet med analyser af skibsfun
dene til publikation involverer - for
uden skibsarkæologerne - et bredt regi
ster af sagkyndige inden for forhisto
rie, middelalderarkæologi, numismatik,
dendrokronologi, palæobotanik m.v.
Det er dermed velegnet til at medvirke
til udbygning af det faglige samarbejde
på tværs af faggrænserne. Samtidig
danner dette arbejde det faglige funda
ment for den udbygning af Vikinge
skibshallen i Roskilde med en Middelal
derskibshal, der ventes gennemført i lø
bet af 1990’erne. Herved sikres en effek
tiv fremtidig formidling af disse fund på
alle planer.
Ved Centret vil arbejdet inden for
denne projektgruppe blive koordineret
af centerlederen. Til det omfattende teg
nearbejde disponeres der over to teg
nere, hvoraf den ene er ansat på grund
lag af bevillingen fra Statens Humani
stiske Forskningsråd. Til vedbestem
melser og koordination af samvirket
med Nationalmuseets Naturvidenska
belige Undersøgelser er ansat vedanato
men Claus Malmros på deltid. Som re
daktionel medhjælp tilknyttes endvi
dere en medarbejder på deltid.
Den publikationsplan for fem bind til
serien Ships & Boats of the North, hvor
til der er bevilget midler fra Statens
Humanistiske Forskningsråd, lægges
til grund for prioriteringen af arbejdet
med de mange bind, der næppe alle vil
kunne færdiggøres inden for femårspe
rioden. De enkelte projekter under
denne gruppe vedrører i overvejende
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grad fund af fartøjer fra jernalder, vi
kingetid og middelalder, der her er an
ført i en rækkefølge, der primært er be
stemt af fundenes datering.

Hjortspringfundet
Dette unikke ældre jernalderfund, der
blev udgravet i 1921-1922 (Rosenberg
1937), har aldrig været publiceret på
noget af hovedsprogene. I forbindelse
med bådens nyopstilling på National
museet i 1989 er der gennemført en kri-

Mere end 2000 års skibshistorie afspejles i de skibsfund, som Nationalmuseet har udgravet,
analyseret og rekonstrueret, alene eller i samarbejde med andre museer. Her er et udvalg af
rekonstruktionstegningerne vist i samme skala. Tegning Morten Gøthche.
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tisk analyse af båddelene ved Flemming
Rieck, og der er foretaget en supple
rende udgravning på fundstedet, der
har givet materiale til en naturviden
skabelig datering af fundkomplekset
(Rieck & Crumlin-Pedersen 1988, s. 6874).
Disse forhold gør det ønskeligt at ind
drage dette fartøj og dets fundforhold i
monografiserien. Den tekniske beskri
velse af båden vil redegøre for den sik
kerhed, hvormed konstruktion og form
har kunnet bestemmes ud fra de be
varede brudstykker. Bådens udseende
er således ikke, som antydet af enkelte
arkæologer (bl.a. Nancke-Krogh 1982,
s. 107), bestemt ved tilbageslutning fra
bronzealderens helleristninger, men re
præsenterer et uafhængigt belæg for, at
der har eksisteret både af denne form.
Hjortspringbåden er del af et stort
krigsbytteoffer, og det er hensigten, at
også de øvrige fundgrupper, hovedsage
lig våben, skal nybearbejdes og publi
ceres i denne sammenhæng. Der plan
lægges derfor en publikation i SBN-serien, der vil blive søgt færdiggjort i pe
rioden 1994-1996 af arkæologerne
Flemming Rieck og Erik Jørgensen.
Nydamfundet
Dette projekt med længere feltperioder i
årene 1993-1995 betragtes som et af
Centrets »flagskibe«, der foruden at
klarlægge forholdene i Nydam offer
mose skal bidrage til at belyse maritime
forhold i 4.-5. århundrede i den vestlige
del af Østersøen. Intet andet fundsted
har bragt så rige skibsfund fra denne
periode for dagen, og arbejdet i 1993 har
vist, at mulighederne for vigtige nyfund
langtfra er udtømt.
Nydamfundets historie er næ rt for
bundet med begivenhederne i det
dansk-tyske grænseland i 1864 og se
nere. I dag står den store egebåd fra
mosen udstillet på Archäologisches
Landesmuseum i Slesvig, mens Nydam
offermose ligger nord for grænsen og i

de seneste år har været genstand for
omfattende, nye undersøgelser ved Na
tionalmuseet (Bonde m.fl. 1991; Crum
lin-Pedersen & Rieck 1993).
Problemstillingen for de nye under
søgelser er dels offerfundenes art, om
fang og datering, dels muligheden for at
gøre yderligere bådfund i mosen. På
grund af krigsudbrudet i 1864 blev de
daværende undersøgelser afbrudt i
utide, og kun vage angivelser er bevaret
til i dag om de øvrige bådfund, der blev
lokaliseret i mosen. Der er gjort nyfund
af skibstræ i mosen, og der forventes
yderligere fund i forbindelse med plan
lagte, større udgravninger under Flem
ming Riecks ledelse i årene 1994-1995.
Der er interesse fra tysk side for et
samarbejde om en nybearbejdning af
karakter og form på egebåden på Gottorp. Båden vil ved Centrets foranled
ning blive nyopmålt, ligesom den tid
ligere er blevet dendrodateret (Bonde
1990). Endvidere planlægges en udstil
ling omkring den aktuelle Nydamforsk
ning til præsentation i Vikingeskibshal
len i Roskilde i 1994 og senere i Sønder
borg og Slesvig.
På denne baggrund skal det fornyede
felt- og analysearbejde føre frem til en
monografi, der samler alle vidnesbyrd
om bådfundene fra Nydam, gamle såvel
som nye. Disse fartøjer udgør stadig det
vigtigste fundament for forståelsen af
de fartøjer, hvormed man i 4.-6. århun
drede færdedes i de nordiske farvande,
og hvormed den angelsaksiske invasion
af Britannien fandt sted (Green 1963, s.
103ff; Hines 1984; Crumlin-Pedersen
1990). Publikationen af Nydam-bådfundene i SBN-serien forventes klar i slut
ningen af femårsperioden, og den vil
blive søgt koordineret med yderligere
tre bind om Nydamfundet, to udgivet i
Tyskland om 1863-fundene og ét udgi
vet her om våbenfund og øvrige fund og
analyser hidrørende fra de seneste ud
gravninger.
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Ladby og andre danske skibs- og
bådbegravelser fra vikingetiden
Siden udgravningen i 1935 af Ladbyhøjen med aftrykket af et stort gravskib
fra første halvdel af 900-tallet og dettes
publikation i 1957 (Thorvildsen 1957)
er der sket meget, der nødvendiggør en
gennemgribende revision og nypublice
ring af dette fund. Fund af tilsvarende
fartøjer i Skuldelev og Hedeby har givet
grundlag for en mere dybtgående ana
lyse af de bevarede spor af skibet, speci
elt jernnaglerne, og meget tyder på, at
skibet i den publicerede rekonstruktion
er tegnet alt for lavt i sidehøjden, idet
øverste bord mangler.
Indsatsen over for skibet træ nger sig
på, fordi der er behov for en gennem
gribende »omkonservering« af skibsaf
trykket, der skal isoleres fra under
grunden og sikres imod nedbrydning.
Dette må foregå i et samarbejde mellem
konservatorer og arkæologer, så der sik
res et maksimalt forskningsudbytte,
bl.a. ved afrensning af de hidtil skjulte
dele af skibet under hesteskeletterne.
Udgravninger i de senere år har vist,
at gravhøjen har haft en anden form og
opbygning end hidtil antaget (Thrane
1987). Der er endvidere konstateret
spor af andre gravanlæg og bygninger i
området omkring højen, og dette er med
til at betinge en forskningsorienteret
undersøgelse af det større kompleks på
stedet, som graven er del af.
Dette har specielt interesse i relation
til de seneste studier over tolkningen af
de »fyrstegrave«, herunder Ladby, der
kendes fra vikingetidens Danmark, og
som sættes i forbindelse med den konge
familie, der styrede Danmark forud for
kong Gorm og hans familie (Andersen
1986). I denne sammenhæng forventes
også analyseret andre danske bådgrave,
specielt fra vikingetid, herunder de
mange nyfundne fra Sebbersund (Birkedahl Christensen & Johansen 1991).
Ved ansættelsen af arkæologen Anne
C. Sørensen som ph.d.-stipendiat søges
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dette projekt realiseret i tidsrummet
1993-1996 i samarbejde med Fyns Old
tid, Hollufgård, og Oldtids- og Middelal
derafdelingen ved Nationalmuseet.
Skibsfundene fra Hedeby og Slesvig
Denne monografi i SBN-serien er en
vigtig del af samarbejdet mellem Natio
nalmuseets Skibshistoriske Laborato
rium og Archäologisches Landesmu
seum, Slesvig, om udgravning, doku
mentation, udstilling og publikation af
det omfattende vikingetids- og middel
alderlige materiale af vrag, genan
vendte skibsdele og løsdele fra både, der
er udgravet 1979-1980 i Hedeby og
1969-1984 i Slesvig by. Feltarbejdet er
afsluttet, og m anuskript ved Ole Crum
lin-Pedersen, med bidrag fra Dieter
Eckstein og Christian Hirte, foreligger
delvis klar i oversat form til trykning.
Dette projekt finansieres delvis fra tysk
side, men Centret vil blive inddraget i
finansieringen af m anuskriptets over
sættelse og bearbejdning til udgivelse.
Monografien vil indeholde en detal
jeret beskrivelse og analyse af alle
Slesvigregionens skibs- og bådfund fra
perioden 700-1200. Foruden fundene
fra Hedeby og Slesvig by indgår her
skibsfundene fra Alt-Archsum, SchubyStrand og Egernsund. Disse skibs- og
bådfund udgør sammen med Skuldelevfundet et enestående righoldigt kilde
materiale til belysning af alle sider af
skibsbyggeriet, specielt i sen vikingetid.
Endvidere vil Hedeby/Slesvig-kompleksets funktioner som søfartsby (CrumlinPedersen 1992) blive taget op til nyvur
dering på grundlag af en gennemgang
af alle relevante kilder til belysning
heraf, og der vil blive givet oplæg til
fremtidige undersøgelser.
Skuldelev skibene
Den næste store opgave for centerlede
ren bliver den endelige publikation af
Skuldelevfundet i SBN-serien. Afslut-
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ningen på flere årtiers omfattende ar
bejde med Skuldelevfundets udgrav
ning, konservering og udstilling (Olsen
& Crumlin-Pedersen 1968, 1969) samt
den eksperimentelle og analytiske ud
forskning af de fem skibes karakter
(Crumlin-Pedersen 1985A, 1986, 1987,
1988) og herkomst (Bonde & CrumlinPedersen 1990) planlægges i form af et
bind i monografiserien ved Ole Crum
lin-Pedersen, med bidrag fra Niels
Bonde, Olaf Olsen m.fl.
Skibene vil her for første gang blive
grundlæggende dokumenteret som ba
sis for de slutninger, der har kunnet
drages om deres funktion, type, bag
grund, alder og oprindelse.
Anlægget af Skuldelevspærringens to
faser vil blive nærmere belyst, dels i
forhold til områdets topografi, der nu er.
vidtgående klarlagt, dels i historisk
sammenhæng. Spørgsmålet er bl.a., om
anlægsfaserne afspejler langsigtede,
centralt dirigerede befæstningsarbej der, eller om er de udtryk for ’hovsa’løsninger over for konkrete trusler i lo
kalområdet. Herunder vil bl.a. spær
ringssystemet ved Fodevig (CrumlinPedersen 1984) og andre relevante an
læg fra 1000- og 1100-tallets danske hi
storie blive analyseret i et forsøg på at
placere Skuldelevspærringen mere kon
kret i danmarkshistorien.
I forbindelse med udforskningen af
Skuldelevskibenes karakter og egen
skaber har Vikingeskibshallen siden
1984 gennemført bygning og sejlads
med kopier af Skuldelev 3 og siden 1991
med en kopi af Skuldelev 5, og museet
har været aktivt involveret i arbejdet
med en norskbygget kopi af Skuldelev
1-skibet (Andersen 1990; Crumlin-Pe
dersen & Vinner 1993). Ved byggepro
jekterne er gennemført analyser af ori
ginalfundenes teknologiske forhold, og
disse er søgt genskabt i værktøj, udvæl
gelse af m aterialer og byggeproces. Un
der sejlforsøgene er afprøvet forskellige
m aterialer i sejl og rig, og der er arbej
det med trimning og manøvrering. Do

kumentationsmetoden for sejladserne
er udviklet og afprøvet. Herigennem er
opbygget en omfattende ekspertise på
dette felt, der vil blive publiceret i rap
portform af Erik Andersen, Max Vinner,
Søren Vadstrup og Ole Crumlin-Peder
sen.
Fribrødreværftspladsen
De i 1993 afsluttede undersøgelser i Fribrødreåens dalstrøg på Falster har for
første gang bragt vidnesbyrd om en
egentlig, tidligmiddelalderlig værftsplads i Sydskandinavien, her med tyde
lige spor af et dansk-vendisk kultur
møde. Igennem 1980’erne har Jan
Skamby Madsen, Vikingeskibshallen,
forestået disse undersøgelser, hvor der
er lokaliseret et stort fundområde med
affaldstræ m.v. fra slutningen af 1000tallet (Skamby Madsen 1989, 1991). Ar
bejdet har dels omfattet en overordnet
kartering af området ved boringer, dels
udgravninger i udvalgte dele af områ
det.
Udgravningerne h ar givet et omfat
tende fundmateriale. I hovedsagen om
fatter dette forskellige skibsdele fra op
hugning af ældre skibe, hvis øvrige ma
terialer kunne finde anvendelse ved ny
byggeri. Herudover er der fund af værk
tøj, keramik, enkelte metaludsmyk
ninger og lignende.
Visse dele af fundmaterialet har en
næ r tilknytning til slavisk kultur, og
dette forhold samt lokale stednavne af
slavisk oprindelse gør det sandsynligt,
at denne lokalitet afspejler en slavisk
bosættelse i området, formentlig under
den danske konges kontrol (Skamby
Madsen 1991, s. 198ff).
Fundmaterialet vil blive fremlagt de
taljeret i katalogform, mens pladsens
karakter vil blive nærmere belyst ud fra
arkæologiske og historiske kilder, sted
navne og lignende. Skibsfundsmateria
let vil blive fremlagt i denne SBN-publikation med reference til de mange fund
af slaviske fartøjer fra denne periode,
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der kendes fra den sydlige Østersøkyst.
Disse fund tænkes præ senteret i over
sigtsform, da de oprindelig er offentlig
gjort spredt i publikationer, der er
svært tilgængelige for den internatio
nale forskning (Ellmers 1972).
I forbindelse med dette projekt plan
lægges der ved Centrets foranstaltning
afholdt et internationalt seminar om
slavisk og nordisk bådebyggeri i Øster
søområdet.
Lynæsskibet
Blandt de danske middelaldervrag spil
ler de større handelsskibe af nordisk
type en hovedrolle. De kendes fra ældre
fund fra Eltang Vig og Falsterbo samt
fra Nationalmuseets udgravninger ved
Lynæs, Ellingå og Korsholm. Hertil
kommer skibene Hedeby 3 og Skuldelev
l, der giver et perspektiv tilbage til sen
vikingetid for denne fartøjstype (Crumlin-Pedersen 1991A).
Lynæsskibet er repræ sentant for
1100-tallets nordiske storskibe til fragt
fart (Crumlin-Pedersen 1979A). Fundet
af vraget af dette skib ved en strand
markedsplads ved Ise jordens munding
(Liebgott 1978) illustrerer, at der her
formentlig er tale om et skib, der har
varetaget jernforbindelserne fra jo rd 
systemet. Dette skibsfund vil blive be
handlet sammen med andre, lignende
fund i et bind i SBN-serien, der forven
tes udgivet i slutningen af femårsperio
den som en monografi ved Ole CrumlinPedersen, med bidrag af Niels Bonde
m. fl. Det er hensigten at dokumentere
disse fund i detaljer og give en beskri
velse af skibenes alder og herkomst,
konstruktion og funktion, så vidt disse
forhold vil kunne klarlægges gennem en
grundig analyse af skibenes karakter og
relationer til fundstedet.
De historiske forudsætninger for æ n
dringer i skibenes størrelse og kon
struktion vil blive analyseret ud fra
sammenlignende studier over parallelfund (jævnfør Gedesby og Danske kogge
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fund nedenfor), og konsekvenserne
heraf for byudviklingen m.v. i nordeuro
pæisk middelalder vil blive diskuteret.

Gedesbyskibet
De danske middelalderskibsfund er som
nævnt usædvanlig righoldige og alsi
dige med flere nøglefund, bl.a. det lille
1200-tals lastskib fra Gedesby. Denne
usædvanligt velbevarede skude, udgra
vet 1989 og 1991 ved Bøtøminde næ r
Gedser, repræsenterer den anonyme sø
fart, hvormed befolkningen på LollandFalster i middelalderen forsynede tyske
hansestæder med landbrugsprodukter
(Crumlin-Pedersen 1989; Bill 1991).
Skibet selv giver et næsten fuldstæn
digt billede af et af datidens småskibe,
idet der endog er fundet rigdetaljer be
varet i skibet. Skibets indretning til
kreaturtransport bliver belyst gennem
analyser af gødning fundet ombord.
Fundomstændighederne indicerer, at
skibet har hørt til den landsby eller
kongsgård, der fandtes på dette sted, og
som var stæ rkt involveret i handels- og
færgefart. Skibsfundet giver således
mulighed for at studere denne bebyg
gelse som en m aritim t orienteret mid
delalderlokalitet, og der forestår arkæo
logiske og historiske undersøgelser til
belysning heraf.
Under tilsvarende omstændigheder
er tidligere fundet vrag af to andre små
skibe i Rødby Fjord, og de er inddraget i
undersøgelsen ved genudgravning, op
måling og rekonstruktion i tegning med
henblik på en sammenlignende skibs
teknisk analyse.
Disse skibsfund giver mulighed for
nærmere analyser af vekselvirkningen
mellem dansk og tysk skibsbyggeri og
søfart i denne periode, og de tjener der
med som en indgang til studiet af perio
dens transportgeografi med speciel
vægt på småskibsfarten. Specielt udvi
ser Gedesbyskibet en række træ k i ud
formningen, der viser direkte påvirk-
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Overslagsberegninger af
lasteevnen ved en dybgang
på 60% a f sidehøjden
midtskibs for en række af
de fundne lastskibe fra vi
kingetid og middelalder.
Diagrammet
illustrerer
bl.a. udviklingen a f en
egentlig storskibstype på
nordisk grund, der i kapa
citet overgår de hidtil
kendte koggefund. Efter
Crumlin-Pedersen 1991A.
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ning fra koggebyggernes værfter i hansestæderne ved Østersøens sydkyst.
Centret samarbejder med Middelal
dercentret i Nykøbing Falster om den
igangværende bygning og afprøvning af
en kopi af Gedesbyskibet, og resulta
terne heraf vil blive inddraget i publika
tionen af fundet, der ventes udgivet i
SBN-serien i 1996-1997 i forlængelse af
Jan Bills ph.d.-studie Skib og havn i
Danmark 1000-1500.
Danske koggefund
Fra dansk område kommer en række
fund af skibe bygget som kogger, mid
delalderens hanseatiske storskib, der
også i et vist omfang kopieredes på nor
disk område, som Gedesbyskibet viser.
Skibstypen koggen har igennem mange
år været anset for en revolutionerende
nykonstruktion inden for det nordeuro

1000

1100

1200

1300

1400

A.D.

pæiske skibsbyggeri, hvormed Hansestæderne omkring 1200 på én gang ud
konkurrerede de skibstyper, der var ba
seret på traditionen fra vikingeskibene
(Heinsius 1956).
Først inden for de seneste årtier har
dette forløb kunnet studeres på grund
lag af fund af skibe af disse typer, bl.a.
det store, norske handelsskib fra om
kring 1240 fra Bergen og den noget min
dre hansekogge fra Bremen fra 1380.
Disse fund antyder, at udviklingsforlø
bet har været et helt andet end tidlige
re antaget (Crumlin-Pedersen 1965,
1979B 1985A, 1991A; Ventegodt 1982).
Det bredeste udvalg af skibsfund til
at belyse denne problematik findes i
Danmark. Her er som nævnt ovenfor
udgravet en stribe vrag af større og
mindre handelsskibe af nordisk oprin
delse. Fra Danmark kommer også en
række koggefund, deriblandt Kollerup39
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koggen (Crumlin-Pedersen 1979B; An
dersen 1983), den hidtil ældste fundne
middelalderlige kogge og et nøglefund
til forståelsen af denne skibstypes ud
spring i vesteuropæiske flod- og vade
havsfartøjer.
En kogge fra 1200-tallet er undersøgt
1943 i Kolding fjord, og fra denne tidlige
dykkerundersøgelse er vigtigt, hidtil
upubliceret dokumentationsmateriale
bevaret. Fra 1300-tallet stammer vra
get af den kogge, der strandede omkring
1380 ved Vejby strand. Ved udgravnin
gen heraf i 1976-1977 fandtes århun
dredets største danske guldmøntfund
og en række genstande til belysning af
dette fartøjs byggested og sejlrute
(Crumlin-Pedersen m.fl. 1976). En an
den kogge, undersøgt 1986 og 1992 ved
Lille Kregme, er omtrent samtidig her
med.
I SBN-publikationen af disse danske
koggefund vil skibenes betydning for
forståelsen af middelalderens økonomi
ske og politiske strukturer blive be
handlet sideløbende med deres teknolo
giske karakter. Arbejdet med koggefun
dene vil eventuelt blive struktureret
omkring et ph.d.-studium vedrørende
dette emne.
Skudehandelens fartøjer
Skudehandelen mellem Nordjylland og
Sydnorge har igennem tiden haft en me
get stor betydning for forsyningssitua
tionen nord og syd for Skagerrak.
Mange familier uden for købstæderne
havde deres primære udkomme ved at
deltage i denne sejlads, der er belagt i
de skriftlige kilder fra 1500-tallet og
fremover, men som formentlig er af
ældre oprindelse (Bygholm (red.) u.å.;
Holm 1991).
De småfartøjer, sandskuder, der blev
brugt i denne fart, har man hidtil ikke
kendt nærmere, da de skriftlige kilder
kun nævner fartøjernes navne, men in
tet om deres udseende. Imidlertid har
Nationalmuseets Skibshistoriske Labo
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ratorium ved Morten Gøthche haft lej
lighed til at dokumentere en række ori
ginalfartøjer fra denne fart fra 1700- og
1800-tallet og h ar dermed for første
gang kunnet præsentere eksempler på
disse fartøjers udseende og belyse deres
konstruktive forvandling under indtryk
af ydre begivenheder i denne periode.
Det drejer sig om vragfundene fra
Klim strand og Uggerby (Gøthche u.å.,
1985, 1986, 1991), der illustrerer hen
holdsvis de klinkbyggede og tidlige k ra
velbyggede fartøjer, samt om sluppen
»Ruth«, bygget 1854 til denne fart og nu
i Nationalmuseets eje (Gøthche 1980). I
1800-tallet blev norgesfarten i stigende
grad drevet fra de nordjyske havnebyer
med lidt større fartøjer end de gamle
sandskuder. Som eksempel herpå tjener
et vrag fra Sebbersund, som ligeledes er
dokumenteret af Nationalmuseet. Un
dersøgelsen inddrager tillige de histori
ske kilders vidnesbyrd, bl.a. om de »provideringsfartøjer«, der byggedes under
krigen 1807-1814, og som Uggerbyskibet er et eksempel på (Gøthche 1986).
Disse fartøjer agtes præsenteret ved
Morten Gøthche i et bind af SBN.
Danske stammebåde
Både lavet af en enkelt træstamme,
stammebåde, h ar domineret som båd
type i størstedelen af vor forhistorie, og
de har endnu i historisk tid spillet en
væsentlig rolle i den lokale sejlads og
fiskeriet. I et kystland som Danmark
har både været uundværlige for kom
munikationen, og de udgør et vigtigt, i
visse perioder et afgørende, element i de
forskellige kulturers redskabsinventar
(Rasmussen 1953; Rieck & Crumlin-Pe
dersen 1988).
Stammebåde har ikke kunnet laves
så store, at de kunne dække behovet for
storbåde, så sådanne er igennem ti
derne blevet lavet ved modifikation og
udbygning af forskellige stammebådstyper: almindelige, udspændte og sam
menbyggede stammebåde.
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Disse forhold gør, at der knytter sig
stor arkæologisk interesse til denne
bådtype. I Danmark er fundet et meget
righoldigt materiale af stammebåde, og
specielt fartøjerne fra stenalderen
(Amosen, lybrind Vig m.fl.) og fra jern
alderen (Slusegård m.fl.) er kendt i et
antal og en kvalitet, der overgår de fle
ste andre landes fund.
Forskellige forskere har beskæftiget
sig med danske stammebådsfund (se
nest Andersen 1986; Rieck & Crumlin-Pedersen 1989; Crumlin-Pedersen
1991B), men en samlet bearbejdning fo
religger ikke på tryk. Det er hensigten
at sammenkalde disse forskere og at
søge at nå frem til konsensus om ret
ningslinier for en indsats, formentlig or
ganiseret som et ph.d.-stipendium, der
vil kunne sikre en samlet præsentation
af de danske stammebådsfund i et bind i
SBN-serien.
Undersøgelser a f materialer og
værktøjsteknikker
Dels integreret i ovennævnte undersø
gelser, dels som separate undersøgelser
skal udføres analyser af materialer, for
arbejdningsteknikker og enkeltdele, der
udgør væsentlige elementer i skibsbyg
ningsteknologien.

3. Analyser af træudnyttelse - orien
tering i kævlen, korte og lange plan
kelængder, ressourcetilgang, genan
vendte træm aterialer.
4. Analyser af forarbejdnings teknik udkløvning/savning, tilhugning, pro
filering og overfladebehandling.
5. Analyse af byggeteknik - konstruk
tionsprincipper, samlingsmetoder,
formgivning m.v.
Disse analyser er alle væsentlige ele
menter af bearbejdningen af et fund til
beretning og publikation. Almindeligvis
foretages analyserne under punkt 3-5
som led i den skibsarkæologiske bear
bejdning af fundet (fx Crumlin-Peder
sen 1986), mens punkterne 1 og 2 ud
føres af specialister inden for disse
funktioner.
I forbindelse med behandling af det
store skibsfundsmateriale, som dette
forskningsprogram omfatter, er der tale
om så store arbejdsmæssige belastnin
ger, at det er nødvendigt at afsætte sær
lige midler til aflønning af analytikere
til disse opgaver. Derfor er vedanato
men Claus Malmros fra Nationalmuse
ets Naturvidenskabelige Undersøgelser
ansat på deltid ved Centret til vareta
gelse af vedanatomiske undersøgelser
og fiberbestemmelse samt videregående
analyser af træ som byggemateriale.

T ræ

S kibsna gler

Det er karakteristisk for skibsfund og
andre marinarkæologiske fundtyper, at
de som oftest bidrager med et omfat
tende materiale af forarbejdet træ.
Dette giver mulighed for en række vig
tige analyser:

Skibsnagler af jern er en af de hyppigst
forekommende genstandstyper i nord
europæiske arkæologiske udgravninger
af maritime lokaliteter. Dette skyldes
dels, at den nordiske klinkbygningstradition i perioder fandt udstrakt anven
delse i Nordeuropa, dels, at jernnag
lerne h ar kunnet bevares under om
stændigheder, hvor træ hurtigt er for
rådnet. Som følge heraf finder vi i dag
naglerne overalt, hvor skibene har væ
ret brugt - ofte som det eneste konkrete
spor af de fartøjer, som har besejlet lo
kaliteten.

1. Vedbestemmelser - til studiet af ud
vælgelsen af træ sorter til bestemte
funktionskrav, forholdet mellem lo
kale og importerede træ sorter m.v.
2. Dendroanalyser - til bestemmelse af
alder og proveniens for det anvendte
tømmer.
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Med henblik på at undersøge, om
denne genstandsgruppe selvstændigt
kan bruges som en mere detaljeret kilde
til jernalderens og middelalderens
søfart, iværksatte Nationalmuseets
Skibshistoriske Laboratorium i 1989 et
forskningsprojekt, »nagleprojektet«, ba
seret på registreringer af nordiske, en
gelske, baltiske og russiske fund (Bill
1994). Denne undersøgelse har vakt in
ternational interesse, men resultaterne
er dog endnu kun foreløbige, da en til
strækkelig statistisk basis kræver regi
streringer af et større antal naglefund
fra hele det nord- og østeuropæiske om
råde; dette har hidtil ikke været muligt
af ressourcemæssige årsager.
Der er særlige grunde til, at dette pro
jekt er en oplagt dansk forskningsop
gave. Fra udgravningerne på strand

markedspladsen fra romersk og ger
m anskjernalder ved Lundeborg på Fyn
stam mer ikke blot det rigeste materiale
(over 6.000 stk.) af skibsnagler, som
endnu er fundet på en enkelt lokalitet
(Thomsen m.fl. 1993); med dateringer
tilbage til 3. århundrede e.Kr. udgør
fundene også det hidtil ældste belæg for
brugen af denne teknik i nordeuropæisk
skibsbygning. Samtidig hermed giver
pladsen også, med sin langvarige brugs
periode og »horizontale stratigrafi«, mu
lighed for at studere udviklingen af
denne teknik i dens vigtige, indledende
fase, i en periode, hvorfra fundene ellers
er fåtallige.
En videreførelse af nagleprojektet må
give mulighed for en udvikling af de sta
tistiske metoder og af registreringsme
toderne ved brug af elektroniske må-

Kort efter vor tidsregnings
begyndelse kommer de før
ste spor a f brugen a f jernklinknagler i bådebygge
riet. Fra stranden ved
Lundeborg på Fyn stam
mer disse nagler og klinkplader,fundet i kulturlag
fra 3.-5. århundrede. De
viser, at der har været byg
get eller repareret skibe på
dette sted. Foto Svendborg
Museum.
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leredskaber, der kan forøge målehastig
heden og målingernes nøjagtighed samt
sikre direkte datatransm ission til edb.
Endvidere må basisdata fra veldefine
rede fund i Nord- og Østeuropa indsam
les og analyser a fje rn gennemføres for
at proveniensbestemme råm aterialet,
og i forbindelse med de øvrige analyser
belyse vigtige aspekter omkring pro
duktion og handel.

T ovværk

Ved marinarkæologiske undersøgelser
er en af de hyppigt forekommende fundgrupper snore og reb af forskellig art
(Körber-Grohne 1977, 1989; Schølberg
1988). I hverdagen i land har reb været
en daglig fornødenhed, og i udrustnin
gen af sejlskibe har tovværk været et
element af største betydning, for her
kunne et brud i riggen få skæbne
svangre følger for skib og mandskab.
Derfor har der været stillet høje kvali
tetskrav til det tovværk, der anvendtes
til skibene.
De marine tovværksfund er dermed
velegnede til at belyse rebslageriets tek
nik og materialevalg, når dette var
bedst, samt kaste lys over dette hånd
værks struktur (husflid eller special
håndværk) til forskellige tider og i for
skellige sammenhænge.
På denne baggrund har Nationalmu
seets Skibshistoriske Laboratorium
etableret et samarbejde med rebslager
Ole Magnus om en gennemgang af fund
i danske museer af denne karakter op
til år 1600. Hvert fund er så vidt muligt
blevet besigtiget og beskrevet ud fra en
rebslagerteknisk vurdering, og forsøg er
indledt med at eftergøre og afprøve de
mest karakteristiske rebtyper i deres
oprindelige m aterialer (bast, hår, bræn
denælde, hamp).
Ole Magnus vil i 1993-1995 periode
vis være ansat ved Centret med henblik
på bearbejdning til publikation af de

indsamlede oplysninger, specielt vedrø
rende skibstovfund.
S e jl d u g

Det meget store forbrug af tekstiler i
jernalderen og senere til sejldug til ski
bene er i de senere år kommet i fokus i
kraft af Vikingeskibshallens undersø
gelser over uldsejlets historie og karak
ter, hovedsagelig baseret på bevaret re
cent materiale fra Vestnorge (Andersen
m.fl. 1989; B. & E. Andersen 1990).
Der arbejdes nu bevidst på at søge at
finde bevarede rester af sejldug fra vi
kingetid og middelalder til analyse. I
Ladbygravskibets rustne nagler er be
varet aftryk af sejl eller teltdug, og fra
Lynæsskibet stammer en stofprøve af
samme art. Af største betydning er fun
det af mange middelalderlige tekstilre
ster på vestnorske kirkelofter, hvor
gamle sejl og andre tekstiler er genan
vendt som tætningsm ateriale i tagvær
ket (Godal 1994).
De norske tekstiler undersøges af In
ger Hägg, Schleswig, og Susanne Möl
ler-Wiering fra Universitetet i Ham
burg. Dette foregår i et samarbejde med
Jon Godal, Norge, og Erik Andersen fra
Centret, der i denne sag vil kunne
fremme arbejdet ved at reservere mid
ler til studierejser og publiceringsforbe
redelse.

Projektgruppe 3. Udvikling af
redskaber og processer
Med undervandsarkæologiens gennem
brud i 1950’erne og 1960’erne skete der
en hurtig fastlæggelse af teknik og me
tode for udgravning og dokumentation
af skibsvrag m.v. fundet på havbunden.
Her fik udviklingen af dokumenta
tions-, rekonstruktions- og konserve
ringsmetoder i Danmark stor betydning
for den nu anvendte internationale
standard (Crumlin-Pedersen 1977). Si-
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den er der sket en videre udvikling af
udgravnings- og dokumentationstek
nikken i andet regi, bl.a. for submarine
stenalderpladser, men en gennemgri
bende nyvurdering af teknik og metoder
i lyset af de mange elektroniske og an
dre hjælpemidler, der er kommet til si
den, er ikke foretaget nogetsteds.
Her er der således behov for en mas
siv indsats til revision af processerne på
en række områder, såvel i felten, under
vand og på land, som i laboratorier, teg
nestuer og arkiver. Under dette punkt
er nedenfor nærmere beskrevet projek
ter, hvor Centret i særlig grad har for
udsætninger for at gøre en indsats, der
vil kunne bidrage til at fremme m arin
arkæologisk teknik og metode, såvel na
tionalt som internationalt.
Endvidere er under denne hoved
gruppe medtaget et projekt, der har til
hensigt at udvikle redskaber til arkæo
logisk udnyttelse af data fra de store
kartografiske databaser, som opbygges
i disse år, et andet projekt, der sigter
imod skibsteknisk beregning og analyse
af vikingetidens og middelalderens
skibe, og et tredje, der beskæftiger
sig med konserveringsproblemerne for
vanddrukne organiske materialer, især
træ.
Med disse projekter understreges
Centrets tværvidenskabelige karakter.
Centerlederen varetager koordinatio
nen af disse projekter indbyrdes og i
forhold til Centrets øvrige aktiviteter.

Lokaliseringsmodeller for
fortidsminder i landskabet
I Nationalmuseets arkiver er igennem
en mere end 150-årig periode opsamlet
et uhyre omfattende sæt data med op
lysninger om fortidsminder i Danmark.
Disse data gøres i disse år tilgængelige
for forskningen gennem den nu langt
fremskredne edb-registrering ved Det
kulturhistoriske Centralregister (DKC)
og ved den påbegyndte indlæsning ved
44

Nationalmuseets Skibshistoriske Labo
ratorium og Skov- og Naturstyrelsen af
oplysninger om havfund.
Fyns kyst-undersøgelsens samlede
gennemgang af arkæologiske og geolo
giske data for den fynske kystzone, sup
pleret med udvalgte stednavne og histo
riske oplysninger (jævnfør ovenfor) har
vist, at dette er vanskeligt at gennem
føre, bl.a. på grund af problemer med
manuelt at sammenføje disse data fra
forskellige kildetyper.
Ud fra disse erfaringer er opstået et
ønske om i højere grad end hidtil at ud
nytte edb-teknikken til opgaver af
denne art. Formålet vil være at opbyg
ge et standardprogram til tværviden
skabelige bebyggelsesstudier, herunder
kystbebyggelse, hvor forskere vil kunne
få aftegnet de af dem udvalgte dele af
den store datamængde vedrørende for
tidsminder i en flerdimensionel terræ n
model, der rumligt viser fundenes pla
cering i forhold til landskabets former,
geologi m.v.
E t sådant standardprogram, der skal
være tilgængeligt for alle interesserede
forskere, vil blive søgt udviklet under
ledelse af Jørgen Christoffersen, DKC,
ved modifikation af et af de eksiste
rende Geomap-programmer, der tilføres
datafiler vedrørende alle relevante for
hold fra de datacentre (DKC, DGU,
Kort- og Matrikelstyrelsen), der opsam
ler disse data.
Under vandsarkæologisk teknik
Arkæologisk arbejde under vandet fore
går i et fremmed element. Dette giver
mange vanskeligheder og fordyrer ind
satsen i forhold til arbejde på land. Der
er derfor brug for en bevidst indsats for
at udvikle arkæologisk teknik og me
tode med særlig hensyntagen til denne
situation.
Hidtil er udgravning og opmåling un
der vandet i udstrakt grad foregået
principielt på samme måde som på
landjorden: som en arbejdskraftintensiv
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indsats af udgravere, der hver for sig
foretager sin lille del af den samlede
arbejdsopgave. Under vandet er den en
keltes arbejdstid pr. dag imidlertid kun
en brøkdel af arbejdstiden på land, og
den enkelte medarbejder er overladt til
sig selv, ofte under stæ rkt belastende
forhold, fysisk såvel som psykisk. Først
efter en ofte anstrengende opstigning
kan udgraveren afgive melding om sine
iagttagelser.
På grundlag af Nationalmuseets er
faringer med brug af undervandsvideo
og et effektivt kommunikationssystem
mellem dykker og overfladefartøj er der
opstået et ønske om at prøve at prakti
sere et andet koncept for arkæologisk
udgravningsvirksomhed under vandet,
hvor udgravningslederen styrer dykker
nes arbejde via kabelvideo og telefonfor
bindelse.
Ved brug af kabelvideo kan udgrav
ningslederen få et stadigt ajourført vi
suelt indtryk af arbejdsstedets forhold,
strøm, uklarhed i vandet, lejringsfor
hold m.v. Ved konsekvent anvendelse af
et »kommandocenter« i stadig forbin
delse med dykkerne kan den enkelte
dykker umiddelbart kommunikere med
lederen om opståede tvivlsspørgsmål og
dermed i mange tilfælde spare unødigt
arbejde eller undgå ødelæggende ind
greb. Opmålingsarbejdet kan forenkles,
da mål kan gives over telefonen uden en
omstændelig nedskrivning ved dykke
ren, og fotodokumentationen kan i vid
udstrækning erstattes af videoens op
tagelser, der skal kunne »fryses« og ko
pieres i en god kvalitet.
Opmålingsprocedurerne på havbun
den søges videreudviklet ved anven
delse af egnede mekaniske, elektroni
ske og fotogrammetriske metoder, idet
det tidligere samarbejde mellem Natio
nalmuseets Skibshistoriske Laborato
rium og Laboratoriet for Landmåling
ved Danmarks Tekniske Højskole om
udvikling af opmålingsmetoder til brug
under vandet genoptages af Centret.
Feltarbejdet vil prim ært kunne læg

ges i forbindelse med reelle undersøgel
ser, hvor der vil kunne foretages sam
menligninger mellem omkostninger og
udbytte af henholdsvis »gammel« og
»ny« teknik. Et udviklingsarbejde på
dette felt vil være et væsentligt redskab
til at oplære unge arkæologer i m arinar
kæologiens aktuelle muligheder og be
grænsninger.
Rekognosceringsteknikkerne ved a r
bejde i lægt vand (side-scan, penetrationsekkolod m.v.) vil ligeledes blive
søgt forfinet med henblik på anvendelse
på undersøiske spærringer, indlejrede
vrag og lignende (Hansen 1980; Møller
m.fl. (red.) 1984).
Teknikker til vådbundsrekognoscering
Til brug i landjordens vådbundsområ
der vil geofysiske og andre teknikker
blive søgt udviklet til at give mulighed
for, at disse »hvide pletter« på de arkæo
logiske landkort bliver tilgængelige for
arkæologisk rekognoscering.
Arkæologisk arbejde i kystzonens
vådområder og i moser og kæ r byder på
helt andre vilkår for rekognoscering og
udgravning end de dyrkede jorder. Hvor
jorden med jævne mellemrum vendes
af ploven, kan den afgive vidnesbyrd
om arkæologiske aflejringer i form af
mørktfarvede bopladslag og oppløjede
genstande. Her er også mulighed for i
markernes monokulturer at se variatio
ner i væksten, der er betinget af ned
gravninger i undergrunden.
På engarealerne, der oftest er drænet,
men ikke pløjet, kræves en helt anden
rekognosceringsteknik end de alminde
lige markvandringer. Her er det først og
fremmest ved drænarbejde og tørveskæring, at der fås kontakt med fundlag fra
fortiden. Af samme grund foretages der
normalt ikke arkæologiske rekognosce
ringer i vådområderne forud for større
anlægsarbejder, og da tørveskæring er
ophørt i Danmark, er det en beskeden
arkæologisk aktivitet, der foregår i vå
dområderne.
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Netop vådområderne er imidlertid
nogle af de potentielt mest righoldige
arkæologiske fundlokaliteter i Dan
mark, som det fremgår af det store an
tal mosefund og de velbevarede boplads
komplekser, bl.a. i den sjællandske
Åmose, der er fremkommet tidligere ved
tørvegravning. For marinarkæologien
er kystens vådområder med tilgroede
vige og tilsandede bugter den vigtigste
zone for fund af såvel vrag som spor af
kystbundne aktiviteter såsom fiskeri,
handel, skibsbyggeri m.v.
Det er derfor vigtigt bevidst at a r
bejde med udvikling af egnede metoder
til at påvise spor af menneskelige akti
viteter i vådområderne. Vikingeskibs
hallens erfaringer med geotekniske bo
ringer til lokalisering af dybereliggende
aktivitetslag (Jacobsen 1991) bør videreudvikles til en almen rekognosce
ringsteknik, der måske kan suppleres
med analyser af bevoksningen som indi
katorer for aflejringer af arkæologisk
interesse i undergrunden.
Endvidere vil det være værdifuldt at
få suppleret de hidtidige erfaringer med
anvendelsen af georadar, geoelektrik,
magnetometer og andre geotekniske
prospekteringsmetoder (Møller m.fl.
(red.) 1984) i en serie systematiske for
søg i vådområderne i tilknytning til
igangværende arkæologiske undersø
gelser i henholdsvis mose (fx Nydam) og
strandeng (fx Lundeborg).
I samarbejde med Nationalmuseets
Naturvidenskabelige Undersøgelser vil
Centret iværksætte et tværvidenskabe
ligt program, der skal tjene til at ud
vikle sådanne metoder til hjælp ved a r
kæologisk rekognoscering i moser,
strandenge og andre vådbundsområder.
Metoderne vil blive udprøvet i forbin
delse med nogle af de arkæologiske felt
undersøgelser, der er planlagt udført
under projektgrupperne 1 og 2.
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Dokumentationsmetode
Inden for skibsarkæologien er doku
mentationen af de bjergede skibsdele en
opgave af afgørende betydning for
skibsfundets kildeværdi i de videre ana
lyser. Den nu almindeligt anvendte me
tode hertil er udviklet som led i be
arbejdningen af Skuldelevfundet i
1960’erne (Crumlin-Pedersen 1977). Ar
bejdsgangen er hidtil udført manuelt og
har været meget tidsrøvende, men det
har til gengæld givet mulighed for en
præcis, overskuelig og detailrig doku
mentation og dermed for mere sikre og
dybtgående analyser af de enkelte
skibe, end det tidligere har været mu
ligt med tilsvarende fund.
I dag er der mulighed for at nyttig
gøre edb-teknikken i den grafiske be
handling i et omfang, som gør det n atu r
ligt at revidere denne teknik dybtgå
ende. Det vil være muligt at udvikle en
dokumentationsteknik, hvor alle data
fra den grundlæggende registrering
(den hidtidige 1:1 optegning) lagres
umiddelbart til videre brug i andre ska
laforhold og i tredimensionale rekon
struktionsmodeller på skærmen. Et så
dant system findes ikke umiddelbart til
gængeligt, men vil kunne udvikles på
grundlag af Skibshistorisk Laborato
riums erfaringer med dette arbejde
igennem mange år.
Der er samtidig et påtrængende,
umiddelbart behov for at kunne an
vende de hidtidige 1:1 opmålinger (der
omfatter 3.-5.000 m tegnefolie) i CADsystemet. Scanning af det eksisterende
tegningsmateriale har vist sig at være
det mest velegnede hjælpemiddel hertil,
og Centret har derfor anskaffet en storscanner til brug bl.a. i denne funktion.
Gennem de senere år har Skibshisto
risk Laboratorium benyttet en CAD-arbejdsstation til tre meget forskelligar
tede rekonstruktionsprojekter. Erfarin
gerne herfra viser, at der er mulighed
for tidsmæssige gevinster ved at be
nytte CAD-systemet frem for at fore-
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tage en traditionel, modelbaseret rekon
struktion.
Indsatsen for at udvikle programmer
hertil vil ske gennem et samarbejde
med Institut for Skibs- og Havteknik
ved Danmarks Tekniske Højskole. Ar
bejdet hermed indledes i 1994.
Skibstekniske analyser a f fortidens
skibe
Studiet af vikingeskibene har vist, at
der i deres udformning er udnyttet er
faringer om strømningsforhold, elastici
tet m.v., der er meget avancerede og i en
række henseender vil kunne bidrage til
at udvide erfaringsfeltet for vore dages
konstruktører af moderne lystbåde og
hurtiggående motorfartøjer (Andersen
1990, s. 328ff). I bedste fald vil der ad
denne vej kunne hentes ideer til forbed
ringer af nutidige fartøjers egenskaber.
Forudsætningen for, at en sådan er

faringsudveksling over 1000 år kan
komme i stand, er, at skibsfundene re
konstrueres med den yderste nøjagtig
hed og med fornemmelse for skibenes
potentialer, at der indhentes erfaringer
gennem kvalificerede forsøg i fuld stør
relse med udvalgte eksempler på disse
fartøjstyper, og at der fra skibsteknisk
side vises interesse for en systematisk
analyse af disse forhold gennem model
forsøg og beregninger.
For alle disse tre forhold er der op
timale vilkår i Danmark i kraft af Vi
kingeskibshallens og Skibshistorisk La
boratoriums analyser og forsøg med
Skuldelevskibene sam t den interesse,
der er udvist fra Skibsteknisk Labora
torium, Hjortekær, og Institut for
Skibs- og Havteknik ved Danmarks
Tekniske Højskole for et samarbejde om
analyser og forsøg med disse fartøjer i
prøvetank, vindtunnel og beregnings
modeller. Det tilstræbes, at interesse-

Fortid og nutid mødes på Roskilde Fjord, når rekonstruktionerne af vikingeskibene afprøves af
mandskab iført moderne sikkerhedsudstyr. Her er det »Helge Ask«, en kopi af krigsskibet Skuldelev
5. Foto Vikingeskibshallen.
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rede skibsingeniørstuderende får lejlig
hed til at tage disse problemer op i deres
studietid og eventuelt at arbejde videre
dermed som ph.d.-studerende. I sam ar
bejde med Institut for Skibs- og Havtek
nik vil Centret udforske disse mulighe
der, i første omgang ved i 1994 at ind
lede opbygningen af en database med
oplysninger om de enkelte skibes form
og egenskaber og ved at undersøge de
slanke vikingeskibes styrkeforhold.
Konservering a f vanddrukkent træ
Der er behov for en ny satsning på
grundforskning og udvikling af metoder
til konservering af vanddrukkent træ,
efter at Danmark tidligere har været i
første linie på dette felt.
Konservering af arkæologisk, vand
drukkent, organisk materiale går i Dan
mark tilbage til forrige århundrede. De
anvendte metoder var beregnede til be
varing af mindre, stæ rkt nedbrudte,
jordfundne genstande. Udgravningen af
vikingeskibene ved Skuldelev i 1962
nødvendiggjorde udvikling af nye kon
serveringsmetoder for at kunne be
handle de meget store fundmængder,
bestående af forholdsvis velbevaret træ
i store dimensioner (Brorson Christen
sen 1970).
Siden 1960’erne har Trækonserverin
gen ved Nationalmuseets Bevaringsafdeling gennem behandling af meget
store fundmængder opbygget et stort
erfaringsgrundlag. For at kunne holde
trit med det indkomne materiale er det
nødvendigt at behandle ca. 2 ton træ pr.
år. Genstandene kan have en spredning
i tid fra stenalder til 1800-tallet og vari
ere fra små, ornamenterede brugsgen
stande til store skibsdele. M ateriale
mæssigt spænder konserveringsopga
verne over ben, læder, horn, reb og træ.
De eksisterende konserveringsmeto
der er idag utilstrækkelige, når de sta
digt stigende bevaringsmæssige, æ steti
ske, miljømæssige og etiske krav skal
opfyldes. En løbende kvalitativ forbed
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ring forudsætter en systematisk opsam
ling og bearbejdning af de empiriske er
faringer og udvikling af nye fleksible
metoder, der giver mulighed for en mere
nuanceret behandling af oldsagerne.
Dette kan imidlertid kun realiseres gen
nem m ålrettet grundforskning vedrø
rende genstande, konserveringsmidler
og processer.
Selv om de hidtidige forskningsres
sourcer kun har givet mulighed for en
forholdsvis langsom udvikling af oven
nævnte discipliner, har Bevaringsafdelingens Trækonserveringslaboratorium
udviklet flere metoder, der har været
internationalt banebrydende. Grund
forskning på det konserveringsfaglige
område inden for det Marinarkæologi
ske Forskningscenter vil kunne sikre en
fortsat dansk deltagelse i det interna
tionale forskningssamarbejde.
Forskningsresultaterne vil give øget
indsigt i de fysiske og kemiske forhold,
som konserveringsprocesserne er un
derlagt. Ud over erhvervelse af ny
grundviden kan forskningsresultaterne
umiddelbart implementeres som nye,
kvalitativt forbedrede metoder på de
værksteder, der arbejder med konser
vering af vanddrukne, arkæologiske
materialer.
Nationalmuseets Bevaringsafdeling
har gennem sin afdeling for vådtræ s
konservering og sit forskningslaborato
rium det nødvendige udstyr til at gen
nemføre grundforskning inden for de
ovennævnte, højt prioriterede områder.
Nationalmuseets Skibshistoriske Labo
ratorium har samtidig mange års er
faring med at definere de funktions
krav, der må stilles til konserverings
metoderne i forbindelse med opstilling
og præsentation af skibsfund.
Konservator Poul Jensen vil i to år fra
september 1993 arbejde ved Centret
med forskning og produktudvikling på
dette område. Senere ventes der ud
meldt et ph.d.-stipendium ved Centret
til fortsættelse og uddybning af disse
undersøgelser.
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Struktur
Til støtte for den faglige behandling af
centrets forhold er nedsat Rådet for
Nationalmuseets
Marinarkæologiske
Forskningscenter, der har følgende med
lemmer:
forskningschef Ole Crumlin-Pedersen
(formand),
rigsantikvar Olaf Olsen, Nationalmu
seet,
museumschef Niels-Knud Liebgott,
N ationalmuseet,
bevaringschef Jørgen Nordqvist, Na
tionalmuseet,
museumsinspektør Flemming Rieck,
Nationalmuseet,
museumsdirektør Jan Skamby Mad
sen, Vikingeskibshallen,
lektor Christer Westerdahl, Arkæolo
gisk Institut, Københavns Universi
tet,
docent Jørgen Juncker Jensen, Insti
tu t for Skibs- og Havteknik, Dan
marks Tekniske Højskole.
Ved rådsmøderne drøftes de enkelte
projekters form og indhold, og der prio
riteres mellem alternative projekter, in
den der træffes beslutning om iværk
sættelsen af Centrets projekter.
Som en løbende orientering om Cen
trets aktiviteter udgives Marinarkæolo
gisk Nyhedsbrev fra Roskilde to-tre
gange årligt. Nyhedsbrevet udgives på
såvel dansk som engelsk og kan rekvire
res tilsendt af alle interesserede.
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Historikerfejde II
Fortid og Nutid marts 1994, side 53-69.
John Christensens og Henrik Stevnsborgs debatartikel Historiker
fejde {Fortid og Nutid 1993, s. 235-242) har fremkaldt følgende fem
indlæg. Et dominerende tema er, at spørgsmålet om historisk erkendel
ses karakter ikke kan adskilles fra spørgsmålet om historiens relevans,
og at denne relevans ligger i historiens betydning for menneskers selv
forståelse og for deres handlinger. Videnskabsetiske krav spiller såle
des en fremtrædende rolle i indlæggene. Det etiske aspekt understreges
kraftigt af Johs. Lind, som tillige drager paralleller til tilsvarende
diskussioner blandt moderne teologer. Jes Fabricius Møller nærmer sig
spørgsmålet gennem en diskussion af de subjektive, men historisk be
tingede, overordnede forestillinger om sandhed og mening (her betegnet
»myter«), der gør det muligt for historikeren at give form til den ustruk
turerede masse af oplysninger om fortiden. Nils Hybel tager udgangs
punkt i, at historisk erkendelse er en kollektiv, samfundsbetinget pro
ces, hvis gensidige prøvningsmiddel er en sandsynlighedskritik, der går
langt videre end den blotte kildekritiske teknik; kravet om ægthed ses
som afgørende for historiens funktion som orienteringsmiddel for sam
fundsmæssig handling. Gunner Lind argumenterer, bl.a. ud fra natur
videnskabelige paralleller, for, at det »naivt subjektivistiske« stand
punkt bygger på en logisk fejlslutning og på mangelfuld forståelse af
naturvidenskabelig erkendelses karakter; hensynet til historiens bru
gere er afgørende for historikerens ansvar, fordi historisk viden danner
grundlag for menneskers handlinger, og dette begrunder nødvendig
heden af videnskabelige standardprocesser for vurdering af materiale
og afprøvning af hypoteser. Endelig kritiserer Jens Chr. V. Johansen
forfatterne for at underkende den traditionelle historieforsknings inter
esse for det subjektive element i erkendelsen.
Johannes Lind, f. 1933, cand.theol. 1959, pensioneret 1993. Har skrevet
artikler i Bol og By, Fortid og Nutid, Ribe Amts Årbog og Koldingbogen
især om sognefogeder før 1791. Privatadresse: Spurvevænget 41, 6710
Esbjerg V.
Jes Fabricius Møller, f. 1966, studerer historie og filosofi på Køben
havns Universitet. Privatadresse: Gasværksvej 12 D, 4.tv., 1656 Køben
havn V.
Nils Hybel, f. 1948, dr.phil. 1989 på afhandlingen Crisis or Change The Concept of Crisis in the Light of Agrarian Structural Reorganiza
tion in Late Medieval England. Ekstern lektor ved Institut for Historie,
Københavns Universitet, og ved Institut for Historie og Samfundsfag,
Roskilde Universitetscenter. Privat adresse: Kanslergade 6, l.th., 2100
København 0.
Gunner Lind, f. 1953, mag.art. 1981, lektorvikar ved Institut for Huma
nistisk Informatik, København Universitet. Har skrevet om en række
emner i nyere tids historie, senest om hæren og den politiske magt i
Danmark, og om klientilisme i Europa. Privatadresse: Strindbergsvej 2,
2500 Valby.
Jens Chr. V. Johansen, f. 1949, dr.phil. 1991 på afhandlingen Da Djæve
len var ude... Trolddom i det 17. århundredes Danmark. Tilknyttet
NOS-H projektet Social kontroll och konflikthantering i Norden ca.
1550-1850. Privatadresse: Dalgas Boulevard 72, 3. tv., 2000 Frederiks
berg.
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Forskningens fortvivlelse
Johannes Lind
For et par år siden hørte jeg i en lokal
historisk forening et foredrag af en hi
storielærer ved en af vore læ reanstal
ter. Hans budskab var vist nærmest, at
vi bare skulle give los for fantasien, når
vi beskrev fortiden; for ingen kunne jo
alligevel sige, hvad der egentlig var
sket, og så kunne det ene vel være lige
så godt som det andet.
Sådan lød det i alt fald i mine øren, og
jeg brød mig ikke om at høre det. De
historikere, som jeg kender og respek
terer, plejer ikke at sige sådan. Jeg har
derimod til bevidstløshed mødt lignende
synspunkter inden for mit eget fag, teo
logien. Her er det for tiden celebert at
være »narrativ teolog«. Det narrative
har noget at gøre med fortælling, og jeg
tror ikke, det er uretfærdigt at sige, at
denne modestrømnings hovedsag er, at
den ikke vil vide af forskellen på Histo
rie og historier. Man insisterer på at
forholde sig til tekster og vil krampag
tigt undgå at relatere dem til en bagved
liggende virkelighed. Konsekvenserne
er pudsige. Det bliver f.eks. noget van
skeligt at markere en principiel forskel
på f.eks. en roman som Robin Hood og
så Det Nye Testamente.
Men det er vel i grunden ikke så sært.
For den bagved liggende opfattelse er
nok den samme som den, læserne har
mødt i debatindlægget »Historikerfejde«
i dette tidsskrifts oktobernummer: »Alt
er relativt, og enhver refererer til sy
vende og sidst til: Sigselv«.
Jeg kan godt forstå den erkendelses
mæssige frustration, der får nogen til at
sige sådant. Noget lignende var der filo
soffer, der sagde allerede inden Kant
(som selv sagde noget afgjort forskelligt
derfra). Det er vel en fortvivlet reaktion,
der indtræder, når man opdager, hvor
let man kan forledes til at se noget an
det end sandheden og måske slet ikke
kan få øje på den, selv om man gerne vil.
Den ungdommeligt fortvivlede reaktion
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er, at man så fejer sandheden af bordet.
At man siger, »VIRKELIGHEDEN er
ikke objektiv«, i stedet for blot at sige:
»JEG er ikke objektiv«.
Holdningen er ledsaget af mange rig
tige observationer. Det er jo rigtigt, at
virkeligheden er så rigt facetteret, at
ingen nogensinde får overblik over den.
Men man kommer uvægerligt til at
slutte i ring, hvis man allerede på for
hånd har bestemt sig for, at virkelig
heden »i virkeligheden« er den menne
skelige bevidstheds produkt (side 238,
2. spalte). Sådan en udtalelse tjener
kun til, at man sæ tter sig selv skakmat.
Man kan ikke udtale to ord om, hvor
ledes noget er »i virkeligheden«, uden
allerede at have forudsat den virkelig
hed, som man har sat sig for at be
nægte.
I samme retning virker artiklens af
sluttende morale: »Den postmoderne hi
storiker véd, at historien er den enkel
tes ansvar«. Dermed har historikeren
afskediget sig selv som historiker og må
enten trække sig tilbage i ubemærket
hed eller forsøge at gøre sig gældende i
underholdnings- eller manipulations
branchen.
Manipulation, hæ! - Artiklens forfat
tere må jo korse sig (eller hvad tegn
man nu bruger, når man er postmo
derne). De har netop gjort opmærksom
på, at den såkaldt objektive historie
skrivning myldrer med eksempler på, at
forskningen er stillet i ideologiers tjene
ste. Ja, sådan er den besværlige virke
lighed. Forskningens hæderlighed er
nemlig egentlig ikke et spørgsmål om
metode. Den er - ja, undskyld mig! - et
spørgsmål om moral, sandhedskærlig
hed, ydmyghed, åbenhed.
Det er vel rigtigt, at umiddelbart
menneskeligt står fortiden for os som en
norm, vi må se hen til for at vide, »hvor
fra vi er sjunkne og atter skal op«. Og
derfor hører en omskrivning og ideali
sering af fortiden i ideologiens retning
vel altid med, når manipulationen får
frie tøjler.
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Det er vel blot et spejlbillede heraf,
når undertiden præcis det modsatte
sker og ideologien sortmaler fortiden for
des bedre at legitimere egne tiltag, så
dan som det er sket i en oprørsideologi
som marxismen.
Historikere er (lige som f.eks. præ 
ster) kun mennesker, og ingen metode
kan forhindre, at nogen hopper med på
historieforfalskningens vogn. Det er
bl.a. et spørgsmål om moral! - Men hvis
moralen er væk, så må den, der påbe
råber sig en videnskabelig, kildekritisk
metode, finde sig i at blive draget til
ansvar på grundlag af netop denne
norm. Det slipper man for, hvis man er
postmoderne. Her har man ikke læn
gere noget fælles kriterium.
Det er altså også et spørgsmål om, at
man har sit engagement i andet end en
ideologi, nemlig i grundig videnskabe
lighed. Historikeren må for den sags
skyld gerne være lige så kedelig og stø
vet som en bogholder. Der er brug for
ham til at slå efter, hvordan det egentlig
var med den tid, som ideologerne til de
res eget brug gør enten til gud eller djæ
vel. Den fulde sandhed når man jo ikke
frem til, det gør man aldrig, når man
iagttager denne rige virkelighed, som vi
befinder os i. Men et stykke vej kan man
da komme, og hvis man snakker med
hinanden om tingene, kan man måske
nå et par skridt videre.
En af de erfaringer, som åbenbart har
været med til at få vor artikels to for
fattere til at opgive forsøget på objektiv
forskning, synes at være Tage Kaarsteds påstand om, at nordmændene fik
Ekofiskfeltet, fordi Per Hækkerup var
fuld, og Poul Nielsons derefter frem
satte modsatte påstand. For dem at se
er moralen, at selv den mest omhygge
lige kildekritik ikke skærmer mod an
greb for opspind. Jamen, kæreste ven
ner! Hvad er det dog for en kortslut
ning? For det første kunne man jo for

søge at eftergå de to historiefortælleres
brug af kilderne. Det står jo ikke på
forhånd fast, at kildekritikken i dette
tilfælde har været »den mest omhygge
lige« på begge sider eller på nogen af
siderne. Og for det andet: sandheden
negeres ikke af, at man bliver angrebet
for at sige den. I den kolde krigs tid blev
nogle af Danmarks TV’s journalister an
grebet for at føre en venstreorienteret
linje. Der blev så foranstaltet en under
søgelse. Den resulterede i en konstate
ring af, at når de pågældende journali
ster udtalte sig, som de gjorde, så skyld
tes det ikke, at de var specielt venstre
orienterede, men at de slet og ret var
orienterede!
Men der er ting, der er vigtigere end
Per Hækkerups spiritusforbrug: Kære
støvede bogholder, hvordan stod det
egentlig til med hensyn til gaskamre i
de tyske koncentrationslejre? Den ene
ideologi har brug for at hævde, at de var
der. Den anden, at dem var der ingen af.
Hvis man er postmoderne historiker, så
vil man smile sit hemmelige, alvidende
smil og lade den ene historie være lige
så god som den anden, fordi det jo trods
alt blot drejer sig om at skabe historien i
sit eget billede.
Historikeren er den, der ved, at det
gør en forskel, om der var de gaskamre
eller ej.
Jeg har i en årrække befundet mig
godt som gæst i historiske cirkler, og det
skyldes ikke mindst, at den »narrative«
tilgang øjensynligt ikke har haft den
samme fremgang som i mit eget fag. Jeg
vil være så optimistisk at tro, at den
snart vil være ovre i begge lejre. Den
har det bedst i salonerne, hvor man ikke
får snavs på hænderne. I det virkelige
liv - og dermed også i den virkelige
forskning - vil man fortsat ase videre
med risiko for at begå den ene brøler
efter den anden, men i det ydmyge håb
dog ad den vej at nå videre.
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Historien ind ad bagdøren
Jes Fabricius Møller
Historievidenskaben bygger på tre for
udsætninger:
1. At historien findes,
2. at historikere kan vide noget om
historien og
3. at historikeres viden er nyttig,
Alle tre er blevet flittigt betvivlet. En
del af historievidenskabens tid er derfor
gået med et forsvar af professionen på
et eller flere af disse punkter.
Erslev-generationen lagde hovedvæg
ten på punkt 2 i sin eksplicitte legiti
mering af faget. Gennem en saglig prø
velse af de informationer, som kildema
terialet tilbyder, mente den at kunne
nærme sig sandheden mere, end de fo
regående generationer havde kunnet.
Historieskrivningen var en genfortæl
ling af fortidens tildragelser. Stiltiende
forudsattes de to andre punkter, nemlig
at det skete var et entydigt - om end for
historikeren delvis skjult - forløb, og at
sandheden i sig selv er nyttig qua sand
hed.
Christensen og Stevnsborg har sat sig
som mål at gøre op med denne historie
forståelse under mottoet »postmoder
nisme« - senest med et indlæg i Fortid
og N utid, oktober 1993 og en kronik i
Information den 18. januar 1994. De
kæmper over en bred front, hvor alle
lige fra Aristoteles til Derrida er blevet
taget til indtægt for synspunktet. Chri
stensens og Stevnsborgs skepticisme er
fuldstændig: historien findes kun i hi
storieskrivningen, som i øvrigt ikke er
andet end subjektiv fiktion, og for så
vidt historien har haft en funktion, har
der været tale om misbrug. Om deres
synspunkt svarer til postmodernis
mens, skal jeg lade mere kyndige udi
nyere fransk litteraturteori afgøre. Der
er mange løse ender i deres indlæg; Pop
per synes bl.a. at være blevet misfor
stået, men jeg vil koncentrere mig om et
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beskedent forsvar for historievidenska
ben, der ifølge min indledende defini
tion af dens grundlag m åtte ligge i grus,
hvis Christensens og Stevnsborgs kritik
var korrekt; men historien er en stædig
størrelse, der lister ind ad bagdøren, så
snart man har sparket den ud af for
døren.
Man kunne som illustration af dette
tage udgangspunkt i de allersidste ord i
Christensens og Stevnsborgs indlæg,
hvor de taler om historikerens ansvar.
For at vise, at historievidenskaben er
ubrugelig, fordi den kan legitimere
uhyrligheder, bruger Christensen og
Stevnsborg netop et historisk eksempel:
den nazistiske historieskrivning. Med
fodnote. Det er at argumentere ud fra
præmisser, som de selv frakender gyl
dighed. Skeptikerens evige dilemma er,
at han påberåber sig én sikker viden:
fuldstændig uvidenhed. Christensen og
Stevnsborg viser netop, at det er næsten
umuligt at tænke uden om historien selv når man vil forsøge at afskaffe den.
Jeg mener, at det er en almen eksisten
tiel oplevelse, at fortidige begivenheder
indtager en central stilling i livet, fordi
de er vore eneste pejlemærker. Vores
principielt eneste mulighed for at orien
tere os fremad er at se bagud. Netop
derfor inkluderer alle politiske pro
grammer en historiefilosofi. Vi kan ikke
tro andet end, at historien har objektiv
eksistens, og vi er nødt til at tage stil
ling til de spor, den efterlader, men kan
vi også have objektiv viden om histo
rien?
At kritisere positivisternes syns
punkt betyder ikke, at man kastes i ar
mene på den radikale skepticisme eller
relativisme. Der findes mellemformer.
Først og fremmest mener jeg, at en dis
kussion af det positivistiske begreb
»fakta« i denne sammenhæng vil være
frugtbar. Empirien er - også i naturvi
denskaben1 - principielt uendelig. Hi
storiens forløb er ikke entydig, og den
samme tildragelse kan beskrives på
uendelig mange forskellige måder. Den
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»rigtige« måde er ikke fuldstændig til
fældig, men bundet af sin tids rationali
tet. Vi er enige om at skrive »Cæsar
krydsede Rubicon ... etc.« og ikke »Cæ
sar satte først sin venstre fod ud i Rubi
con og dernæst den højre, standsede og
gyste lidt i det kolde vand ...etc.«2, end
skønt begge kunne være lige korrekte.
Desforuden må beskrivelsen på en el
ler anden måde være en reduktion eller
sammentrækning af begivenheden, da
en fuldstændig beskrivelse af virkelig
heden principielt vil være lige så stor
som virkeligheden selv. Fortiden lader
sig ikke kalkere over i historiebøgerne i
forholdet 1:1.
Sagen bliver ikke enklere af, at mo
derne historikeres emne ikke så meget
er Cæsars overgang over Rubicon (som
de fleste historieteoretikere synes at
mene) men snarere sociologiske eller
økonomiske spørgsmål i stil med »Korn
priser i 1700-tallet«. Stillet overfor ver
dens uoverskuelige mangfoldighed må
ethvert generelt udsagn om 1700-tallets
kornpriser (»Priserne steg i århundre
dets anden halvdel.«) næsten komme til
kort.
Fortiden er amorf og bliver først hi
storie, når historikeren giver den form.
Denne form kan fx. være mytisk, lit
terær, sociologisk kausal eller organisk
fortællende, alt afhængig af historike
rens kontekst og hans hensigt, men den
kan i en historievidenskabelig udgave
ikke løsrives fra empirien. Kendsger
ningernes mangetydighed er naturlig
vis et problem for objektiviteten, men
ikke fatal for videnskaben.
Et af Erslev-generationens adels
mærker er nedbrydningen af de natio
nale myter især omkring forholdet til
hertugdømmerne. Myte betød i denne
sammenhæng en opdigtet fortælling el
ler slet og ret løgn og måtte derfor være
skadelig. Selv om forskningen dengang
vakte politisk røre, så historikerne sig
selv som apolitiske sandhedssøgere. Hi
storieskrivningen adskilte sig fra my
ten ved at repræsentere virkeligheden,

hvorved den ansås at have en positiv
funktion til forskel fra mytens negative.
Men spørgsmålet er, om man kommer
uden om myten så let. Christensen og
Stevnsborg har fat i noget rigtigt, når de
peger på ligheden mellem historieskriv
ning, litteratur og myte. Jeg tror imid
lertid, de tager fejl, når de konkluderer,
at historieskrivningen dermed må for
lade ethvert håb om at formidle en
sandhed. Myter og litteratur kan godt
rumme en sandhed. Man kunne indlede
med et velkendt eksempel:
Selv om der findes indlysende argu
menter imod det, vil øjenvidner sværge
på, at de under krigen har set kong
Christian X bære en jødestjerne. Det er
en god historie, der lader sig fortælle i
velafrundede former. Grunden til dens
levedygtighed er imidlertid også, at den
rummer en sandhed. Oplevelsen af kon
gens solidaritet med sit folk, der er
mytens indhold, var virkelig nok. På
samme måde er Rostock-myten et narrativt sammenkog af visse kredses glø
dende forargelse over regeringens for
svarspolitik før krigen.
Umberto Eco fremstiller i et tekstte
matisk afsnit i »Rosens Navn« et andet
aspekt af forholdet fakta-fiktion. På bo
gens allersidste sider fortæller hoved
personen Adso om, hvordan han mange
år efter hovedhandlingens dramatiske
begivenheder vender tilbage til det ned
brændte kloster, hvor han finder og
samler stumper og fragmenter af manu
skripter fra det ødelagte bibliotek:
»Jo mere jeg læser i denne samling,
desto mere overbevist bliver jeg om, at
det er et tilfældigt værk, og at det ikke
indeholder noget budskab. Men disse
ufuldstændige sider har fulgt mig gen
nem hele det liv, som jeg fra det tids
punkt havde tilbage at leve. Ofte har jeg
konsulteret dem som et orakel, og jeg
har næsten indtryk af, at alt, hvad jeg
har nedskrevet på disse blade, og som
du, min ukendte læser, nu skal læse,
kun er lapperi, et figurdigt, et vældigt
akrostikon, som ikke udsiger og genta57
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ger andet, end hvad disse fragmenter
har antydet overfor mig; ej heller ved
jeg længere, om jeg har talt om disse
fragmenter, eller om de har talt gennem
min mund.«
Jeg vil ikke erklære mig enig med Eco
i, at fiktionen så at sige overbyder fakta,
men jeg synes, hans beskrivelse af erin
dringen om det faktiske, som den for
mes af litteræ re fragmenter, er meget
indtagende. I Adsos erindring formes de
fortidige begivenheder efter den littera
tur, han fandt i småstumper. Tilsva
rende lader Umberto Eco tidligere i bo
gen Adsos beskrivelse af sit møde med
den unge pige være stykket sammen af
skjulte citater fra litteratur, der var
kendt i middelalderen.3
Johannes Sløk mener, at myten
(grundfortællingen) former virkelighe
den for os. Den kan altså hverken være
sand eller falsk, men skaber sandhed.4
Det er en religiøs tanke, men jeg finder
den inspirerende også for videnskabs
teorien. Nogle tror på en myte om det
frie individ. De skriver historie om men
neskers undertrykkelse og frigørelse.
Nogle tror på nationen som grundlæg
gende kategori og skriver om nationers
sejre og nederlag. En del af den sand
hed, som historieskrivningen rummer,
er et resultat af en beslutning - en tro.
Den vil altid være ideologisk - den vil
rumme noget af historikerens egen
grundfortælling eller myte, hvilket den
imidlertid ikke bliver mindre sand af,
blot stiller det den under ansvar. I til
fældet Rostock-myten eller Christian X
og jødestjernen er denne sandhed fuld
stændig løsrevet fra empirien og der
med videnskabeligt ugyldig. Vort be
greb om ansvar - altså politik og moral
- henter vi (også Christensen og Stevns
borg) i historien. Myten bliver ikke
skabt af et frit, uafhængigt subjekt; hi
storien, vores viden om den og vores
brug af den spiller sammen. Historike
ren kan ikke skjule sig bag en positi
vistisk idé om sandhed. Erslev-generationens tilsyneladende objektive sand
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hedssøgen var som bekendt samtidig et
forsvar for Det Radikale Venstres idéer.
Myten er en afspejling af det, der op
leves som sandhed. Den kan ikke be
grundes i empirien, men uden myten fortællingen - ville historien forblive
amorf.
At fortiden er mangetydig betyder
ikke, at den ikke eksisterer. At historie
forskerne er uenige betyder ikke, at de
res viden er ugyldig. At historieskriv
ningen rummer mytiske og litterære
elementer betyder ikke, at den er be
dragerisk - blot kræves der en specifi
kation af, hvilken slags sandhed den re
præsenterer. At historien som myte har
en politisk og moralsk betydning for det
handlende menneske er en forudsæt
ning for dens eksistens og behøver ikke
at betyde, at historikeren er korrum
peret. Historien lader sig ikke kassere
så let, som Christensen og Stevnsborg
tror. Vi kan have viden om den, og
denne viden er i høj grad nyttig - ja,
nødvendig.5

Noter
1. Et velkendt eksempel er spørgsmålet om
længden af Danmarks kystlinie, på hvilket
der ikke findes noget »korrekt« svar, for
hvor små skal bugtningerne være for ikke
at blive regnet med?
2. Eksemplet er inspireret af: Peter Munz:
The Shapes of Time, Wesleyan U. P. 1977.
3. Umberto Eco: Efterskrift til »Rosens Navn«,
Forum 1985.
4. Johannes Sløk: Mytens funktion i historien,
Hvad er historie, red. P. A. Jørgensen, 1981.
Kan ses i modsætning til fx. Foucault, der
mener, at magten producerer sandhed.
5. Tak til Maria Harms, Mads Mordhorst,
Mads Fabricius Møller samt Inga Floto.

Om historisk sandhed
Nils Hybel
»Den postmoderne historiker véd, at hi
storien er den enkeltes ansvar.« Med
disse visdomsord afsluttes en dekon-
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struktivistisk ørkenvandring i oktober
nummeret af dette organ. Historien er
ikke alene subjektiv, den er individuel
og unddrager sig objektiv erkendelse.
Historikere, etnologer og såkaldte fran
ske fornuftkritikere bliver påkaldt som
sandhedsvidner for dette budskab med
nidkære referencer i mange noter.
Hvorfor denne trang til at dokumen
tere fælles fodslag i en sag, hvis mål er
kunstnerisk frihed for den historiske
oplevelse? Det er ikke let at svare på,
men det kunne tyde på, at forfatterne
ikke helt har sluppet det videnskabelige
hængedynd. Det viser i hvert fald, at
historien netop ikke er den enkeltes an
svar.
Historien er kollektiv. Den historie
som var, det forgangne, eksisterede som
summen af menneskers samfundsmæs
sige liv. Erkendelsen af dette liv, på
grundlag af de overleverede levn af det,
sker også i en kollektiv proces. Den hi
storiske erkendelse er bundet til sin
egen tid og ikke mindst til de sociale
miljøer, den er knyttet til.
Når derfor Christensen og Stevnsborg
meget rosværdigt har kastet sig ud i
historiefilosofiske spekulationer, ville
det have været ulig meget mere inter
essant, hvis de havde taget sig for at
fundere over, hvorfor disse radika
le subjektivistiske og individualistiske
synsmåder er oppe i tiden netop nu,
frem for blot at dokumentere deres til
stedeværelse. Det kunne have løftet dis
kussionen op over det trivielle.
Det er ganske rigtigt, at de færreste
historikere ubetinget vil insistere på fo
restillinger om absolut objektivitet,
sandhed og historisk virkelighed. Det
står derfor ikke helt klart, hvem artik
lens målgruppe egentlig er. I overens
stemmelse hermed er der næppe mange
historikere, som viger »tilbage for at se
subjektivitet, usandhed og uvirkelighed
på fagets dagsorden.« Det er vel i grun
den det, den forkætrede kildekritik
handler om.
Kildekritikken består af en række er

kendelsesmanøvrer, der blandt andet
drejer sig om udredning af det inter sub
jektive forhold mellem historiker og hi
storisk beretning, sondringen mellem
sande og falske kilder, men også om
blotlæggelse af, hvad dårligt kan kaldes
andet end elementer af den objektive
historiske virkelighed. Men disse reduktionistiske manøvrer er ikke et mål i
sig selv, og det var de heller ikke for
salig Kr. Erslev. De indgår udelukkende
som en del af de videnskabelige krite
rier i den brydningsproces, som kende
tegner historieforskningen.
Erkendelse starter med et subjekt.
Dette grundvilkår har temmelig længe
været almindelig kendt i humanviden
skaberne og efterhånden også inden for
naturvidenskaberne. Det betyder ikke,
som allerede anført, at den historiske
erkendelsesproces starter med en »per
sonlig synsvinkel.« Men det betyder, at
erkendelsesinteressen bestandig for
skydes, og at der uafvendelig skabes er
kendelsesmæssige brudflader.
Vore dages historikere belyser helt
enkelt forskellige spørgsmål i kilderne
afhængig af deres sociale baggrund, po
litiske holdninger, teoretiske ståsted og
saglige indsigt. Ligeledes er det en al
mindelig kendsgerning, at vi i dag i vid
udstrækning stiller andre spørgsmål og
har en anden version af historien end
tidligere tiders historikere. Det skyldes
ikke nødvendigvis, at »alle historikere
har et budskab«. Det har mere funda
m entalt at gøre med, at vor oriente
ringsevne i fortiden er knyttet til vor
samtid og vores placering i den, og såmænd også at vor faktiske viden om for
tiden tager til.
Historien, i betydningen rekonstruk
tion af fortiden, må altså siges at være
relativ og foranderlig. Men relativiteten
er begrænset. For det første er det mu
ligt at skelne mellem mere eller mindre
sande eller objektive rekonstruktioner.
En væsentlig del af den historiske forsk
ningsproces består som bekendt netop
af rekonstruktionskritik. Denne sunde
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proces, som vi alle må underkastens,
kunne man mistænke de såkaldte post
modernistiske historikere at ville und
slippe fra. Det kunne tænkes at være
den skjulte hensigt med deres forsøg på
at forkaste den videnskabelige historie.
For det andet er det faktisk i de histori
ske rekonstruktioner muligt at udpege
elementer, som afspejler intet mindre
end den objektive historiske virkelig
hed.
Lad os først se på det sidste. Histori
kerens arbejde med f.eks. et middelal
derligt regnskab siger noget både om
hans eller hendes særlige erkendelses
interesse og om fortiden. Spørgsmålet
om, hvorvidt den historiske erkendelse
stemmer med den historiske virkelig
hed, regnskabet udtrykker, afhænger af
flere forhold - og her kommer kildekri
tikken ind. For det første kan det
handle om regnskabets ægthed, for det
andet om historikerens fortolkning og
for det tredje om de slutninger, der dra
ges. Hvis regnskabet er ægte, og vi er i
stand til at fortolke det, kan vi i det
mindste slutte, at man på det pågæl
dende sted og tidspunkt fandt anled
ning til at føre regnskab. Det må be
tegnes som en objektiv historisk kends
gerning. Historikeren har, uanset sin
subjektive og anakronistiske erkendel
sesinteresse, afdækket et element af
den historiske virkelighed ved at frem
drage kilden og underkaste den en kil
dekritisk granskning.
Historievidenskaben har frembragt
en uendelig mængde af den type doku
menterede fakta, som forskydninger
i historikerens erkendelsesinteresser
ikke rokker en tøddel ved. At man førte
regnskaber i middelalderen er lige så
objektiv en kendsgerning, som at jor
dens tyngdekraft virker på Fanø. Men
den videnskabelige historieforskning
bygger på andet end kildekritik, og kil
dekritikken drejer sig om andet end
etablering af objektive historiske kends
gerninger. Kildekritikken er først og
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fremmest et reduktionistisk erkendel
sessystem, der giver anledning til at
sondre mellem grader af sandsynlighed.
Det er heller ingen nyhed, således som
det synes at være det for dem, der for
tiden så ivrigt taler for at kaste barnet
ud med badevandet ved at forkaste det,
som flot kaldes den klassiske kildekri
tik.
Det er ikke blot kildekritikken, som
adskiller historievidenskab fra den
»selvbærende fiktion«. Historisk metode
er anvendt kildekritik, historieteori og
filosofi samt i vid udstrækning også an
vendelse af viden hentet fra andre vi
denskaber. Historiens relativitet afgrænses derfor ikke blot af kritikken af
det historiske materiale - kilderne. Som
bekendt slutter vi også til den rekon
struerede historie ad anden vej end fra
de historiske kilder. Hvis ikke det var
tilfældet, kunne der ikke skrives megen
historie.
Historie handler jo om andet end
etablering af isolerede historiske fakta.
Historie handler også om kausalitet og
mening. Det gør historie, fordi vi uvil
kårligt begrunder, belyser og kritiserer
vore eksistens- og bevidsthedsformer,
når vi beskæftiger os med fortiden selv hvis vi afviser tanken om kausali
tet og mening.
I forskningen sker det såvel, når for
skellige opfattelser og fremstillinger af
historien brydes i forskningsdebatten,
som gennem den uundgåelige refleksion
i den enkeltstående forskningsproces. I
begge tilfælde sker det i et evindeligt
forsøg på at trænge ned til det historisk
autentiske, som vi kun finder glimt af.
Det er bestræbelsen efter at finde frem
til det ægte og de principper, bestræbel
sen må følge, der er det vigtige. Det er
det, der gør historie til videnskab og
ikke kunst. Det gør historie til viden
om menneskeligt liv, i modsætning til
kunst, der udtrykker liv.
Den videnskabelige udlægning af hi
storien kan, bør og bliver bestandigt, i
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modsætning til kunstens behandling af
fortiden, kritiseret for sit valg og sin
brug af kilderne, sine teoretiske forud
sætninger og eventuelt den indsigt i an
dre videnskaber, som ligger til grund for
den pågældende udlægning. Til tider
kan en udlægning forkastes og betegnes
som ahistorisk. Det kan skyldes mange
eller et enkelt forhold; at en afgørende
kilde er blevet overset, teoretisk inkon
sistens og/eller anakronisme, eller må
ske at en væsentlig slutning er i mod
strid med f.eks. etableret naturviden
skabelig indsigt. Men i de fleste tilfælde
vil udlægningen af en historisk pro
blemstilling efter disse principper blot
kunne vurderes som mere eller mindre
sandsynlig. I overensstemmelse hermed
vil man ofte kunne konstatere, at flere
forskellige udlægninger er stort set lige
sandsynlige, men altså også at visse er
usandsynlige.
H eraf kan vi lære to ting. For det før
ste at historien, når det kommer til
stykket, ikke er absolut relativ. For det
andet og nok så vigtigt, at den objektive
historie - det forgangne - var lige så
sammensat og antagonistisk som ud
forskningen af den, og at der i det mind
ste på det punkt eksisterer en overens
stemmelse mellem fortid og nutid. Hi
storieforskningen lærer os altså noget
om både fortid og nutid.
Den største styrke i historien ligger i
vor søgning efter autenticitet. Det er i
den, det kan gå op for os, hvem vi er, og
hvilken historisk sammenhæng der har
gjort os til det. I afsøgningen af spæn
dingsfeltet mellem det historisk unikke
og det generelle indhold i det unikke ser
vi vor egenart kontrasteret og reflek
teret.
Lad mig som eksempel på denne pro
ces igen bruge det middelalderlige regn
skab. Regnskabet fortæller os umiddel
bart, som jeg tidligere var inde på, at
man førte regnskaber, og vor interesse
for netop denne kildetype reflekterer en
overensstemmelse mellem kilden og os.

Undersøgelser af flere regnskaber i
samme serie, eventuelt med inddra
gelse af andre supplerende kildetyper,
vil hurtigt afsløre, at denne overens
stemmelse kun er partiel. Det viser sig,
at formålene med at føre regnskab og
den historiske kontekst, hvori regnska
ber blev ført, var helt andre på et mid
delalderligt gods end dem, der gælder i
vore dage. Vi ser i regnskaberne en helt
anden tankegang end vor egen og en
ganske anden social struktur manife
steret end den, vi selv lever i. Vi ser vor
egen bevidsthed og sociale sammen
hæng kontrasteret. Og dog findes der
elementer af identitet mellem regnska
bet og os selv. Vor interesse i at afdække
og regnskabsførerens intention om at
registrere godsets sociale og økonomi
ske liv er delvis sammenfaldende. I det
mindste for så vidt begge parter er op
taget af godsets sociale og økonomiske
liv, om end ud fra vidt forskellige moti
ver.
Såvel i den individuelle forsknings
proces som i den løbende forskningsde
bat forskydes forholdet mellem identitet
og kontrast bestandig, og heraf udsprin
ger der en nytteværdi af historien - den
bliver et orienteringsmiddel i samtiden.
Men det er en forudsætning for, at
denne proces kan udfoldes, at forsknin
gens sigte er stift rettet mod historisk
autenticitet og følger kollektive viden
skabelige principper under stadig om
formning.
Hvis vi går ind på, hvad fornuftkriti
kerne angivelig mener, at alt er sub
jektivt og relativt, og at »enhver til sy
vende og sidst refererer til Sigselv«, vil
historien miste sin funktion som orien
teringsmiddel. Vi ville skrive historie,
som ikke var historie, men blot om
skrivninger af os selv. Hvis det histori
ske materiale bruges efter individuel
forgodtbefindende, bliver historien i ste
det et artistisk virkemiddel.
Den moderne historiker véd, at histo
rien er et kollektivt ansvar, og at søg-
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ning efter historisk sandhed ikke alene
er mulig, men også nyttig.

Virkelighed, etik og tekst
Gunner Lind
John Christensen og Henrik Stevnsborg
har i nogen tid argum enteret for en ny
orientering af historikernes selvforstå
else og praksis. Senest her i Fortid og
N utid.1
De slutter godt: »historien er den en
keltes ansvar,« hedder det. Det ansvar
vil jeg godt tage på mig ved at give en
kritisk kommentar til deres indlæg. Jeg
mener nemlig det står dårligt til med
den tekst, som de har sat før den gode
afslutning. Den fører til forkerte kon
klusioner, netop om hvordan ansvaret
skal forvaltes. Det er kolossalt irrite
rende, for mange af de temaer, som de
to tager op, er også vigtige for mig. Men
jeg vil starte med et emne, som de un
derligt nok har glemt.
Hvem har historikeren ansvar over
for?
Videnskab udspringer i forholdet mel
lem en forsker og et materiale. I nogle
fag er dette forhold i høj grad etisk far
vet. Det gælder imidlertid kun i be
grænset omfang historie. Historikeren
eksperimenterer ikke med sit m ateri
ale. Han eller hun kan hverken gøre
kilderne godt eller ondt, undtagen i det
tilfælde, hvor de er levende mennesker.
Derfor ligger historikerens vigtigste an
svar i forhold til modtagerne’, de menne
sker, som direkte eller indirekte læser
den tekst, som historikeren producerer.
Det er ikke noget banalt ansvar at for
valte. Hvordan forvalter man et forhold
til en gruppe mennesker, som stort set
er anonym, og som ikke kan være ensar
tet?
Det er ingen hemmelighed, at mange
mennesker ikke ser noget relevant i vi
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den om fortiden. Men mange andre har
det ikke sådan. Viden om fortiden er en
del af den verden de lever i. Disse men
nesker betragter viden om fortiden som
noget andet end fiktion. Nogle af dem
læser sikkert også fiktion med glæde;
men de skiller netop de to ting ad, og
ønsker begge dele. Dermed udtrykker
de en interesse i at historisk videnskab
findes. De har som regel en mening om
hvordan historikerne varetager denne
interesse for dem. Det er disse menne
sker vi har et ansvar over for. De lige
glade kan det være ligemeget med i før
ste omgang. Det er relevant at overveje,
hvorfor de er ligeglade, måske også at
prøve at ryste deres ligegyldighed. Men
de ligeglade kan ikke sætte normerne
for os andre.
Der findes således et enkelt svar på
spørgsmålet om historikerens ansvar:
Giv historielæserne hvad de har brug
for, viden om historien. Den, som vil
gøre det, må leve op til ansvaret ved at
leve op til krav, som vi mest kender i
støvede gamle formuleringer. De er som
regel formet som kritik: Det som står i
denne tekst er forkert, eller forvrænget,
eller tendentiøst, osv. - og det må histo
rikerens tekster ikke være. De gamle
formuleringer er enkle, og har kun be
grænset rækkevidde. Det kan de kriti
seres for, uden at det har dramatiske
konsekvenser. Men det er vigtigere at
spørge: Er det naivt af modtagerne, at
de i det hele taget vender sig mod histo
rikerne med ønsket: Fortæl os om, hvor
dan det virkelig var. Historikere er bare
mennesker. Hvad har de at dele ud af?
Forskeren er subjektiv
Først vil jeg gerne komme med en lille
fortælling om subjektivitet i forsknin
gen. Den handler ikke om historie, men
om informationsteori (information theo
ry). Det er i sin kærne et fag for ingeni
ører. Her arbejder man f.eks. med for
holdet mellem signal og støj på en tele
fonlinje, eller mængden af information
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der kan pakkes på en computerdisk. I
denne disciplin har der været strid og
uklarhed omkring selve begrebet infor
mation. Faget havde masser af prakti
ske resultater, men dets emne var
svært at definere. Hvad er information
og ikke-information, hvad er signal, og
hvad er støj? Den definition, der er mest
respekteret i dag, blev formuleret af an
tropologen Gregory Bateson i en ikketeknisk sammenhæng: Information is
any difference which makes a diffe
rence.2 Her bliver begrebet udlagt, så
man klart kan se, at det er meningsløst
uden et subjekt. Det er menneskers in
teresse i visse skift i elektrisk spæn
ding, eller i magnetisk polarisering, der
gør disse skift til information, mens an
dre er forstyrrende støj.
Batesons definition er ikke elsket af
alle, som har nærm et sig informations
teori fra en teknisk eller m atem atisk
vinkel. Men definitionen følger den do
minerende tradition for definering af
det næsten synonyme begreb viden. Si
den Aristoteles har det været et vigtigt
synspunkt, at viden er bundet til det
erkendende menneske; og den tolkning
har domineret siden det 17. århun
drede. Det er også længe siden, at den
principielle bevidsthed om erkendel
sens subjektive element er blevet støt
tet af analyser på enkelte felter. Det er
påvist, hvordan erkendelsen er formet
af sprog, af klasse, af tidsbundethed, af
magt, kort sagt af alt, hvad der kan
forme det erkendende menneske.
Det er altså kun subjekter, der erken
der. Hvad der så end gemmer sig bag
etiketten »viden«, så er det noget men
nesker har, og som de støber i de sprog
de behersker. Dette forhold berører hi
storikere lige så meget som alle andre
mennesker, hverken mere eller mindre.
Subjektivitet er ikke vilkårlighed
»Subjektiv« betyder vilkårlig, ja for
vrænget, i hverdagens jargon. Det skal
man ikke lade sig narre af. Vi kan vende

tilbage til eksemplet fra før, informa
tionsteori. Den subjektive karakter af
begrebet information forhindrer ikke at
man kan konstruere en telefon. Det for
hindrer heller ikke, at man bygger ap
parater, som måler forholdet mellem
signal og støj, eller sender fjernsyn på
nye måder, som hviler på informations
teoretiske analyser.
Det er der ikke grund til at forbavses
over. At referere til sig selv »til syvende
og sidst« er jo ikke det samme som kun
at referere til sig selv. Man kan bevise
så grundigt man vil, at viden afhænger
af mennesket der erkender. Det er en
logisk fejl at tro, at man dermed har
bevist, at viden ikke afhænger af andet.
Den logiske brist viser sig også som in
dre modsigelse. Hvordan kan man
egentlig argumentere for sin læser: Et
subjekt kan ikke have viden! For så kan
læseren ikke have viden, og den skri
vende kan ikke have viden. Hvordan er
kender nogen af dem overhovedet eksi
stensen af det skrift, som argumentatio
nen findes i? Det lader sig vist ikke be
svare.
Den naive subjektivisme er altså ikke
bedre funderet end den naive realisme.
Viden er betinget af det erkendende
subjekt, men den er også betinget af en
virkelighed, der ligger uden for subjek
tet. Om man vil kan »viden« defineres
som det, der er dobbelt betinget på
denne måde. Den definition kan faktisk
rumme det der er fælles for en kolossal
bred vifte af epistemologiske stand
punkter, fra Poppers »tre verdener« til
LaCapras »dialoger«.3
A t iagttage virkeligheden
Selv om man kan sammenfatte de
mange standpunkter på et abstrakt
plan er forskellene mellem dem ikke
uden betydning. Standpunkterne bliver
også mere komplekse, fordi andre for
skelle kommer til at spille ind. Når
spørgsmålet ikke længere er Erken
delse som sådan må man tage hensyn
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til, at der findes forskellige genstande
for erkendelse, forskellige måder at for
mulere viden på - fra det mest abtrakte
til det mest konkrete - og forskellige
metoder.
Emnet her er viden om historien,
altså en bestemt genstand. Hvordan er
den historiske videnskabs forhold til
virkeligheden? Nogle har en mistanke
om, at dette forhold er suspekt. Fortiden
er jo væk, og hvilken adgang har vi så til
den fortidige virkelighed? Jeg vil gerne
nærme mig dette spørgsmål ad en om
vej, gennem to små historier.
Den første handler om subatomar fy
sik. Rigtig hård naturvidenskab i m ulti
milliard klassen. Her laver man ekspe
rim enter for at få viden, og iagttager
eksperimenterne. Det er bare ikke gjort
ved at lægge øjet til et glughul. Typisk
iagttager man ved hjælp af statistisk
analyse af edb-registreringer af følge
virkninger af processer i detektorer,
som rammes af partikler, som produ
ceres af de processer, som man »iagtta
ger«.
Den anden lille historie handler om
en dreng der bager småkager. Han skal
bruge 250 gram mel. Det skaffer han sig
ved at hælde det velkendte hvide pulver
fra posen med påskriften »Hvedemel«
op i en vægtskål. Den er forbundet med
en mekanisme med en snes faste og be
vægelige dele, en kompleks dans af line
ære og cirkulære bevægelser. Det er
ikke nogen helt enkel og umiddelbar
kilde til viden; og kompleksiteten bliver
svimlende hvis man tæ nker de fysiske
og fysiologiske processer med, som er
involveret i iagttagelsen af vægtens
skala.
De to historier har den pointe, at man
skal passe på med at se for naivt på
nogen form for empiri. Traditionelt er
historikere ydmygt bevidste om de pro
blemer, som afstanden i tid skaber for
dem. Erslev beskrev historisk teknik
som Teknikken ved middelbare Iagtta
gelser, med et sideblik til de dengang så
herlige naturvidenskaber og deres ad
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gang til umiddelbar observation.4 Men
der er ikke noget der hedder umiddel
bar iagttagelse. Kun forskellige arter af
mellemled, mere eller mindre svære at
forstå, mere eller mindre relevante at
tage hensyn til i forskellige konkrete
situationer.
Viden og handling
Hvorfor gider vi ikke overveje de epistemologiske vanskeligheder ved små
kagebagning? Hvorfor tror vi at fysi
kere, når de gør sig umage, faktisk kan
bringe os nærmere til at forstå stoffets
og universets natur? Vi tror endda på,
at viden om den slags ting kan udvek
sles gennem opskrifter, ligningssyste
mer og andre slags tekst, mere eller
mindre specialiseret. Hvorfor?
Prøv at sige nogle daglige sætninger
om at vide:
- Jeg ved hvilken vej vi skal.
- Jeg ved hvad mælken koster.
- Jeg ved hvor det er.
De fleste af den slags sætninger afslører
noget centralt ved vores hverdagsbegreb om viden. Sæ tter vi det begreb på
ord, så er viden det, som vi har i hove
det, som vi trygt kan handle ud fra. Der
ligger prøven på vores videns kontakt
med virkeligheden. Den kontakt skal
være god nok til at handlingerne ikke af
den grund mislykkes eller bliver um u
lige. Det kan være et stort krav, men
det er ikke uendeligt. Hverdagsforståelsen trives uden problemer med, at hvert
enkelt menneskes evne til at vide er be
grænset på samme måde som hvert
menneskes evne til at handle. Begge
dele er størst helt tæ t på, i det nære og
daglige, og bliver mindre udefter. Hverdagsbegrebet implicerer intet om Virke
ligheden med stort V, hvad skulle vi dog
med sådan et møbel i praksis? Derfor er
smil eller foragt de fleste menneskers
reaktion på en filosofisk begrundet for
kastelse af, at man kan vide noget om
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virkeligheden, og kommunikere den vi
den til andre.
Hverdagens begreb hører ganske vist
hjemme i en bestemt ramme. Det kan
ikke uden videre ekstrapoleres til arbej
det med de mere uhåndterlige spørgs
mål, selv om man kalder dette arbejde
»videnskab«. Positivisme er blevet et
skældsord, fordi det er en tankegang,
der gør sagen for let. (Og positivismen
var i praksis frigørende for handling af
samme grund: Når man troede, at vi
denskabens viden var af samme handlingsnære art som hverdagens viden,
var vejen til radikal handling åben).
Men jeg vil godt holde fast ved den
pointe, at ingen art af viden kan forstås,
hvis den ikke ses i sit forhold til hand
ling.

om der kan eksistere en historisk em
piri. Tiden bliver reduceret til et pro
blem om mellemled, som i alle andre
former for iagttagelse. Det kan være
svært at håndtere i praksis, men det
behøver ærlig talt ikke at være det.
Mange situationer kan overskues uden
videre, andre fremgangsmåder er ikke
mere indviklede end at de kan beskrives
formelt som en metode. At søge viden er
som en rejse i et landskab. Nogle skridt
er lette: de første, de hverdagslige, som
vores vidensapparat er skabt til at tage
sig af, og trods alt arbejder mest med.
Videnskabens felt er der, hvor det ikke
er så let, hvor vejen går opad. Nogle
steder er det stejlt, eller umuligt at
komme frem. Men historikeren er ikke
specielt dårligt stillet.

Tiden og virkeligheden
Jeg talte før om »mellemled« ved iagtta
gelse. Måske er det svært at acceptere
dette bløde ord, når det drejer sig om
skellet mellem fortid og nutid. Vi op
lever det skel hver dag som en rullende
mur gennem vores liv. Men dram aet
snyder. Vi kan aldrig mere være på den
anden side af muren. Vi kan ikke
handle der. Men vi kan godt vide noget
om ting på den anden side. (Helt strengt
betragtet ved vi faktisk udelukkende
noget om fortiden.)
Man kan betragte »nu« som et punkt;
men det er en abstraktion, præcis af
samme art som at betragte »her« som et
punkt. Vi er vant til at graduere til
stedeværelse i rummet. Hvor tæ t skal
man være? Skal man kunne røre, eller
høre, eller se, eller måske bare se i kik
kert? Eller i Qernsynet? »At være til
stede« i rumm et tynder langsomt ud. At
være til stede i tid tynder ud på lig
nende måde.
Jeg vil senere vende tilbage til tidens
mur. Dens betydning for handlingerne
har også konsekvenser for historikerne.
Her vil jeg nøjes med at konstatere, at
den ikke er relevant for spørgsmålet,

Modtagerinteressen
Nu er det på tide at vende tilbage til
modtagerne, de interesserede kunder i
historikerens butik. Dem forlod vi i ind
ledningen for at undersøge, om det var
naivt af dem at bede historikeren: For
tæl os om, hvordan det virkelig var. Un
dersøgelsen viste, at modtagernes hold
ning ikke er urimelig. Måske er deres
forestilling om, hvad historisk viden vil
sige, mere naiv end godt er. Men det er
ikke grundlæggende forkert, når de
skelner mellem fiktion og historisk vi
den.
En ansvarlig historiker må tage folk
alvorligt. De ønsker fiktion, naturligvis,
og oplevelser. De ønsker såmænd også
musik til deres fest, og snaps til julefro
kosten, og et par nye sko. Men af den
videnskabelige historie ønsker de sig
adgang til viden om fortiden. En an
svarlig historiker må bestræbe sig på at
leve op til dette ønske, for der er reelt
ikke andre til at gøre det.
En ansvarlig historiker glemmer hel
ler ikke, at ønsket både har en positiv og
en negativ side. Der er ikke bare brug
for, at historikerne taler om hvordan
det var. De skal også være kritiske og
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tale om, hvordan det ikke var. Det er
der grund til at minde om, for man kan
jo høre klager over kritikken. Den gør
umiddelbart historien fattigere. Men
der er ikke bare tale om et glædesløst
krigstogt mod de gode historier. Vrøvlet
slider og træ tter tanken. Det kan sande
lig også være en glæde at slippe af med
det. Og vi må heller ikke glemme de
organiserede forsøg på at stjæle forti
den. Der er så mange vidnesbyrd om,
hvordan de skaber sorg og vrede i men
neskers liv. Der har aldrig været andre
redskaber mod vrøvl og løgn end kritik;
og det er ikke noget argument imod den,
at den ikke selv kan være fri for fejl,
eller at den ikke kan være alle tilpas.
Endelig må en ansvarlig historiker
ikke gøre nogen hemmelighed af hvem
han selv er. Et menneske, som har gjort
sig umage, og som mener at have en
viden, der kan deles. Hverken mere el
ler mindre.

Handling og fortid
Man kan undre sig over hvad folk egent
lig vil med den viden de ønsker at få af
historikerne. Det virker paradoksalt at
nogen kan ønske sig viden om fortiden,
og ikke lige så gerne vil have fiktion.
Hvorfor?
Først og fremmest fordi paradokset
kun er tilsyneladende. Selv om menne
sker ikke kan handle i fortiden kan de
handle i historien. De kan faktisk ikke
handle i andet end historien. Den er jo
ikke slut, vi lever alle hele tiden i dens
nyeste fase. Historien er en verden som
modtagerne bebor sammen med histori
keren, og sammen med de døde. Histori
keren fortæller om de egne, som ikke er
helt lokale. Dermed er historien vejen
til at vide noget om denne verdens al
mene træk.
Hvad vil det så sige mere konkret?
Man kan nærme sig et svar på dette
spørgsmål ad en omvej, nemlig ved at se
lidt på interessen for astronomi. En vi
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denskabelig sværvægter selv i forhold
til historien. Interessen for astronomi er
også en paradoksal interesse. Verdens
rummet er lukket for vore handlinger,
som fortiden er det.
Interessen for astronomi er blevet be
lønnet på tre måder. For det først er det
blevet gjort eksplicit og håndterligt, at
verdensrummet er referenceramme for
det daglige liv. Det kan man se i prakti
ske fag som tidsregning og navigation.
For det andet har man udnyttet, at vi
lever i verdensrummet, i samme for
stand som vi lever i historien. Det fjerne
og det nære er helt bogstaveligt dele af
samme univers, og vi har kunnet over
føre viden fra det ene til det andet, som
fysikkens historie viser. For det tredje
er astronomien blevet et redskab til re
fleksioner over grundlæggende forhold,
over universet og stoffets karakter. Især
på de to sidste felter er det ikke altid let
at gennemskue forbindelserne mellem
mange erkendelsesprocesser, hvoraf
kun en del kan kaldes astronomi, men
hvor astronomien er en del af den totale
proces, som vanskeligt kan tænkes væk.
Jeg har trukket astronomien frem,
fordi to ting er lette at se der. At der er
mange forbindelser mellem viden og
handling, også på områder hvor det kan
virke paradoksalt. Samt at forbindel
serne fortaber sig i et komplekst væv,
som i sidste instans handler om, at for
bindelsen mellem erkendelser og hand
linger i mennesker langtfra er enkel,
også når vi kan se at den må være der.
Der er altså ingen grund til at le ad
den idé, som man en gang enfoldigt ud
trykte som historiens nytte: At der er en
forbindelse mellem viden om historie på
den ene side, og på den anden side ri
gere, bedre muligheder for menneskers
handlinger, og dermed deres liv. Selv
om vi ikke kan gennemskue, hvordan
viden om historie forbinder sig med
handling hos vore modtagere, kan vi
regne med at forbindelsen er der. Det er
en del af historikerens ansvar at tage
hensyn til det.
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Den ansvarlige tekst
Historikeren skal forvalte alle disse an
svar gennem den tekst han producerer.
Alle kravene kan altså formuleres som
krav til en genre, den videnskabelige
tekst om historie.
Det er så latterligt at diskutere gen
rer at det kan laves til en vittighed for
børn. Du har nok sovet, mens jeg sad og
skjændtes med ham, om det var en H i
storie eller et Eventyr skriver H.C. An
dersen et sted.5 Betegnelser på genrer
har de samme egenskaber som alle de
andre kategoriseringer, der er en cen
tral del af sprogets funktion: De falder
til jorden, hvis de bliver tolket metafy
sisk, som absolutte kategorier; men de
er gode nok som værktøjer for medde
lelse, når de ikke bliver overanstrengt.
Hvis man ikke bryder sig om gammel
dags tale om grænser mellem fakta og
fiktion, eller andre grænser mellem
genrer, kan man tale om et genre-rum uden grænser, men ikke uden retninger
- og om en genre-position for enhver
tekst i dette rum. Det er mindre klun
tet, og i den forstand sandere.
Her er det dog ikke så vigtigt hvilken
beskrivelse der vælges. Genren er en
realitet, både som den faktiske place
ring af en tekst et eller andet sted, og
som en bestræbelse hos forfatteren mod
en bestemt placering i genrerummet.
Historikeren er ansvarlig både for sin
bestræbelse og sit resultat.
Hermed er jeg tilbage til et af de em
ner, som mest har optaget Christensen
og Stevnsborg. De mener, at ... skellet
mellem fakta og fiktion mister sin opera
tionelle gyldighed i historien.6 Jeg har
mere lyst til at citere hvad Dominick
LaCapra har skrevet om en meget be
slægtet sag, nemlig retorikkens betyd
ning for historikernes brug af sprog:
Den mulighed, at retorik kan over
vælde velkendte men skrøbelige viden
skabelige fremgangsmåder, skaber
forståelig bekymring, for hvis den

nære fortid har lært os noget, så er det,
at videnskabelige standardprocedurer
for vurdering a f materiale og afprøv
ning a f hypoteser alt for let bliver
bragt i fare. Retorisk kraft, som tram 
per hen over kravene om empirisk nøj
agtighed og solide beviser, er til tider
mere forkastelig end sløv forretning
som sædvanlig. Men, for at være vi
denskabelig, må en diskursiv praksis
kende sine egne grænser, såvel som det
faktum, at disse grænser nogle gange
må overskrides, eller endda ændres
radikalt.1
Skellet mellem fakta og fiktion har altid
været anset for centralt for alle viden
skabelige tekster, historiske og andre.
Det har formet teksternes udtryk, såvel
som deres indhold. En mindre naiv for
ståelse af, hvad viden er, må også foran
dre de historiske teksters form. De kan
ikke længere sidde i den naive forståel
ses tronstol. Hvis man ikke vil spille på
en uholdbar naiv realisme kan der ikke
længere være tale om at »fremlægge
kendsgerninger«. Den historiske tekst
holder ikke op med at være formidling
af viden, men det sker fra menneske til
menneske.
For den naive realisme er der ingen
problemer ved skellet mellem fakta og
fiktion. For den naive subjektivisme fal
der det bort. Hvis man ikke vil slå sig
ned i nogen af de grøfter bliver dette
skel et vigtigt emne i sig selv. Et pro
blem man til stadighed må tage stilling
til i forskningen, og formidle i den histo
riske tekst.

Noter
1. Fortid og Nutid 1993, s. 235-242. Her kan
der findes henvisninger til ældre dele af
debatten.
2. Gregory Bateson: Mind and Nature. A Ne
cessary Unity, London 1979, s. 110, 242.
3. Karl R. Popper: Objective Knowledge. An
Evolutionary Approach, 2. ed., Oxford 1973,
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4.
5.
6.
7.

s. 106ff; Dominick LaCapra: History & Cri
ticism, Ithaca 1985, s. 137ff.
Kristian Erslev: Historisk Teknik, optryk
1987, s. 95.
H. C. Andersen: Hyldemoer, her efter Sam
lede Eventyr 1, optryk 1977, s. 308.
Christensen og Stevnsborg, s. 238.
The possibility that rhetoric may overwhelm
familiar but fragile scientific procedures
creates understandable anxiety, for if the
recent past has taught us anything, it is that
standard scientific procedures in evaluating
evidence and testing hypotheses are all too
easily jeopardized. Rhetorical power that ri
des roughshod over the demands of empiri
cal accuracy and rigorous proof may at ti
mes be more objectionable than complacent
business as usual. But, to be scientific, a
discursive practice must recognize its own
limits as well as the fact that those limits
must sometimes be exceeded or even radi
cally transformed.

Historikerfejde - eller ej?
Jens Chr. V. Johansen
Muligvis ville disse kortfattede be
mærkninger, jeg har til John Christen
sens og Henrik Stevnsborgs debatind
læg: Historikerfejde, Fortid og N utid
1993:3, passe bedre som læserbrev i en
avis, men debatten har nået et punkt,
hvor kortfattethed er nødvendig. John
Christensen og Henrik Stevnsborg sky
der ikke bare langt over, men også ved
siden af målet, når de s. 237 dels op
fatter »Subjektivitet, Usandhed og Uvirkelighed« som negationen af »Objek
tivitet, Sandhed og Virkelighed«, dels
mener, at historikere ikke ønsker at dis
kutere disse spørgsmål.
Lige så længe jeg studerede historie,
var det spørgsmål, vi dagligt blev kon
fronteret med i undervisningen. I seme
strene 1970-1971 gennemgik vi på Kø
benhavns Universitet bl.a. for at få de
monstreret, hvorledes historikerne
kunne komme til forskellige konklusio
ner, Kristian Erslevs Konge og lensmand
i det sextende århundrede1 fra 1879 og
Astrid Friis’ artikel Rigsraadet og Stats
finanserne i Christian III. s Regerings
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tid1fra 1942. Som bekendt nåede disse to
meriterede forskere forskellige resulta
ter, men ingen ville da dengang hævde,
og vil det ejheller i 1993, at Erslevs bog
var usand og Friis’ artikel sand - eller
omvendt. Astrid Friis formulerede me
get præcist, hvad det er, historikere går
og laver, da hun skrev, »men den af E r
slev formulerede opfattelse.... mener jeg
(forfatterens fremhævning) derimod, at
der kan være grundlag for at revidere«.
Hvis dette jeg ikke udtrykker subjekti
vitet, ved jeg ikke, hvad subjektivitet er.
Det, enhver historiker fremlægger, er
sin sandhed - ellers ville alle artikler og
bøger skrevet om samme emne på basis
af samme kildemateriale jo være identi
ske. For blot at nævne et banalt eksem
pel, hvor tre historikere har benyttet
det selvsamme materiale: de samme
retsprotokoller fra samme geografiske
område,3 fremkommer der ikke desto
mindre tre forskellige konklusioner, op
fattelser, resultater eller tolkninger
(hvilket begreb man nu m åtte have lyst
til at anvende). Dette burde være et helt
klart udtryk for, at sandheden er ba
seret på subjektiviteten, og det er der
ingen, der nogen sinde har villet eller
vil benægte.
At sovse debatten ind i postmoder
nistisk dekonstruktivisme hjælper ikke
til at få den ned på det plan, hvor den
hører hjemme - til en diskussion af fa
gets videnskabelighed, som den f.eks.
for snart ti år siden blev præsenteret i
dette tidsskrifts spalter af Michael H.
Gelting og Niels Lund.4

Noter
1. Fotografisk optryk 1970. '•
2. Historisk Tidsskrift 10. rk. bd. 6, 19421944, s. 123-140.
3. Merete Birkelund: Troldkvinden og hendes
anklagere. Danske hekseprocesser i det 16.
og 17. århundrede, 1983. Kim Tørnsø: Djævletro og folkemagi. Trolddomsforfølgelse i
1500- og 1600-tallets Vestjylland, 1986.

Historikerfejde II
Jens Chr.V. Johansen: Da Djævelen var
ude... Trolddom i det 17. århundredes Dan
mark, 1991.
4. Michael H. Gelting: Mellem udtørring og
nye strømninger. Omkring en symposierap
port om dansk middelalderhistorie, Fortid

og Nutid 1985, s. 1-12, og Niels Lund: Med
Clio ad nye Veje. Mellem metodisk nytænk
ning og Legoland, Fortid og Nutid 1985, s.
114-120.
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Pas på skillingerne!
Prisudviklingen 1602-1625 og edb-behandling af regnskaber
Ole Degn
Fortid og Nutid marts 1994, s. 70-73.
Ole Degn, f. 1937, dr.phil., arkivar ved Landsarkivet for Nørrejyland.
Har bl.a. skrevet Livet i Ribe i samtidiges optegnelser (1971); Rig og
fattig i Ribe. Økonomiske og sociale forhold i Ribe-samfundet 15601660, 1-2 (1981); Håndværkets Kulturhistorie 2. Håndværket i frem
gang. Perioden 1550-1700 (sammen med Inger Dübeck) (1983).

Med de seneste års stæ rkt faldende pri
ser på pc’er er den moderne teknik ble
vet stadig mere tilgængelig i kredse, der
arbejder med historisk kildemateriale.
Samtidig er der blevet udviklet adskil
lige overkommelige databaseprogram
mer. Det er derfor prisværdigt, at Hans
Jørgen Marker i det foregående hæfte af
Fortid og N utid 1993, side 265-283, i en
instruktiv og inspirerende artikel har
fremlagt teknikker og problemer i for
bindelse med indtastning af ældre kil
der, med hovedvægten på en masseda
takilde som lensregnskaberne.
På et enkelt, ganske afgørende punkt
er det dog nødvendigt at gøre opmærk
som på en metodisk fejl i Hans Jørgen
M arkers behandling af prisopgivelserne
i dette regnskabsmateriale.
I figur 6 angiver han i en stor tabel for
tidsrummet fra 1602 til 1660 gennem
snitlige årspriser for rug i form af skil
lingsprisen pr. tønde, med tre decima
ler. Dermed har han ikke taget hensyn
til, at skillingens værdi i årene 16011618 blev forringet med en tredjedel og i
året 1624-1625 endda var yderligere
forringet. Fejlene i beløbenes tiere er
flere tusinde gange større end dem, der
eventuelt måtte være i deres tredje deci
mal.
Man kunne måske her formode, at
prisangivelserne blot skulle gengive be
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løbene, således som de anføres i de be
nyttede kilder, men i figur 7 bringes en
grafisk fremstilling, der angiveligt skal
vise prisudviklingen på grundlag af tal
lene i figur 6. Man vil her kunne iagt
tage en tilsyneladende prisstigning på
50%, men den er ikke reel.
Da skillingsmøntens værdi i de nævn
te år med henblik på en gevinst for kro
nen blev stadig forringet, går det ikke at
bruge skillingen som en måler af priser.
Vi må her se nøjere på forringelsen af
skillingen, der fremkom ved, at Chri
stian 4. ved iblanding af stadig mere
uædelt metal i skillingsmønterne fik en
gevinst i sølv.1 Ved undersåtternes be
taling af skatter og told forlangte han
selv gode solide dalere, idet rigsdaler
mønten, en vægtig sølvmønt, ikke blev
forringet. Den skulle bruges også i for
holdet til udlandet, og der ville man na
turligvis ikke acceptere en forringet da
ler til pålydende værdi. Undersåtterne
kunne imidlertid heller ikke i deres ind
byrdes pengemellemværender accep
tere de ringere skillinger, og derfor blev
der tale om en såkaldt opgæld ved be
taling i disse småmønter: Man m åtte for
beløbet en rigsdaler give et stadigt
større antal skillinger end det, daleren
oprindelig var fastsat til, 64 skilling.
Dermed opstod at dømme efter kon
gens begrundelser for forhøjelser af
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skillingtallet også et andet problem: De
gode rigsdalere forsvandt ud af landet,
måske fordi man ved omveksling i ud
landet til et forhøjet antal lybske skil
ling igen i Danmark kunne købe sig da
lere for et lavere tal, muliggjort af, at
også de lybske skillinger blev forringet.2
Stadige justeringer og krav om opgæld
har dog formentlig virket dæmpende på
sådanne transaktioner, og der er sna
rere tale om det fænomen, som allerede
den engelske købmand og finansmand
Thomas Gresham iagttog i 1500-årene:
At dårlige penge kan drive gode penge
ud, men gode penge kan ikke drive dår
lige penge ud.
At de gode penge m åtte forsvinde ud
af landet, forstår man, når man ser kon

krete handels- og pengetransaktioner. I
1602 skyldte en Ribe-købmand en Hamborg-købmand et beløb på 64 lybske
mark til betaling Skt. Vitus dag, dvs.
15. juni 1603.3 De 64 lybske m ark sva
rede oprindelig til 32 rigsdaler, idet en
rigsdaler var 2 lybske mark. Da en
lybsk m ark var på 16 skilling lybsk og 1
sk. lybsk svarede til 2 sk. dansk, ud
gjorde de 64 lybske mark 1.024 sk. lybsk
eller 2.048 sk. dansk. Men da rigsda
leren fra den 12. maj 1602 var sat til 33
sk. lybsk eller 2 sk. dansk mere end de
oprindelige 64 sk. dansk, kunne han be
tale med 31 rigsdaler = 31 x 66 sk. =
2.046 sk. dansk.
Da rigsdaleren beholdt sin værdi, kan
man nå ud over problemet ved altid at

Rugprisudviklingen 1602-1630 ifølge Hans Jørgen Markers tal i den omtalte tabel, fig. 6.
A viser prisudviklingen, afspejlende en møntinflation. B viser prisudviklingen i rigsdaler, af
spejlende den reelle prisudvikling. Det bemærkes, at Hans Jørgen Markers tal bygger på et meget
lille antal prisforekomster.
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regne med skillinger, der er ansat som
en procentdel af den oprindelige daler
på 64 skilling som i følgende tabel.4
Tidsrum

1582
1602
1609
1610
1616
1618
1619
1624
1625

-1602
12.5 -1609
3.2 -1610
3.4 -1616
4.7 -1618
1.5 -1619
16.11 -1624
14.2 -1625
4.5 -

12.5
3.2
3.4
4.7
1.5
16.11
14.2
4.5

Antal
sk. på
1 rdl.

Rdl. i
procent
af daler

64
66
68
74
80
84
96
100
96

1,000
0,969
0,941
0,864
0,800
0,761
0,666
0,640
0,666

Kilde: Forordninger af de anførte datoer, trykt
i Secher (se note 2): bd. 3, 1891, s. 150-151,
252-253, 272-275, 483-484, 541-542, 598601; bd. 4, 1894, s. 144-145, 229-230.

En varepris på 10 sk. i 1604 vil efter
denne tabel svare til 9,69 sk., i 1617 til 8
sk., svarende helt til forringelsen i for
holdet til rigsdaleren.
Det kan forekomme at være et postu
lat, når det hævdes, at rigsdalermøn
tens værdi ikke skulle være ændret i
perioden 1602-1625. Selv om mønten
holdt samme vægt og lødighed, dvs. den
samme sølvmængde (sølvet målt i lod i
forhold til totalvægten, idet 100% sølv =
16 lod), vil ændringer i sølvets m etal
værdi reelt betyde en ændring i rigs
dalermøntens værdi. Men det vides, at
rigsdalermønten i perioden udmøntedes
med samme vægt og lødighed, og det
kan tilføjes, at rigsdaleren i perioden
stod i samme forhold til den hollandske
gylden.5 Både 1618 og 1625 var en hol
landsk gylden = 2/5 rigsdaler.6 En æ n
dring i rigsdalermøntens værdi ville
altså forudsætte tilsvarende ændringer
i den hollandske gyldens værdi. Der
imod har den lybske skilling og dermed
også den lybske m ark (= 16 lybske skil
ling) undergået en udvikling svarende
til den danske, for en lybsk skilling var
fortsat lig med to danske skillinger.
Prisopgivelser som de her omtalte i
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Hans Jørgen Markers skema over rug
priser er set før, med samme forvrid
ning af de faktiske forhold til følge.7
Ejendommeligt nok har Hans Jørgen
M arker selv tidligere i en redegørelse
for sletdalerbegrebet i første fjerdedel af
1600-årene været inde på forringelsen
af skillingmønterne i denne periode.8
Han synes dog her at have vendt for
holdene på hovedet. Han er først usik
ker ved, om daleren blev sat op eller
skillingen blev sat ned, men fastslår se
nere, at der efter hans opfattelse bestod
to dalersystemer: rigsdaler = 4 rigs
mark eller ortsdaler = 96 skilling, og
sietdaler eller blot daler = 4 sietmark
eller m ark = 64 skilling.9 Han konsta
terer her, at det der skete gennem for
ordningerne var, at rigsdalersystemet
blev sat op i forhold til sletdalersystem et.10 Men reelt var det altså skillinger
nes værdi, der blev forringet.
Når Hans Jørgen Marker finder, at
sletdalersystemet sandsynligvis har ek
sisteret siden 1602, må man gøre op
mærksom på, at sietdaleren jo blot er et
beløb svarende til den gamle dalers skil
lingtal. Den brugtes lokalt, herunder i
købstadens kæmnerregnskaber, skatte
lister, kirkeregnskaber, fattigregnska
ber osv. og i købmændenes regnska
ber.11 Beløbsangivelsen 1 sietdaler sva
rede dermed til den tyske Zahltaler å 32
sk. lybsk, idet 1 skilling lybsk svarede
til 2 skilling dansk. Rigsdaleren brugtes
i kongens regnskaber, herunder lens
regnskaberne, og lokalt brugtes den i
købmændenes pengemellemværender
med udenlandske købmænd og i køb
stadens beløbsangivelser for skattebe
talinger til kongen, her krævedes jo lø
dig mønt i rigsdaler.12 Ikke sjældent op
træ der i lensregnskaberne og ikke
mindst i deres originale bilag sletdalerbeløb, aktiviteten var jo den lokale; men
beløbene omregnes da til rigsdaler. I
skillingforringelsesperioden finder man
som nøgle hertil på regnskabernes for
side definitioner af rigsdaleren ved skil
lingtallet.

Pas på skillingerne!

På samme måde ser man i datidens
regnskaber sietdaleren defineret i for
hold til den lybske mønt: en daler til 2
mark lybsk, parallelt med betegnelsen 2
skilling dansk til 1 skilling lybsk. Må
ske har forholdet til det vigtige sam han
delsområde i Nordtyskland været en
vigtig baggrund bag den lokale fasthol
den ved sietdaleren: Denne skred ikke
som rigsdaleren i forholdet til den lyb
ske mønt.
Det kan i dag være svært at forestille
sig, hvordan man i første fjerdedel af
1600-årene rent praktisk kunne leve
med et møntsystem, hvor småmønten
og en regneenhed, sietdaleren, gennem
et par årtier stadig blev forringet, mens
hovedmønten som en vægtig sølvmønt
fortsat stod med samme værdi. Det har
ikke kunnet undgås, at mange er blevet
narret, og de mere snedige har set deres
snit til at slippe af med lidt af sorteper
ved at putte »onde mønter« i kirkebøs
serne, således som det nu og da ses af
regnskaberne.13 Men ved moderne be
regninger af tidens prisudvikling bør
man ikke lade sig narre ved at lave be
regninger på den svigefulde skilling.

Noter
1. J. Wilcke: Christian IV’s møntpolitik
1588-1625, 1919.
2. Forordning af 12. maj 1602, 3. februar
1609, 3. april 1610, 4. juli 1616, 1. maj
1618, 16. november 1619, trykt i V.A. Se
cher: Corpus constitutionum Daniæ. For
ordninger, recesser og andre kongelige
breve, Danmarks lovgivning vedkom
mende 3, 1891, s. 150-151, 252-253, 272275, 483-485, 541-542, 598-601.
3. Niels Hansen Grisbecks regnskabsbog
1590-1618 i Landsarkivet for Nørrejyl
land, privatarkiver.
4. Jfr. Ole Degn: Rig og fattig i Ribe. Økono
miske og sociale forhold i Ribesamfundet
1560-1660 2, 1981, s. 36.
5. J. Wilcke (se note 1); Degn 2, s. 36 (se note
4).
6. Degn 2, s. 36 (se note 4).
7. Således Erling Ladewig Petersen: Fra
standssamfund til rangssamfund 15001700. Dansk socialhistorie 3, 1980, s. 353.
Samme: Odense bys historie, s. 286, 290,
293-294, 396 (hvor prisangivelsen skilling
lybsk pr. skæppe rummer samme pro
blem, da 1 sk. lybsk var 2 sk. dansk).
8. Hans Jørgen Marker: Sletdalerbegrebet i
første fjerdedel af 17. århundrede, Histo
rie, Jyske Samlinger, Ny rk. 15, 19841985, s. 633-640).
9. Sst., s. 637.
10. Sst.
11. Degn 2, s. 37 (se note 4). I Niels Grisbecks
regnskabsbog 1590-1618 (se note 3) ses
under 1603 begrebet »daler til 32 sk. lybsk
hver daler«, i forholdet til en Hamborgkøbmand derimod begrebet »rigsdaler«.
12. Degn 2, s. 37 (se note 4).
13. Sst.
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Festskrifter —en tidens plage
Claus Bjørn
Fortid og Nutid marts 1994, s. 74-75.
Claus Bjørn, f. 1944, lektor i landbohistorie ved Københavns Universi
tet. Har beskæftiget sig indgående med landbrugets og landbosam
fundets historie. Har senest skrevet Den gode sag. En biografi om
Christian Ditlev Frederik Reventlow, 1992 og Anders Nielsen, Svejstrup
Østergaard, 1993.

Så er den der igen. Brochuren, der ind
byder til at abonnere på et festskrift til
den udmærkede kollega, der fylder 60,
65 eller 70 år. Den obligate hyldestarti
kel til fødselaren, omtalen af indholdet
og bestillingskuponen, hvor man kan
lade sig optage på tabula eller lade
være.
Undskyld, men er tiden ikke løbet fra
festskriftet? Hvor gerne jeg under alle
de pågældende at blive genstand for
anerkendelse og gode ord, så forekom
mer denne form med dens samling af
mellem 10 og 20 artikler ærlig talt lidt
forældet.
For det første: Der er reverenter talt
sjældent meget at hente i festskrifterne.
I alt for mange tilfælde får man arbejdsspånerne fra et større arbejde, et essay,
der har taget forfatteren en week-end
at skrive, eller den lidet interessante
»morsomme historie«. Naturligvis - der
har været guldkorn i festskrifter. Må
jeg blot nævne Povl Bagges bidrag om
nationalisme og nationalfølelse i fest
skriftet til Astrid Friis. For nu at finde
både en forfatter og en modtager, der
ikke er mere. Men i alt for mange til
fælde er indholdet ikke voldsomt spæn
dende.
For det andet: Festskrifter er en be
gravelsesplads. Fra gammel tid har de
været bibliotekernes skræk. De er van
skelige at placere ind i en systematik,
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og den tendens til at give dem sjove tit
ler med bogstavrim, gør det ikke lettere.
Det er så en ting. Men et bidrag i et
festskrift - det eksisterer ikke. Det kan
jeg bevidne ud fra egen erfaring som
bidragyder.
For det tredje: Festskrifterne dræner
de i forvejen beskedne fondsmidler, vi
har at trække på som humanister. Et
festskrift af vanlig pæn standard i både
tryk og bind løber let op imod 80-90.000
kr. i trykkeomkostninger, og de skal for
en dels vedkommende hentes hjem fra
de samme fonds, som vi alle hjemsøger
fra lærde selskaber, institutter og som
enkeltpersoner. Det må være bela
stende at sidde i en fond og få en an
søgning til et sådant formål - siger man
nej, m arkerer man unægteligt, at ved
kommende ikke rangerer højt nok på
den faglige rangliste.
Og så kommer det fjerde og sidste ar
gument imod festskrifterne. Ser man ud
over den seneste snes år (hvor min erin
dring mener at kunne fungere), så er
det allerede klart, at sammenhængen
mellem festskriftmodtagerens format
og festskrift - for slet ikke at tale om
intet festskrift - er gået fløjten. Sven
Henningsen ved Københavns Universi
tet fik en (bogmæssigt) sjofel og billig
sag. Det har derimod et par gode tunge
bidrag. Troels Fink fra Arhus fik et ny
deligt trykt og indbundet værk, men her
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var der usædvanlig langt mellem snap
sene. Og Finks betydning for nyere
dansk og sønderjysk historie er dog ikke
til at overse.
Til gengæld har så mange andre lø
dige personligheder passeret runde
dage uden festskrift.
Nu er det så også blevet uklart, hvor
når man kommer med festskrift. Det
begyndte med Edvard Holm, der fik et
særnummer af Historisk Tidsskrift, da
han blev 80. Så holdt man sig længe til
de 70, der forekommer naturlig. Her går
folk (i hvert fald) af, en embedsgerning
afsluttes, en forskningsindsats vil i det
store og hele være præ steret om end
ikke afsluttet, nødvendigvis. Men så
skred man. Det var velkendt, at Aksel
E. Christensen havde for højt blodtryk,
så man skyndte sig at give ham et fest
skrift (i øvrigt et af de bedre), da han
blev 60. Og det har Søren Mørchs emi
nente fotografi af Aksel E. i Pompeji. Så
man havde svare kvaler, da han run
dede de 70 i fineste form!
Så blev 60 altså introduceret. Men for
at det ikke skulle være løgn, så fandt
man i nogle tilfælde frem til 65. Og det
er nu hverken fugl eller fisk. I venstre
fløj smiljøet i Århus for år tilbage skulle
man i øvrigt være gået længere ned
endnu - men de har lykkeligt undgået
min opmærksomhed.
Denne sænken af aldersgrænsen har
betydet, at de ofte med stor flid udarbej
dede bibliografier hurtigt forældes - og i
øvrigt kan folks produktion jo let gen

findes ved de bibliografiske hjælpemid
ler, vi har til rådighed i dag.
Festskriftet er det faglige miljøs dino
saur. Det bør uddø, og så bør man finde
en bedre måde at hylde veltjente kolle
ger på - et seminar i vedkommendes
interessefelt, for eksempel. Så kunne
man komme og sige tillykke og tak for
din indsats. Eller lade den pågældende
holde en eller et par festforelæsninger
med foregående frihed i en måneds tid
eller to. Eller måske helt andre ideer.
Jeg abonnerer pænt nok, jeg skriver
mig også på tabula. Men det må kunne
gøres på en bedre måde.

Kommentar
Rettelse
Jørgen Mikkelsen
I Jørgen Mikkelsens artikel Korn, køb
mænd og kreditter, Fortid og N utid
1993, side 179-213, har der desværre
indsneget sig et par meningsforstyr
rende fejl. I billedteksten side 209 skal
der stå 6-7000 i stedet for 6-700. Og i
tabel 2b (side 191) omfatter 1. kolonne
udelukkende kornforsyningen fra præ
ster og degne. Herredsfogedens bygle
verance lå i alle årene 1741/42-48/49 på
36-42 tdr., i 1748/49 var den nede på 6V2
td. og herefter nul. Enkelte år leverede
herredsfogeden også mindre mængder
havre eller rug.
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L. E. Faurholdt Jensen: Vikingernes
Danmark. Den sømilitære Ledingsorga
nisations administrative Inddeling, og
De danske Bispedømmer o. 1140. Aal
borg Universitetsforlag 1993. 135 s.,
168 kr.
Bogen rummer følgende hovedafsnit: Indled
ning; De danske Bispedømmer og det danske
Kongerige o. 1140; Ledingsorganisationens
Grundlag; Om Vikingeringborgenes Grund
plan; Den ældste Vikingeringborg; Kong Knud
II den stores Krigsudbud i 1016; Ledingsorga
nisationens Udvikling fra o. 850 til 1016; Kon
klusion; Summary; Litteraturfortegnelse; No
ter; Indeks.
Bogen er ikke let at læse og forstå. Op til
10-14 linjer uden punktum forekommer jævn
ligt; sætningsbygningen er ofte kompliceret;
terminologien er stedvis ejendommelig; det er
tit vanskeligt at følge argumentationen - ikke
mindst de mange sammenstillinger af tal og
beregninger; og typografien gør det vanskeligt
at skelne mellem hovedafsnit og underafsnit.
Selv bogens titel er svær at forstå. Man undres
over sammenhængen mellem dens forskellige
elementer, og hovedtitlen, der står alene på
bogens omslag, er vel til bondefangeri. Den
dækker i alt fald ikke indholdet. Summary er
på meget dårligt engelsk.
Den slags kunne måske tilgives, hvis ind
holdet var interessant. Bogen er angiveligt et
forskningsarbejde, og forfatteren er dr. phil.
fra Historisk Institut ved Odense Universitet.
Vikingernes Danmark danner fortsættelsen af
og afslutningen på tre tidligere udgivne vær
ker inklusive disputatsen (jfr. anmeldelse af
det seneste i Fortid og Nutid 1993, s. 85f.).
Formålet er at søge at fastlægge den sømili
tære ledingsorganisations geografisk-administrative udformning i perioden fra o. 850 til
1016, og de danske bispedømmers og det dan
ske kongeriges udstrækning o. 1140 (s. 7). Det
sker ved inddragelse og sammenkædning af
vidt forskellige kilder fra vidt forskellig tid
(bl.a. forarbejderne til Christian V’s Matrikel
1688) uden videre diskussion af deres kilde
værdi i den aktuelle sammenhæng . Disse kil
der bruges bl.a. til talmæssige udregninger,
hvis resultater støtter forfatterens teser. Der
er tilsyneladende et stærkt begrænset eller
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manglende kendskab til tidligere forskning
omkring mange af de behandlede emner. Det
generelle kendskab til den periode, som bogen
ifølge titlen omhandler, er desværre heller
ikke særlig stort.
Det er umuligt at gå ind på alle de gebeter,
anmelderen opfatter som problematiske. Men
her er nogle eksempler: Udgangspunktet er
»Landskipenkapitlet« i Knytlinge saga. Det
pågældende afsnit findes blandt historierne
om Knud den Hellige og rummer en beskri
velse af Danmark, hovedsagelig opbygget efter
landets bispedømmer og med angivelse også
af, hvor mange kirker der er, og hvor mange
skibe, der står til kongens rådighed i de en
kelte bispedømmer. Afsnittets indhold dateres
til ca. 1140 ud fra en argumentation på 7 linjer
uden noter (s. 13), og det angivne antal skibe/
»skipen« bruges kontant i de videre udregnin
ger og i argumentationerne om bispedømmer,
det danske kongerige og ledingen. Det menes
f.eks., at antallet af skibe »ligefrem proportio
nalt« er udtryk for de enkelte bispedømmers
indtægter - men hvad er sammenhængen dér?
Og kan et afsnit i Knytlinge saga overhove
det bruges som kilde til ledingen i vikingetiden
eller til detailoplysninger om forhold i Dan
mark o. 1140? Der er almindelig enighed om,
at sagaen formentlig blev til omkring 1260, og
nogle af de bevarede islandske håndskrifter er
fra o. 1300. Forfatteren er ukendt; muligvis
var han Olaf Thordarsson, en nevø til Snorre
Sturluson, der havde opholdt sig i Danmark en
tid. Ikke mange ville udnytte en passage af et
sådant litterært værk som det gøres af Faur
holdt Jensen. Han får imidlertid oplysninger
fra 1680’erne til at støtte sin udlægning.
Forfatteren mener altså, at ledingsorganisa
tionen med landets inddeling i skipen mv. o.
1140 nu er klarlagt og springer tilbage til
Knud den Stores angreb på England i 1016. To
versioner af Den angelsaksiske Krønike op
lyser under dette år, at Knud kom med sin hær
og 160 skibe. Dette opfattes uden videre som
en ledingsflåde - forfatteren er åbenbart ikke
bekendt med, at det snarere drejer sig om en
samling lith, frivillige sammenslutninger af vikingebander (jfr. bl.a. Niels Lund i AngloSaxon England 15, 1986), og at Knud på det
tidspunkt ikke var konge af Danmark. Ud fra
komplicerede taludregninger, og med inddra
gelse af bl.a. antallet af krumvæggede huse
(»kaserner«) i jyske og fynske trelleborge, inkl.

Anmeldelser
en helt hypotetisk storborg i Vejle men uden
Trelleborg på Sjælland, mener forfatteren at
kunne rekonstruere et ledingsopbud i 1016
med 160 skibe, med skibsbesætning på 5120
mand, foruden angrebsstyrke ombord på 5120
mand og med reserver klar til overførsel til
England på 10240 mand. Deltagerne kom fra
Nordvestjylland, Sydøstjylland, Nordfrisland
og Fyn og flåden omfattede også kongens eget
skib (s. 107). Anmelderen kan kun opfatte
dette som talmagi og galimatias.
Men der er mere: Ledingsorganisationen føl
ges med hele fem faser tilbage til o. 850. Da
begyndte den, i Nordvestjylland. Næste fase
var i Harald Blåtands regeringstid. Han
kunne mønstre 48 skibe og 6016 mand og op
førte til dem den hypotetiske Vejleborg med 48
»kaserner«; derpå erobredes Sjælland og
Norge, og Trelleborg på Sjælland blev opført
som tvangsborg. Men det var uden forborgen,
for udregninger af målesystemer for denne
borg angiver forskelle mellem hovedborg og
forborg: ergo er forborgen opført senere (for
fatteren kender vist ikke de dendrokronologiske resultater, der bl.a. tyder på samtidighed
mellem hovedborg og forborg. Og han kender
åbenbart heller ikke Holger Schmidts og Helge
Nielsens undersøgelser af borgenes og husenes
afsætningssystemer og måleenheder, som har
andre resultater, og som i det mindste burde
være diskuteret). Tredje fase var under Svend
Tveskæg, der opførte Aggersborg. Fjerde fase
var en udbygning nødvendiggjort af de stadige
angreb på England. Og nu blev også Fyrkat og
Nonnebakken opført (kender forfatteren mon
dendrodateringen af Fyrkat, der svarer til
Trelleborgs: o. 980?). Ledingens femte fase da
teres til 1016. Den er allerede omtalt.
Der findes mange fantasier om vikingetiden,
også i bogform, og trelleborgene indgår i
mange af dem. Somme tider er det underhol
dende læsning, og der må være rum for histori
ske romaner med vekslende forhold til kilde
materialet. Men det er en anden sag at udgive
et »forskningsarbejde« på et universitetsforlag
og med støtte fra Carlsbergfondet. Her forven
ter man substans. Det er der desværre ikke i
denne bog. Mon forlag og fond har læst i manu
skriptet? Også som historisk roman er den
desværre umulig.
Else Roesdahl

Sissel F. Plathe: Sankt Barbara i Dan
mark. Varde Artillerimuseum 1993. 48
s., 75 kr.
I denne fine lille bog, der udgives af Varde
Artillerimuseum, beretter kunsthistorikeren
Sissel Plathe levende og kyndigt om den old-

kristne helgeninde Barbara. At artillerimu
seet står bag udgivelsen skyldes, at Sankt Bar
bara er skytshelgeninde for blandt andre artil
lerister og minører!
Bogen rummer afsnit om helgendyrkelsen
generelt og om forskellige Barbara-legender
som i Legenda Aurea fra 1200-tallet og au
gustinereremitten Johann von Wacherzeeles
version fra slutningen af 1300-tallet.
Det længste afsnit, som er forfatterens
egentlige forskningsmæssige indsats, er en
oversigt over middelalderlige Barbara-fremstillinger i danske kirker. Det er lykkedes for
Sissel Plathe at finde frem til 94 endnu be
varede gengivelser i kalkmalerier, altertavler,
kirkelige tekstiler og alterudstyr fra ca. 1325
til reformationen. Efter gennemgangen af et
udvalg af disse følger et overskueligt katalog
over samtlige fremstillinger.
Bogen kan læses med udbytte af alle inter
esserede og kræver ingen særlige forudsæt
ninger. Farvebillederne, der er optaget af foto
graf ved Hærens Artilleriskole, Henning C.
Skov, er en fryd for øjnene.
- Kun én lille anke: På side 8 skriver Sissel
Plathe, at usikkerheden med hensyn til om
Sankt Barbara nogensinde har eksisteret som
historisk person, sandsynligvis var en afgrun
dene til at slette hende som helgen i 1969. Bar
bara er ikke slettet som helgen, men ligesom
Sankt Georg taget ud af den for hele den katol
ske kirke gældende helgenkalender. Og det er
noget andet - heldigvis!
Hans Jørgen Frederiksen

Scandinavian Atlas of Historie Towns.
No. 7. Denmark. Køge 1500-1950. By
Marie Bach, Ole Degn and Povl Strøm
stad. Danish Committee for Urban Hi
story. Odense University Press 1993.
190 s + 27 kort, 30 kr.
Som nummer tre i rækken af fem planlagte
byatlas har Den Danske Komite for Byhistorie
i 1993 udsendt Atlas over Køge 1500-1950. Ud
givelsen indgår i serien Scandinavian Atlas of
Historie Towns. De tidligere publicerede atlas i
denne serie er Finland: Åbo (1977) og Borgå
(1977); Island: Reykjavik (1988); Sverige: Upp
sala (1983); Danmark: Ribe (1983) og Stege
(1987). Endnu resterer for Danmarks vedkom
mende atlas over Randers og Svendborg. For
Sveriges vedkommende drejer det sig om Fa
lun, Strømstad og Visby. Og for Norge, der
endnu ikke har publiceret noget, drejer det sig
om Bergen, Stavanger og Arendal.
Initiativet til og retningslinjer for atlasprojektet kom i 1968 fra Commission Internatio
nale pour l’Histoire des Villes. Der er siden
77

Anmeldelser
udgivet mere end hundrede atlas over europæ
iske byer. Et hovedformål med den skandina
viske atlasrække er at fremlægge sammenlig
nelige oplysninger fra de udvalgte byer. Det er
således vedtaget at belyse forhold vedrørende
areal, bebyggelse, befolkning, erhvervstopografi og socialtopografi. I øvrigt henvises til
anmeldelser af de to tidligere publicerede dan
ske atlas (Historisk Tidsskrift 1988, s. 403f;
Fortid og Nutid 1990, s. 291-293).
Kortene i hvert atlas består dels af repro
duktioner af gamle, originale kort, dels af ma
trikelkort og endelig nytegnede tematiske kort
med matrikelkortet som kartografisk grund
lag. I de foreliggende danske atlas er basis
kortet et rentegnet matrikelkort fra ca. 1870.
For Køges vedkommende er det matrikelkortet
fra 1863, som Matrikelarkivet har rentegnet
for Statens Humanistiske Forskningsråds pro
jekt »Middelalderbyen«. Dette kort er også ba
sis for et arbejdskort til kopiering som hjælpe
middel ved egne Køge-studier.
Hele kortgrundlaget for Atlas over Køge er
velbeskrevet i det indledende afsnit. Det frem
går, at det tidligste kort, der viser byen med
angivelse af karreer og gadeforløb, er tegnet af
Erik Dahlberg som led i Karl X Gustavs be
fæstningsplan for byen, idet Køge i 1659 var
svenskekongens hovedkvarter under belejrin
gen af København. Da befæstningsarbejdet i
1660 omtrent var tilendebragt, opmålte Erik
Dahlberg byen igen og tegnede et nyt kort.
Begge kort er medtaget i Atlas over Køge. Det
bemærkes, at to fremtrædende danske karto
grafer, søkortdirektør Jens Sørensen og chefen
for generalstabens topografiske afdeling, O.N.
Olsen, begge har haft nær tilknytning til Køge
og dermed særlige forudsætninger for at ud
føre kort og prospekter af byen. Førstnævnte
boede i Køge i 27 år, og sidstnævnte var født i
byen. De er repræsenteret med henholdsvis et
kort fra 1693 (Jens Sørensen) og et kort fra
1810 (O.N. Olsen).
Fælles for de danske atlas er tre nøgleår:
1682 (grundtaksten), 1761 (den første brand
taksation) og 1870 (det første nøjagtige matri
kelkort), idet en samling af data og kort om
disse år giver mulighed for sammenlignende
studier. For Køges vedkommende opereres
med yderligere to nøgleår: 1640 og 1950. For
hvert nøgleår er opstillet en tabel over alle
Køge-skatteborgeres bopæl (1640, 1682 og
1761 angivet ved fjerding og skatteborgernum
mer; 1870 og 1950 ved matrikelnummer), er
hverv (med fagkodeangivelse) og skatteansæt
telse (1640, 1682 og 1761) eller indtægt (1870
og 1950). Tabellerne er sidestillet i et 37 sider
stort skema, der tillige fungerer som jævnfø
ringsregister. Det er dette skatteborgerskema,
der er grundlaget for de nytegnede erhvervsog socialtopografiske kort. Skemamaterialet er
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for hvert nøgleår indtastet i en database, der
er tilgængelig på diskette på Køge Museum og
Køge Byhistoriske Arkiv. I alt rummer ske
maet ca. 800 erhvervsbetegnelser.
Som i de øvrige atlas er der etableret for
skellige oversigter for hvert nøgleår over skat
teborgernes fordeling, eksempelvis på er
hvervsgrupper, med angivelse af den enkelte
gruppes procentvise andel af byens samlede
skat pågældende år. Tilsvarende er tegnet kort
over de store erhvervsgruppers bopælsforde
ling (1. købmænd og handlende, 2. embeds- og
bestillingsmænd (fra 1870 suppleret med
funktionærer) og 3. håndværkere). Ligeledes
er der etableret kort over skatteydergrupper
nes bopælsfordeling (øverste gruppe 10%,
næstøverste 10% og nederste 80%).
Kildegrundlaget er som i de øvrige atlas råd
stuearkivets grundtakster, brandtaksationer
og ligningslister, suppleret med borgerskabs
protokoller og kæmnerregnskaber. Dertil kom
mer kommunearkivets byggesager.
Af det store folketællingsmateriale er kun
tællingen 1870 eksplicit benyttet (s. 9 og s. 35
note). Det kan undre, at man ikke har ud
nyttet den maskinlæsbare edb-udgave af folke
tællingen 1787, der findes i Køge Byhistoriske
Arkiv eller i det mindste Erik Gøbels analyse
af denne tælling i artiklen om Køges befolk
ning omkring 1787 (Køge Studier 1988, s. 437).
Af benyttet utrykt materiale i øvrigt skal
nævnes de af Wilh. v. Antoniewitz udarbejdede
ejerlister over ejendomme i Køge ca. 1960-75
og Børge Greens uddrag af arkivalier i Rigs
arkivet og Landsarkivet for Sjælland vedrø
rende Køge. Begge samlinger findes på Køge
Museum.
Den lokalhistoriske litteratur, herunder
Køge Bys Historie 1288-1988 I-II, 1985 og
1988, er flittigt benyttet i den 40 sider store
redegørelse, der indleder værket.
Atlas over Køge er udarbejdet af museums
inspektør Marie Bach fra Køge Museum sam
men med to veteraner inden for dansk byhisto
risk forskning, Ole Degn og Povl Strømstad.
Det repræsenterer som de øvrige byatlas en
stor og gedigen arbejdsindsats. Foruden at le
vere vægtigt basismateriale til komparative
byhistoriske studier, vil det foreliggende atlas
kunne inspirere til nye undersøgelser, gerne i
det forsømte tidlige nittende århundredes
Køge.
Grethe Ilsøe
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Steffen Heiberg: Enhjørningen. Corfitz
Ulfeldt. Gyldendal 1993. 288 s. + 16 s.
ill., 368 kr.
Til evig spot, skam og skændsel står der på den
ejendommelige skamstøtte, som fra 1664 til
1842 var opstillet på det sted på det nuvæ
rende Gråbrødre Torv i København, hvor Cor
fitz Ulfeldt og Leonora Christina havde deres
privatbolig i de knap 15 år, hvor de spillede
hovedrollen på den danske politiske scene.
Skamstøtten (som mærkeligt nok ikke spiller
nogen rolle for Heiberg!) fortæller om det gan
ske usædvanlige had, som ramte Corfitz Ul
feldt, et had som ikke har mange paralleller i
danmarkshistorien. Et så ekstraordinært had
til en enkeltperson kræver naturligvis en for
klaring. Var manden virkelig så ualmindelig
ond og forfærdelig, som vi alle lærte i skolen,
eller blev han syndebuk for en fejlslagen poli
tik, der førte til ydmygende nederlag til sven
skerne i 1645 og i 1658, og herunder gamle
Danmarks territoriale lemlæstelse og totale
økonomiske deroute? Er tiden kommet til en
rehabilitering af Ulfeldt i lighed med den, som
»forræderen« Erik Scavenius har opnået de se
nere år? Om hustruen Leonora Christina er
der skrevet mangt og meget, og inden for de
sidste ti år har hun været genstand for en
hårdt tiltrængt omvurdering væk fra den
gamle heltinderolle og over i et mere reali
stisk, men knap så uskyldsrent rollefag. Hun
har stedse været sat i centrum, hvilket på
mange måder har skygget for en ordentlig be
handling af husbonden Corfitz Ulfeldt, selv om
det må siges at være noget af en flothed, når
Heiberg i sit forord hævder, at han har skrevet
den første biografi over Ulfeldt i 168 år. Læs
Birket-Smiths tobinds biografi om Leonora
Christina fra 1879-1881, og det vil fremgå, at
den handler lige så meget om Ulfeldt, og det
samme gælder i virkeligheden i større eller
mindre grad om stort set alle seriøse Leonora
Christina-biografier fra det sidste hundredår.
Dette skal dog langtfra opfattes som en kri
tik af, at vi nu takket være Steffen Heiberg fra
Frederiksborgmuseet (Leonora Christina-kultens gamle arnested) har fået en ny, tidssva
rende og selvstændig biografi over dette mær
kelige menneske Corfitz Ulfeldt. For han er
mere kompliceret at komme ind på livet af end
konen. Ikke bare fordi hans korrespondance er
skrevet på alle de europæiske hovedsprog, el
ler fordi kildematerialet i virkeligheden er ret
så mangelfuldt (vi ved således ikke stort, før
han 1636 i en alder af 30 år gifter sig med
Leonora Christina), men fordi hans personlig
hed til alle tider har været noget af en gåde,
der i virkeligheden aldrig er blevet tilfredsstil
lende løst.

oDet er derfor med betydelig spænding og ret
så store forventninger, man griber Steffen Hei
bergs nye bog om Corfitz Ulfeldt. Men gør man
det i håbet om at finde en radikal omvurdering
af personen Ulfeldt og hans indsats i dan
markshistorien, så bliver man skuffet. Heiberg
har nuanceret og på nogle områder ved arkiv
studier suppleret vores viden om rigshofme
steren, men i det store og hele er det en meget
traditionel synsmåde, og for gamle kendere af
Ulfeldt er der faktisk intet væsentligt nyt at
hente i denne bog.
Heiberg har bestemt skrevet en meget
spændende og læseværdig biografi, som krono
logisk følger hovedpersonen fra vugge til grav,
og han leverer et væld af oplysninger, ikke
bare om personen Ulfeldt, men i høj grad til
lige om den danske og europæiske politik i
midten af 1600-årene, som Ulfeldt var så ivrig
en medspiller i. Vi står over for et særdeles
gedigent stykke historieskrivning, lærd, men
alligevel let læseligt, fuldt af henvisninger til
et meget omfattende kildemateriale, og med et
utrolig flot overblik over hele periodens kom
plicerede historiske udvikling. Heiberg kan
kunsten at fortælle en god og spændende hi
storie, men han løser ikke gåden om Corfitz
Ulfeldt for sine læsere, og han stiller i virkelig
heden flere spørgsmål, end han giver svar.
Men hvad der alligevel savnes mest i bogen, er
virkelig nye oplysninger og spændende nytolk
ninger. Heiberg kan, som alle historikere før
ham, ikke døje sin hovedperson. Hans afsky
for Ulfeldt og dennes politiske metoder er et
bærende tema i hele bogen, hvis 300 sider såle
des tjener til endnu en gang at cementere den
gode gamle opfattelse af danmarkshistoriens
største forræder. I den forstand er bogen altså
ingen nyskabelse, tværtimod får skurkete
maet en ekstra omdrejning, og man kunne lidt
drilsk beskylde Heiberg for med denne bog at
have rejst endnu en skamstøtte over Ulfeldt,
som om den første ikke var tilstrækkelig. Hei
bergs karakteristik af Ulfeldt er kras og kom
promisløs: Selvovervurderende projektmager,
storbedrager og fantast, et af de få eksempler
på kvalificeret vanvid, som danmarkshistorien
kan opvise, en person uden normale hæmnin
ger, og meget mere af samme kaliber. Beskri
velsen af Ulfeldt er virkelig så gennemført ne
gativ, at den under læsningen gang på gang
vækker til modsigelse, især når det gælder Ulfeldts rolle op til 1648. Er det således rimeligt
uden anden egentlig bevisførelse end »samti
dige iagttagere« at tillægge Corfitz Ulfeldt ho
vedskylden for de store toldforhøjelser i slut
ningen af 1630’erne, en politik, som førte til
den nederlandsk-svenske alliance i 1640, der
skulle blive en katastrofe for Danmark i Torstenssonkrigen få år derefter (s. 36)? Heiberg
mener det, og han begrunder det med, at det
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står i al fald fast, at den eventyrpolitik Chri
stian 4. slog ind på i foråret 1638 tidsmæssigt
falder sammen med, at Ulfeldt rykkede frem i
forreste række som rådgiver. Argumentationen
er svag og overser fuldstændig Christian 4.s
veldokumenterede lyst til selv at bestemme
udenrigspolitikken, og er netop den ganske
sene udnævnelse af Ulfeldt til rigshofmester i
1643 ikke et tegn på, at kongen ikke ønskede
en Mazarin ved sin side, men en loyal em
bedsmand, der kunne udføre hans ordrer og gå
til hånde? Det er i virkeligheden ganske tyde
ligt, at samarbejdet mellem kongen og hans
svigersøn fungerede udmærket, så længe Chri
stian 4. var i stand til at regere med fuld kraft.
Efter Kolberger Heide 1644 svækkes kongen
fysisk og psykisk. Han er i virkeligheden ikke
længere i stand til at regere. Overblikket og
den enorme arbejdsevne går tabt, og i breve
klager han nu over konstant søvnløshed og
ondt i hovedet, som jeg altid var drukken, si
den den tid mit øre blev slagen i sønder og højre
øje fik skade. Det har givetvis ikke været no
gen let sag at omgås den plagede og irriterede
konge, der gerne ville, men ikke længere
kunne, holde de mange sager i hovedet, men
som stadig på alle mulige måder søgte at blo
kere de initiativer, som den ambitiøse sviger
søn søgte at tage på egen hånd. I årene før
ulykken i 1644, hvor kongen var i besiddelse af
sin fulde arbejdsevne, blev Ulfeldt holdt i kort
snor, hvad brevene dem imellem tydeligt viser.
Derfor må Christian 4. efter min mening bære
sin store del af skylden for Danmarks politiske
svækkelse i disse vigtige år.
Heiberg har selvfølgelig ret i, at Ulfeldt i
allerhøjeste grad misbrugte sin nyvundne
magtposition såvel økonomisk som politisk, og
i, at han ikke var nær så dygtig en statsmand,
som han selv troede, men det sker først for
alvor med svigerfaderens svækkelse. Ulfeldt
får ikke magten i Danmark i 1638, som Hei
berg mener, men i vinteren 1644/45, og han
kan derfor ikke alene bære ansvaret for den
antinederlandske politik, der førte til Torstenssonkatastrofen. Kongen selv må bære sin
del. Derfor virker det heller ikke rimeligt, når
Heiberg slutter sin behandling af svenskekri
gen 1644-1645 af med følgende karakteristik
af Ulfeldt: Afgørende for Ulfeldt var ikke en
sags indhold, men derimod de muligheder, den
gav ham for at bringe sin person i centrum (s.
46). Dette passer fint til Frederik 3.s tid, men
ikke til årene før 1645, hvor sætningen efter
min mening burde lyde: »Afgørende for Ulfeldt
var ikke en sags indhold, men hvad svigerfar
mente om den«! Men Heiberg er så fikseret på
sin skurk, at han ikke opdager de forskellige
tempi i udviklingen af det selvovervurderende
magtmenneske Ulfeldt. Det er faktisk lige før,
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at man får den tanke, at Heiberg mener, at
Ulfeldt er født som skurk, og at han med mo
dermælken fik indpodet sit rebelske sind.
Forræderen er et af nøgleordene i Ulfeldts
bevægede karriere. Karakteristisk nok bruger
Heiberg halvdelen af sin bog, årene fra flugten
i 1651 til døden på Rhinen i 1663, på dette
tema, som er ganske velbelyst i kildemateria
let, blandt andet kan Heiberg afsløre et fransk
forsvarsskrift, som hidtil har ligget upåagtet i
arkivet, men som ikke fortæller noget egentlig
nyt. Et andet vigtigt nøgleord i Ulfeldts karri
ere er storbedrageren, men her kniber det helt
anderledes med dokumentationen. Ikke sådan
at forstå, at vi ikke ved, hvad Ulfeldt ejede.
Det har vi vidst, siden professor Molbech i
1842 udgav en spændende artikel om Ulfeldts
»midler og rigdom« i Historisk Tidsskrift, og
Heiberg trækker endnu en gang de fantastiske
summer op for læseren. Ulfeldt var styrtende
rig, ejede vel et par millioner daler, et svim
lende beløb for en statsembedsmand, der star
tede sin karriere med en betydelig gæld, som
ikke arvede noget af betydning, og som ikke
ejede noget særligt jordegods. Altså siger al
fornuft, at manden må have tilsvindlet sig be
tydelige midler, men spørgsmålet har altid væ
ret, hvordan han gjorde det. Formodninger har
der været nok af: Korruption, svindel med le
verancer til hær og flåde, skjulte returkommis
sionsaftaler med statens leverandører, nepo
tisme m.v., og noget i den retning må der da
også have været, men beviserne har altid
manglet. Det gør de desværre stadig, thi Hei
berg løser ikke gåden for os, men nøjes med at
referere gamle synspunkter. I pressens bety
delige foromtale af bogen blev det slået stort
op, at Heiberg i Amsterdam havde fundet Ul
feldts hemmelige bankkonto, »hvor rovet var
indsat« {Politiken 14.10.1993). Men hvad dre
jer det sig om? En konto på »sølle« 52.000 da
ler, en brøkdel af »rovet«, som kan sættes i
relief ved at erindre, at Ulfeldt i sit eksil i
Sverige i 1654 kan låne dronning Christina
200.000 daler på én gang, og hendes efterfølger
Karl X Gustav 90.000 daler kort tid efter, samt
i øvrigt låne penge ud til højre og venstre.
Selvfølgelig førte Ulfeldt enorme pengebeløb
ud af Danmark i de gode år, men bankkontoen
i Amsterdam er blot én af mange pengean
bringelser, en dråbe i havet. Den kommission
som blev nedsat for at se Ulfeldts regnskaber
igennem efter flugten i 1651 kunne ikke bevise
bedragerianklagerne, og Heiberg kan heller
ikke: I mange år havde der verseret rygter om,
at Ulfeldt sluttede kontrakter med bestikkelse
og modtog returkommission. Men ikke i ét ene
ste tilfælde kunne kommissionen påpege di
rekte svindel (side 134). Ulfeldt skjulte sine
bedragerier (som logisk set må have fundet
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sted) så godt, at vi nok aldrig finder de beviser,
der ville kunne holde i en retssag, og derfor er
der heller ikke på dette punkt noget nyt at
hente i bogen.
Var Ulfeldt hemmelig katolik, og agent for
denne tro i det protestantiske DanmarkNorge? Denne overraskende nye vinkel på Ulfeldts karriere blev åbnet af bl.a. Vello Helk i
en artikel i Kirkehistoriske Samlinger 1987, og
er i virkeligheden det eneste virkelig nye i
udforskningen af Ulfeldts liv. Men var han
virkelig troende katolik? Kan de breve, som
blev udvekslet mellem Ulfeldt og den katolske
nuntius, kardinal Chigi i 1646, bære en så
dramatisk konklusion? Brevene er af sikker
hedsgrunde ret intetsigende, og de indberet
ninger, som Chigi sendte til sine foresatte i
Vatikanet, er fulde af fejl og misforståelser.
Sikkert er det, at Ulfeldt ville fremme en
større tolerance overfor katolikker i Norden,
men var han selv i hjertet katolik, ligesom
dronning Christina af Sverige var det? Efter
gennemgangen af kilderne konkluderer Hei
berg klogt: Tilbage bliver spørgsmålet, om Ul
feldt virkelig var katolik, eller om der er tale
om fantasterier og en politisk gambling af
eventyrlige dimensioner? (side 75).
Spørgsmålet er velstillet, for intet i Ulfeldts
karriere tyder på, at han skulle have været
troende katolik. Måske i en kort periode som et
modelune, men sådan for alvor konvertit? Nej,
det virker ikke særlig sandsynligt. Det virker
snarere som om Ulfeldtparret havde den intel
ligentes kølige distance til religion. De købte
krucifikser, men mest fordi de var kunstvær
ker af Rubens og lignende. På trods af de
nævnte forbehold kan Heiberg alligevel ikke
frigøre sig fra tanken om, at Ulfeldt virkelig
var katolik, og kendt som sådan af bl.a. konge
huset i Frankrig. Ulfeldts kodenavn i Vatika
net var »Enhjørningen«, og netop dette kalder
Heiberg sin bog. At dømme Ulfeldt katolik på
baggrund af Chigis rapporter til Vatikanet er
det samme som at dømme gamle DDR-borgere
for holdninger, som står nedfældet i en betalt
agents rapport i Stasiarkivet i Berlin. At Ul
feldt flirtede med katolicismen står fast. Om
han var katolik, eller hvorfor han ellers gjorde
det, er fortsat en gåde, der er uløst.
Meget kunne i øvrigt drages frem i en sådan
anmeldelse, for Corfitz Ulfeldt er en person,
der ikke er sådan at blive klog på. Steffen
Heiberg har leveret et velskrevet og probert
forsøg på at trænge ind i dette på en gang
dygtige og afsindige menneskes verden. Andre
vil være uenige i hans konklusioner, men så
dan vil det altid være, og en person som Ulfeldt
vil sikkert til alle tider kunne få historikerne
på barrikaden.
Hans Bjørn

Jakob Vedsted: Farvergården i Ebeltoft
- En bygning og et håndværks historie.
Ebeltoft Museum 1993. 115 s., 148 kr.
Lad mig tilstå med det samme: Jeg er forud
indtaget. Jeg er født og opvokset i Ebeltoft. Jeg
kunne have været en af de små piger på foto
grafiet side 82. Min skole var nærmeste nabo
til Farvergården - jeg stod faktisk i skolegår
den den dag i 1954, da man var i gang med at
bygge de nye drengetoiletter og det lange cy
kelskur, og gravemaskinen kom så tæt på
stald- og ladelængen, at den styrtede sammen.
Jeg kan endnu genkalde mig synet af den
gamle farver, der, før han brød sammen i gråd,
med højre næve knyttet og højt hævet, råbte
afmægtige forbandelser mod dem, der havde
forårsaget sammenstyrtningen, og jeg kan hu
ske, at min mor syntes, at det var så synd for
den rare gamle mand.
Jeg kastede mig derfor over Jakob Vedsteds
bog med den ekspatrierede lokalpatriots dræ
berinstinkt over for alt, hvad »tilflyttere« til
lader sig at mene om ens hjemegn, men lad
mig straks understrege, at der ikke blev brug
for det - tværtimod. Det er nemlig blevet en
usædvanlig dejlig bog, og jeg har ikke kunnet
præstere bare én eneste bedrevidende hoved
rysten.
Bogen indledes med en såre nyttig, kortfat
tet, men, så vidt jeg kan bedømme, alligevel
udtømmende gennemgang af farverhåndvær
kets historie. Sådan noget kan vi bruge på
museerne! Herefter følger en grundig redegø
relse ikke alene for Farvergårdens historie,
<men for farverhåndværkets i Ebeltoft i sin hel
hed - en temmelig dramatisk historie, præget
af fallitter og tvangsauktioner, ja, endog
gældsfængsel, for byen var egentlig for lille og
oplandet for tyndt befolket til at kunne ernære
en så specialiseret håndværker, og når der i
perioder var hele to, der forsøgte sig, så måtte
det jo gå galt. Karakteristisk nok drejer den
ældste omtale af en farver sig om en voldssag
fra 1696 - farveren har overfaldet sin tjene
stepige, fordi hun gerne ville have sin løn. I
Ebeltoft har næverne altid siddet løst, og ifølge
Ebeltoft Folketidende (som man som fraflytter
naturligvis abonnerer på) gør de det jævnligt
endnu. - Af dette afsnit fremgår det i øvrigt, at
forfatteren har formået at tilegne sig det lo
kale sprog, og det er noget, vi indfødte sætter
pris på!
En utilsigtet, men for lokalhistorikeren lyk
kelig følge af fallitterne og tvangsauktionerne
er de ekstra boopgørelser, de medfører, og som
glimrende supplerer arveskifterne. Ud over at
belyse, hvad en farver måtte råde over, når
han skulle bruge sit håndværk, får man også
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som en fin sidegevinst oplyst, hvordan en
standsmæssig begravelse tog sig ud i Ebeltoft i
1823. Men der er på den anden side på ingen
måde tale om en blot og bar, ukritisk gen
givelse af arkivstof. Det er i alle tilfælde velan
bragt i den sammenhæng, hvori det forekom
mer.
Historien om farverhåndværket i Ebeltoft er
også historien om, hvordan man tilpasser sig
lillebyens trange forhold. Efter et mellemspil
midt i 1800-årene, hvor man havde forsøgt sig
med en dampmaskine, gik man hen imod år
hundredets slutning tilbage til den gammel
dags produktionsform, hvor hestegangen le
verede kraften. Med den almindelige tilbage
gang for farverihåndværket måtte man des
uden finde på andre måder at skaffe sig ind
tægter på. Man modtog rensetøj for et firma i
Århus og farverens kone supplerede med
fransk vask og strygning samt blomstersalg farvergårdens have var endnu i min barndom
på en varm sommerdag en kølig, insektsum
mende, dybgrøn, fortryllet enklave midt i al
turisthalløjet, som det også fornemmes på bil
ledet side 92. Jeg må af sted næste sommer og
se, om den er det endnu, og om den sagnom
spundne cementgrotte stadig findes!
Farvergården overlevede sig selv, takket
være farverdynastiet Petersen, og takket være
turismen, der ramte Ebeltoft engang i dette
århundredes begyndelse, og som siden har
overskyllet byen som en flodbølge, der stadig
truer med at udslette det særpræg, der var
dens egentlige tiltrækning. Efter 1925 farve
des der ikke mere i Ebeltoft, og i stedet be
gyndte Johan Petersen mod en beskeden be
taling at vise turister rundt i farveriet. På et
tidspunkt fik museumsinspektør Hans Lassen
fra Nationalmuseet øje på det klenodie, som
det intakte farveri var, og fra hans undersø
gelse stammer de mange fremragende fotos fra
farveriet, der blev taget i 1948, og som blev
publiceret i Fra Nationalmuseets Arbejdsmark
1949, men gengivelsen er langt bedre i Jakob
Vedsteds bog. Særlig meget holder jeg af det
dejlige billede af Johan Petersen, der vasker
tøjet før farvningen (side 96). Det udstråler
den ro og beskedenhed, men også den bevidst
hed om eget værd, der prægede dette smukke
gamle menneske, når man traf ham i byens
gader, eller når han viste rundt i sit hjem (jo,
vi var der naturligvis med skolen). På trods af
farveriets lukning havde den gamle mand be
varet sin faglige stolthed intakt. Han var
håndværker, ikke turistklovn.
Bogen er præget af forfatterens kærlighed
til og engagement i emnet, og personskildrin
gen er nænsom - der scores ingen billige poin
ter på at udlevere lillebyens mere eller mindre
sære eksistenser, eller på at hænge lokalpoliti
kere ud. Frøknerne Graff er skildret med stor
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forståelse, og om de svære år indtil byen over
tog ansvaret for Farvergården i 1974 siges der
det nødvendige, selv om mere kunne have fri
stet en forfatter med mindre selvdisciplin.
Den egentlige godbid, set fra en arkæologs
side, har jeg gemt til sidst: Nærmest i en bi
sætning får forfatteren givet et yderst plausi
belt bud på, hvem der kan have ejet Danmarks
største sølvskat fra Svenskekrigenes tid, de
12.121 sølvmønter og 42 stk. sølvtøj, der i 1968
blev fundet ved Balle, der ligger nogenlunde
midtvejs mellem Ebeltoft og Grenå. Jeg skal
ikke her afsløre, hvem det er, ud over at det
naturligvis har noget med Farvergården at
gøre, men jeg kan anbefale forfatteren at gå
videre med sagen!
Og så skal jeg til slut indrømme, at jeg fak
tisk ikke havde væbnet mig med den »ekspatri
erede lokalpatriots dræberinstinkt«, sådan
som jeg hævder det i indledningen; for bogen
om farvergården er ikke den første af Jakob
Vedsted, som jeg har haft fornøjelsen af at
læse. Den er kun den seneste i en række af
lokalhistoriske skrifter om Ebeltoftemner, som
jeg gennem en årrække har læst med glæde og
udbytte - ikke mindst den, hvori forfatteren
har turdet gøre op med den renæssancemyte,
som Nationalmuseet i forbindelse med en re
staurering i 1906 var med til at opbygge om
kring byens rokoko-rådhus fra 1789. Tro mig:
Det kræver mod og mandshjerte i Ebeltoft!
(Jakob Vedsted: Det gamle rådhus i Ebeltoft.
Ebeltoft Museum 1989). Jakob Vedsteds skrif
ter - og ikke mindst den her anmeldte bog - er
en af de lykkelige følger af, at danske museer
(og arkiver) i løbet af de seneste par årtier har
fået faglig ledelse, og af det lokale engage
ment, det sædvanligvis har haft til følge. At
den oven i købet er velskrevet, og at den også
er smuk og har velvalgte og velgengivne illu
strationer, er en for læseren meget velkommen
sidegevinst!
Vivi Jensen

Ole Mørkegaard: Søen, slægten og hjem
stavnen. En undersøgelse a f livsformer
på Åbenråegnen 1700-1900. Udgivet af
Etnologisk Forum i samarbejde med Aa
benraa Museum. Museum Thsculanum,
Københavns Universitet 1993. 190 s.,
198 kr.
Den foreliggende bog udspringer af forfatte
rens magisterafhandling ved Institut for euro
pæisk folkelivsforskning ved Københavns Uni
versitet, og det oplyses, at afhandlingen er ud
videt til sin nuværende form i forbindelse med

Anmeldelser
forfatterens ansættelse som kandidatstipen
diat ved samme institut. Ved Institut for euro
pæisk folkelivsforskning udklækkes som be
kendt de danske etnologer, og det proklameres
da også højt og tydeligt i indledningen, at der
her er tale om et etnologisk studie.
Forfatteren angiver at have to ærinder med
den foreliggende bog. Dels at foretage en em
pirisk analyse af Åbenråegnens maritime
miljø i 1700-1800-årene, dels at afprøve frugt
barheden af etnologen - og vejlederen - Tho
mas Højrups livsformsanalyse på et historisk
materiale.
I den empiriske undersøgelse af søfarten og
det maritime miljø i Åbenrå og omegn kommer
forfatteren godt rundt om emnet. Læseren får
god besked om søfartens udvikling, flådens
størrelse og det tæt sammenvævede netværk
af lokale redere, kaptajner, skibsbyggere, køb
mænd, sejlmagere, rebslagere m.fl., der alle
mødtes i en fælles interesse omkring skibs
farten. Åbenrå var en af sværvægterne inden
for dansk søfart i denne periode, så man må
sige, at det er et vægtigt emne for såvel sø
fartshistorien som lokalhistorien.
Afhandlingen bygger i udstrakt grad på fo
religgende undersøgelser af søfart og lokal hi
storie, men hovedvægten lægges på Åbenrå
Museums betydelige samlinger af erindringer,
interviews og arkivudskrifter vedrørende det
lokale søfartsmiljø. Også de publicerede mer
kantilkalendere er benyttet, mens man kan
undre sig over den tilsyneladende meget spar
somme inddragelse af det store og spændende
materiale, der beror på Rigsarkivet og ikke
mindst på landsarkivet i Åbenrå, hvor de sær
lige søfartsarkiver og toldarkiver må antages
at rumme væsentlige oplysninger for en un
dersøgelse som denne.
Med udgangspunkt i det benyttede kildema
teriale og ved en inddragelse af Thomas Høj
rups livsformsanalyse er det forfatterens am
bition at nå frem til en mere nuanceret indsigt
i det lokale søfartsmiljø og især i kaptajnernes
og redernes livsform. Det må også medgives, at
forfatteren i sin undersøgelse når frem til en
række fintmærkende konklusioner omkring
slægtens, hjemstavnens og den fælles lokale
interesses betydning for investeringerne i sø
farten. Men det forekommer nærværende an
melder, at tilsvarende konklusioner sagtens
kunne være nået uden de omstændelige og
gentagne teoretiske udredninger omkring livs
formbegrebet, som tynger fremstillingen. Det
er ét problem.
Et andet problem er forfatterens fuldstæn
dig ukritiske anvendelse af vejlederen Thomas
Højrups begrebsapparat. Der er næppe nogen
tvivl om, at den helhedsbetragtning af sam
fundet, som livsformbegrebet implicerer, er en
gevinst for såvel historiske som nutidsrettede

analyser - akkurat på samme måde som hel
hedsbetragtningen inden for f.eks. marxistiske
undersøgelser er det. Men det er problematisk,
at forfatteren uden videre anvender det højrupske begrebsapparat uden hverken at næv
ne - endsige gendrive - den kritik, som har
været rettet mod det. Et kig i litteraturlisten
viser, at en markant metodisk kritiker som
f.eks. historikeren Steen Busck end ikke er
nævnt.
Et tredje problem omkring anvendelsen af
livsformbegrebet opstår, idet forfatteren ukri
tisk overfører Thomas Højrups nutidsrettede
konkret-empiriske livsformspecifikationer på
fortidige forhold. Nærværende anmelder kan
ikke se andet, end at det er at gøre vold på
historien at overføre begreber som den selver
hvervende livsform, lønarbejderlivsformen og
den karriereorienterede livsform til analyser
af det maritime miljø i Åbenrå i 1700-1800årene. I praksis viser det sig da også at have
den konsekvens, at forfatteren må arbejde
med så mange urene former og konkrete varia
tioner, at begreberne udvandes.
Det er min overbevisning, at den helhedsbe
tragtning, som livsformbegrebet indebærer,
gør livsform til et nyttigt rammebegreb, også i
historisk anlagte analyser. Men det kræver, at
der i hvert enkelt tilfælde må fremanalyseres
specifikke livsformer, der er funktionelle - el
ler i hvert fald ikke dysfunktionelle - i relation
til den produktionsmåde, der er rammesæt
tende i den konkrete samfundsformation, der
er genstand for analysen.
F.eks. er det absurd - som det sker i denne
undersøgelse - at operere med en lønarbejder
livsform i samfund, hvor lønarbejde kun har
marginal betydning, og det er ahistorisk at
anvende et begreb som den selverhvervende
livsform i et samfund, hvor den enkeltes ud
foldelser foregår inden for snævre rammer,
fastsat af købmandsgilder, håndværkerlav og
grandelav. En analyse af et samfund i over
gangsfasen mellem feudalisme og kapitalisme
fordrer anderledes historiefølsomme begreber.
Endelig bør det også nævnes, at forfatterens
anvendelse af den marxistiske terminologi om
kring begreberne produktionsmåde og sam
fundsformation forekommer noget fremmede
og omvendte for anmelderen, der ellers mener
at have et ret godt kendskab til disse begreber
og deres anvendelse inden for forskellige forsk
ningstraditioner.
Alt i alt er der her tale om en undersøgelse
med mange gode momenter i den konkrete
analyse, men som desværre tynges unødigt af
alt for meget akademisk-etnologisk begrebsar
tisteri. Med inspiration i begrebet etnocentrisme, der refererer til et etnisk snæversyn på
andre kulturer, kunne en anmelder med bag
grund inden for historievidenskaben derfor fri83
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stes til at betegne den foreliggende bog som
noget etnolog-centristisk.
Thomas Bloch Ravn

Gitte Nødskov: Landlige tekstiler fra
Himmerland og Kjær Herred fra midten
a f 1700-årene til midten a f 1800-årene.
Udgivet af Historisk Samfund for Him
merland og Kjær Herred, Ålborg Histo
riske Museum og Danske Folkedansere
1992. 314 s.
Det er en indbydende bog - trykt på glittet
papir og med gode farvebilleder, foruden en
mængde i sort/hvidt.
Hensigten med bogen er at vise nogle af de
landlige tekstiler og følge dem gennem skif
tende modepåvirkninger fra aristokrati og bor
gerskab, jvf. indledningen.
Bogen er klart disponeret med følgende em
ner: Brug og sammensætning af dragtdelene.
Kilder til bestemmelse af tøjets alder. Stof
fernes oprindelse og videre forarbejdning. Her
efter følger så de to hovedafsnit, hvori de be
varede dragtdele beskrives - henholdvis
mands- og kvindetøj.
Bogens styrke ligger i bredden - i gennem
gangen af navnlig lokale museers samlinger af
landlige tekstiler fra Himmerland og Kjær
herred med afstikkere til naboegnene. Des
uden omtales relevante trykte kilder, hvori be
skrivelser af dragtskik forekommer. Med hen
syn til dragtdelenes brug og sammensætning,
så sluttes der løbende hovedsageligt ud fra to
samtidige men ikke lokale skildringer ved
henholdsvis provst Caspar Schade fra Mors i
1807 og Eskel Sørensen fra Nordvestfyn i
1815. Og dagbogsoptegnelser efter fæstebonde
Christian Andersen i Nr. Tulstrup bruges som
et godt men knap så lokalt eksempel på teks
tilernes herkomst og fremstilling. Læseren ta
ges så at sige ved hånden gennem litteraturen,
opslagsbøger og diverse optegnelser, samt fire
udvalgte skrifter, hvor man kommer tæt på
menneskeskæbnerne.
En svaghed ved bogen i forhold til målsæt
ningen er det, at læseren ikke informeres mere
om egnen og dens sociale og erhvervsmæssige
forhold i perioden ud over i meget generali
serende termer. Der levnes således ikke læ
seren mulighed for fuldt ud at bedømme drag
ternes udseende og stiltræk - eller kulturens
veje og vildveje i forhold til modepåvirkninger
fra aristokrati og borgerskab. Hvilken betyd
ning har f.eks. de lokale godser og købstæder,
og det at Limfjorden strækker sig lige ned midt
i området?
En dybere indsigt i dette vanskeliggøres na
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turligvis af, at en stor del af de bevarede dragt
dele er af ukendt præcis herkomst. Men det
skal understreges, at en sådan oversigt og
grundig gennemgang af bevarede dragtdele er
forbilledlig og ville være ønskelig på ethvert
kulturhistorisk lokalmuseum - og endnu en
kraftig påmindelse om, at dragternes bag
grundsoplysninger er det en hel del værd at få
med, mens tid er.
Bogen er i øvrigt blevet til foranlediget af en
udstilling på Ålborg historiske Museum i an
ledning af Danske Folkedanseres dragtstævne
i 1992. Udgiveren forholder sig i efterskriften
til folkedragtsbegrebet med bemærkningen om
folkedanseres forkærlighed for uniformering.
Med bogen er der således givet også folkedan
sere et mere nuanceret grundlag at bedømme
egnens dragtskik ud fra.
Mette Eriksen Havsteen-Mikkelsen

KG . Holch Andersen: Nykøbing Mors i
tekst og billeder 1800-1940. Morsø Lo
kalhistoriske Forlag 1990. 160 s., 288
kr.
Esben Graugaard og Bent T. Holm: Det
gamle Holstebro. Holstebro Museum
1993. 150 s., 195 kr.
Som lokalhistoriker står man ofte i den situa
tion at skulle producere en let tilgængelig ind
gang til (dele af) områdets historie, eller man
har allerede produceret nogle artikler, som
burde samles til en udgivelse. Det kan være
svært at gøre, for resultatet kan komme til at
blokere for en mere samlet og dybere gennem
gang af historien; men på den anden side vil
denne måske ikke komme i mange år. Det er
disse overvejelser, der først kom mig i tan
kerne ved gennemlæsningen af de to værker.
Ingen af bøgerne giver sig ud for at være
mere, end de er. Allerede i forordet til bogen
om Nykøbing siges det, at den ikke er dæk
kende, men at ideen er at give dem, der inter
esserer sig for Nykøbing, en mulighed for at få
besvaret spørgsmål om en del af byens historie
og borgernes virke. Med vilje er den kronolo
gisk opdelt, 1800-1850 (7 sider), 1850-1880
(28 sider), 1880-1900 (38 sider) og 1900-1940
(76 sider). Tyngden kommer således til at ligge
omkring byens industrialisering 1880-1920.
Da emnerne så godt som udelukkende er er
hvervsvirksomheder og offentlige institutio
ner, kan man sætte et spørgsmålstegn ved nyt
ten af denne opdeling, idet introduktionen til
de enkelte tidsperioder er meget kortfattet - så
overblikket kommer ikke frem. Til gengæld er
gennemgangen af de enkelte industrielle virk
somheder (herunder østersfiskeriet og -be-
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handlingen), aviserne og bankerne udmærket.
På sin vis løses hermed problemet, for senere
bind vil kunne dække den øvrige del af er
hvervslivet (håndværk, handel), befolkning,
bebyggelse osv.
Bogens svaghed er, at overblikket aldrig
kommer frem. Til dels skyldes det emnevalget,
men der er meget få overvejelser om struktur
og udvikling - teksten er kun beskrivende.
Styrken er en velafvejet beskrivelse med det
væsentlige nævnt, og en velskrevet tekst. Der
er mange illustrationer; de er meget velvalgte
og illustrerende med en fyldig og uddybende
billedtekst. Det er en bog, som morsingboerne
utvivlsomt vil være glade for.
Det gamle Holstebro er femte bind i serien
om det gamle Holstebro fortalt i billeder. Den
står selvstændigt, idet den er stykket sammen
af tyve små artikler, som efter at have være
bragt i det lokale blad er blevet revideret og
yderligere illustreret. Emnerne er hentet fra
de seneste godt 100 år. Artiklerne er korte,
4-10 sider, og selv om de er blevet revideret
siden avisartiklen, skyldes differencen pri
mært billedstoffets omfang. Over halvdelen af
pladsen er optaget af billeder. Artiklerne om
fatter primært skildringer af enkeltpersoner,
virksomheder eller bygninger - naturlige em
ner for avisartikler. »Smørmarie«, Færch-huset, Postgården, bomhuset, jernstøberiet - væ
sentlige og kendte indslag for de lokale. En
kelte historier fanger for en udenforstående:
100-års jubilæet for stavnsbåndsløsningen
førte til kamp mellem Højre og Venstre, så der
kom ikke mindre end to stavnsbåndsminde
sten.
Problematikken ved at genudgive denne
samling avisartikler som bog er den banale:
nogle af emnerne er så omfattende, at avisar
tiklerne dårligt kan tåle bogformens mere be
standige præg. De virker tynde - hvilket til
dels kan skyldes mangel på kildemateriale. En
mere gennemgående revision ville have været
på sin plads. Emnevalget i sig selv er nemlig
udmærket. I høj grad er der trukket på lokal
arkivets avisregistrering. Det har givet nogle
spændende illustrationer; til gengæld har man
til tider brugt avisstoffet, hvor det ikke har
større relevans. Som ved den foregående bog
har man mange og velvalgte billeder med god
og fyldig billedtekst. I forordet er nævnt, at
man til dels bygger på erindringsstof - det
kunne utvivlsomt være anvendt i større grad
til at give teksten fylde og atmosfære. Alt i alt
er der tale om en samling spredte glimt fra
Holstebros historie, som er gengivet i en smuk
og velfortalt opsætning. Den bliver garanteret
en salgssucces som de fire foregående bind.
Selv om de to bøger har lidt forskellig til
gang til emnet, har de alligevel samme træk
ved at være beskrivende, ikke reflekterende.

De henvender sig udelukkende til de lokale
(det er også her, institutionernes bagland og
køberne er). Begge er udtryk for den glædelige
tendens, der har været i de seneste år, at ud
nyttelsen af billedmaterialet er blevet langt
bedre, både i valg, gengivelse og billedtekst.
De er forholdsvis billige - og vil nok kunne
tjene pengene hjem på det lokale salg.
Peter Korsgaard

Kaj Sekkelund: Søfart, handel og bondeøkonomi. Thisted 1814-50. Knakken
1993. 153 s., 158 kr. Fås hos Lokalhisto
risk Arkiv for Thisted Kommune.
I de seneste år har studiet af de klassiske køb
mandsgårde i 1700- og 1800-tallet fået en op
blomstring. En af de konklusioner, som man
umiddelbart synes at kunne drage, er, at der
er væsentlige forskelle i købmandsgårdens
profil fra Thisted over Lemvig, Odense og Hol
bæk til Roskilde.
Kaj Sekkelund har til sin magisterkonferens
skrevet speciale om Thisted, og specialet er i
bearbejdet form udgivet som bog. At det blev
Thisted, skyldes forfatterens personlige til
knytning, og man kan spekulere på, om de
andre byer i området ville have været lige så
markante. Thisted var geografisk placeret i
skæringspunktet mellem limfjordshandelen,
en Nordsø/Skagerrak-orienteret søfart og en
sydvendt heste- og studehandel. Men Agger
tangens gennembrud 1825 og sejløbets uddyb
ning 1836 ændrede totalt mulighederne for de
vestlige limijordsbyer, og Thisted havde i
1860’erne Jyllands fjerdestørste handelsflåde.
Et af spørgsmålene bliver derfor naturligvis,
hvor meget den generelle vækst spillede ind i
forhold til de ændrede handelsmæssige mulig
heder.
I 1814 var der tre typer handel. Skudehan
delen på Norge var primært bondesøfart, hvor
korn udveksledes mod træ, dog med et vist
købmandsengagement i kapitalkrævende trælast/jernoplag. Limfjordshandelen var en til
svarende kombination af bondesøfart og køj?mandsengagement i det vestlige limfjordsom
råde. Endelig var der forbindelsen til den store
omverden, som næsten totalt blev kontrolleret
af Ålborg. Passagen gennem Aggerkanalen ef
ter 1836 ødelagde Ålborgs dominans, og i de
følgende år voksede handelen, først med Al
tona som den dominerende, derefter England.
Også norgeshandelen gik i stigende grad over
Thisted. Men allerede før kanalen var der ten
denser til dette handelsmønster med udskib
ningshavn i Klitmøller, så kanalen forstær
kede blot en tendens.
Den øgede fjernhandel ændrede byens
85
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struktur. Rederikøbmændene blev i stigende
grad den dominerende gruppe, og specialise
ringen satte ind. En opdeling i rederikøbmænd/grossister, specialhandlere, detailhand
lere og fabrikanter bliver naturlig, mens køb
mandsgårdenes traditionelle engagement i
avlsbrug og brændevinsbrænding var i tilbage
gang. Opdelingen af købmændene satte sær
ligt ind fra slutningen af 1820’erne. Fysisk gav
det sig udslag i en kvarterdannelse og en cen
trering af dele af handelen. Væsentligst var de
større krav til kapitalen. De købmænd, som
ikke havde råd til at sprede deres vareindkøb
på flere grossister, men som —måske af man
gel på kapital - var bundet til en enkelt, gerne
i Ålborg, bukkede i stort omfang under.
Købmændenes økonomiske profil var noget
anderledes end så mange andre steder. Det
skyldtes i nogen grad den store rederivirksom
hed, men også en manglende vægt på avlsbrug
og især brændevinsbrænding. Det sidste træk
bekræftes af Rawert (Kongeriget Danmarks in
dustrielle Forhold, 1849), og man kan spørge
sig selv, hvorfor det var tilfældet. Måske skyl
des det delvis den særlige handel på England
og Norge, delvis hjemmebrænderiets omfang i
Thy?
Men også den særegne bondeøkonomi var
med til at give købmændene en særlig profil.
Handelen med heste og stude gik uden om
købmændene og gav tidligt bønderne en pen
geindtægt. De store markeder spillede også en
rolle som alternativ til købmandshandelen.
Selv om kornhandelen steg væsentligt i sidste
del af perioden, var der tale om en stor net
toimport for den handel, som gik gennem køb
mændene - og det prægede også deres profil.
Endelig er også i bogen en beskrivelse af
bondeøkonomien, mere præcist markederne,
studeeksporten, uldhandelen, dyrkningssyste
mer m.m.
Det første store afsnit, om søfarten på Thi
sted tolddistrikt, giver et meget spændende og
suverænt overblik over udviklingen i handels
mønstrene med hensyn til både varetyper, va
remængder og destinationer. Den kædes ud
mærket sammen med forholdene på land. Et
spørgsmål om kildegrundlaget er dog på sin
plads. Beskrivelsen er så godt som udeluk
kende baseret på toldmateriale, og det kan
give nogle skævheder, som imidlertid knap
nok diskuteres. Der findes bl.a. en behandling
af problemet, Helge Hammer: Handel og søfart
på Kalundborg 1730-1798 (utrykt speciale,
Københavns Universitet), som viser svaghe
derne, og hvori havneregnskaberne er benyttet
til kontrol af toldmaterialet. For selv om der
ikke findes meget havneregnskabsmateriale
bevaret for Thisteds vedkommende, kunne en
kontrol være foretaget.
Det andet store afsnit, om købmændene på
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land i Thisted, supplerer smukt det første, så
søfart, bystruktur og købmandsprofiler kombi
neres. Man kunne dog godt savne en overvej
else af, hvorfor Thisteds købmænd adskilte sig
fra så mange andre. Ved gennemgangen slog
det mig, at flere væsentlige kilder til købsta
dens struktur og økonomi ikke var blevet an
vendt, bl.a. ligningslisterne, opmålingerne til
bygningsafgiften 1803 og 1851 samt nogle af
brandtaksationerne, men de findes ikke be
varet i særligt omfang for Thisteds vedkom
mende (ifølge Landsarkivet i Viborg). De ville
have kunnet supplere den gode gennemgang.
Bogen bærer noget præg af at være et om
arbejdet speciale. For en forfatter er det svært
at skære fra. For læseren kan det være svært
at bevare overblikket mellem så mange detal
jer, som nu engang skal med, og enkelte afsnit
har heller ikke den store betydning for hel
heden - selv om de vil være meget interessante
for de lokale. Illustrationerne er meget gode,
men graferne kan være et problem. Enkelte
gange kan man ikke se, om de er akkumu
lerede eller ej, og i et enkelt tilfælde (s. 125) er
grafen meget uoverskuelig.
Interesserede i handels- og købstadshistorie
bør læse denne bog som rummer flere nye
aspekter især inden for handel og søfart. Med
den er flere nuancer kommet til vores forstå
else af den klassiske købmandsgård.
Peter Korsgaard

Knud B. Christoffersen: Købstaden Frederikssunds historie 1801-1970. Bd. 2:
1901-1970. Forlaget Thorsgaard 1993.
512 sider, 598 kr.
Bind 1 af Købstaden Frederikssunds historie
1801-1970, der er anmeldt af undertegnede i
Fortid og Nutid 34, 1987, s. 101-103, behand
lede det 19. århundrede i tre hovedafsnit, dæk
kende årene 1801-1850, 1850-1885 og 18851900. I bind 2 videreføres denne opbygning
med en opdeling i to hovedperioder 1901-1940
og 1940-1970, men således at de første 40 år
får to store afsnit, de sidste 30 år ét. Endvidere
har forfatteren i dette bind valgt at bygge sin
skildring af byens historie op omkring en gen
nemgang af byens gader og huse, af dens virk
somheder, institutioner og foreninger inden
for de to hovedperioder. Disse gennemgange
optager en meget væsentlig del af bogens ca.
500 sider, således at det er begrænset, hvad
der er af sammenfattende skildringer af ud
viklingen og af de ændringer, som er sket i
dette århundrede.
Indledningsvis bringes et afsnit »En ny tid«,
der forsøger at skildre nogle væsentlige for
hold, som ændrede folks hverdag i det 20. år-
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hundrede. Det drejer sig først og fremmest om
forbedringer inden for sundhed, hygiejne og
renlighed, men også om de drømme, planer og
kampe, som Frederikssundborgerne havde el
ler førte omkring deres by. Forfatteren ønsker
hermed at anslå nogle hovedtemaer for ud
viklingen dels i dette århundrede og dels i Fre
derikssund.
Herefter følger et afsnit om befolkningsud
viklingen 1901-1940 (s. 17-22), der har sin
fortsættelse i begyndelsen af tredje hovedaf
snit (s. 340-343) om den tilsvarende udvikling
1940-1970. Også i afsnit om udviklingen in
den for industri, håndværk og handel, der
kommer spredt rundt omkring i bogen, er støttet af en del tabeller - samlet kommen
tarer til byens befolkningsmæssige, sociale og
økonomiske udvikling set i relation til den ge
nerelle udvikling i Danmark.
I øvrigt er det første hovedafsnit først og
fremmest en gennemgang af byens gader, huse
og mennesker i det nævnte tidsrum, hvor vi
følger forfatteren på en vandring rundt i byen
og ser på byens huse og de ændringer, der sker
med dem, og hører om de mennesker, der har
ejet dem eller boet her. Dette afsnit bygger
videre på tilsvarende afsnit i bind 1, hvor vi
var rundt i byen i 1801 - ud og ind af alle byens
30 huse - og i 1870. Da byen er vokset kraftigt,
kan det ikke blive lige så grundigt, og alligevel
må jeg som anmelder og ikke-Frederikssundboer indrømme, at turen faldt mig lidt vel lang
- ca. 130 sider - selv om den blev lettet gen
nem de mange illustrationer og kort, der viser
byens udvikling inden for de ca. 40 år. Men for
»de indfødte« er dette afsnit sikkert særdeles
interessant læsning, ikke mindst på grund af
det store galleri af personer og slægter, som
her passerer revy, men også fordi man gennem
tekst og billeder får et godt indtryk af byens
fysiske udvikling i denne periode, bl.a. med
fremvæksten af villakvarterer især nord for
den ældre bykerne. Billeder og tegninger illu
strerer de skiftende stilarter.
Andet hovedafsnit med overskriften »Frem
skridt og krise 1901-1940« og tredje hovedaf
snit, der har fået titlen »Vikingetiden« efter de
vikingespil, som fra 1952 gjorde Frederiks
sund landskendt, er hver på ca. 170 sider og
har nogenlunde samme opbygning. Udviklin
gen inden for byens erhvervsliv skildres med
gennemgang af alle byens større industri- og
handelsvirksomheder, hvorefter følger skil
dringer af havn, jernbane og postvæsen, lokalog landspolitik, kommunens forvaltning, sko
leforhold samt foreningsliv. I afsnittene om
foreninger bringes der oversigter over alle for
eninger i Frederikssund, kronologisk opbygget
efter deres stiftelsesdato eller -år. Bag disse to
oversigter (s. 303-304 og 483), der knytter sig
til tilsvarende oversigter i bind 1, ligger der et

kolossalt registreringsarbejde, og de giver i sig
selv et vældig godt indtryk også af de ændrin
ger i samfundslivet, som er sket i de sidste ca.
150 år.
I disse to hovedafsnit er det således er
hvervsliv, fællesskab og fritidsliv, som be
handles, primært på grundlag af en skildring
af virksomheder, institutioner og foreninger. I
afsnittet om tiden 1940-1970 er der imidlertid
ikke blevet plads til den samme grundige skil
dring af byens gader og huse som for perioden
1901-1940. Her er der mere tale om en over
sigtsmæssig gennemgang af boligbyggeriet ef
ter 1940, dvs. med omtale især af det sociale
boligbyggeri og af parcelhusbyggeriet, samt et
kort afsnit om bymidtens modernisering med
gadegennembrud og nedrivninger af mange
ældre bygninger. Forfatterens holdning hertil
mærkes som en undertone i teksten - man gik
i 1960’erne nok lidt for vidt. Tredje hovedafsnit
indledes i øvrigt med ca. 15 sider om besættel
sestiden og afsluttes med et kort afsnit om
kommunesammenlægningen, der fører skil
dringen frem til 1970.
Men året 1970 udgør ikke noget særlig klart
skel i byens udvikling. At det her som i andre
nyere byhistoriske fremstillinger er valgt som
slutår, hænger sammen med, at vi er vænnet
til at tænke i administrative enheder. Den
gamle købstad udgør en sådan enhed, også kil
demæssigt, og derfor slutter dens historie i
1970, hvor de administrative grænser ændres.
Men er det rigtigt, at Frederikssunds historie
efter 1970 er noget helt andet end før 1970,
fordi der kommer store landområder med til
kommunen? Er der ikke også før 1970 en sam
menhæng mellem land og by, som det er vig
tigt at få skildret i byens historie? Købstaden
Frederikssunds historie viser i hvert fald efter
anmelderens mening, at der ligger et klarere
skel omkring 1960, dvs. omkring det tids
punkt, hvor højkonjunkturen begynder at
sætte ind. Den by, hvis fysiske, økonomiske og
sociale struktur var skabt i begyndelsen af år
hundredet, ændres for alvor i 1960’erne, og det
gælder nok for langt de fleste gamle købstæder
i Danmark.
At 1970 er sat som bogens afslutning be
tyder derfor også, at redegørelsen for byens
fysiske vækst og forandring, således som den
tog fart fra 1960’erne, er underlig uafsluttet.
Frederikssund Nord, byens store byudvik
lingsområde, ser vi kun i model, men ikke fær
digt - heller ikke på noget kort, og i det hele
taget kunne man for tiden efter 1960 nok have
ønsket sig en billedmæssig dokumentation, og
i hvert fald en anvendelse af kortmateriale, af
samme solide omfang som for tiden 19011940. Der mangler således kort over byens nye
yderområder. De tre kort fra dispositionspla
nen 1961/63 er dem, der kommer nærmest til
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at vise byens vækstområder, men de er totalt
uden navne og hjælper ikke læseren til at ori
entere sig med hensyn til beliggenhed af de
nye boligområder, fabrikker og institutioner,
som omtales i teksten. Det er således ikke lyk
kedes anmelderen at få placeret f.eks. Amts
gymnasiet og Marienlystskolen eller en af de
nye virksomheder —Haldor Topsøes katalysa
torfabrik - hvorom det s. 394 blot oplyses, at
den opførtes i Engbækkrogen ved Linderupgård. Kun indfødte ved, hvor det er, men et
kort kunne have hjulpet ikke-indfødte til en
placering. Formodentlig ligger de alle i Fre
derikssund Nord.
Bogens anvendelse af kort er derimod i før
ste del af bogen på linje med den overdådige
brug afkort, som kendetegner bind 1. Ligesom
i bind 1 anvendes mange steder mindre detail
kort i form af udsnit af matrikelkort eller nytegnede kort. De er nyttige, selv om de fleste er
uden målestok og mangler nordpil og derfor
kan være vanskelige at placere i forhold til
helheden, således som den fremgår af bykor
tene. I bogen gengives kortene fra Traps 4. og
5. udgave fra henholdsvis 1917 og 1952 samt
et matrikelkort fra 1935 - foruden udsnit af
målebordsblade 1912 og 1943. Kortet fra 1952
er det yngste kort, der bringes (med navne), og
derfor står skildringen af væksten fra
1960’erne uden den kortmæssige dokumenta
tion, som er nødvendig for at kunne følge og
forstå byvæksten og den byplanlægning, som
ligger bagved.
Bogens brug af illustrationer er overdådig.
Der er ingen farvegengivelser i bogen, men til
gengæld har den en et meget stort antal sort
hvide illustrationer, vel omkring 700. Bogens
store format er udnyttet fuldt ud til teknisk
fremragende gengivelser af de mange gode fo
tografier. Især må fremhæves de mange bille
der af de tre fotografer Johannes, Helmuth og
Henning Hansen. Fotografierne er suppleret
med kort, tegninger og avisannoncer m.m.,
som bevirker, at bogen næsten kan læses alene
som en billedbog, ikke mindst fordi der er en
snæver forbindelse mellem billeder og tekst.
Billederne kommer i en sammenhæng, der
nøje følger bogens opbygning.
Som nævnt har forfatteren valgt at bygge
sin skildring af byens historie op omkring en
gennemgang af byens gader og huse, af dens
virksomheder, institutioner og foreninger in
den for de to hovedperioder 1901-1940 og
1940-1970. Det bevirker, at der bliver en del
gentagelser fra afsnit til afsnit, f.eks. i omtalen
af de firmaer, der eksisterer både før og efter
1940, og hvor tråden så skal knyttes bagud til
det forrige afsnit. Men gentagelser kommer
også ind på anden vis, f.eks. omtales byens
ønske om at flytte banegården både i afsnittet
om jernbaner 1901-1940, s. 233, og i afsnittet
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1940-1970, s. 370, hvor det så oplyses, at øn
sket endelig gik i opfyldelse i 1989. Inden for
hovedafsnittet 1940-1970 omtales f.eks. mu
rermester Anker Hansen og hans entreprenør
firma både under afsnittet om byggeriet efter
1940 (s. 356) og i gennemgangen af de enkelte
virksomheder (s. 401).
Det er naturligvis vanskeligt at undgå gen
tagelser i et så omfattende værk, som en by
historie er, men i dette tilfælde hænger det
efter anmelderens mening meget snævert
sammen med den opbygning, som forfatteren
har valgt at give sin bog. Han har lagt vægt på,
at de enkelte virksomheder og forretninger,
især de større, får hver deres afsnit med en
skildring af firmaets historie og fysiske ram
mer. Men også de personer, der har opbygget
eller ledet firmaet, skal have deres plads. På
samme måde er det vigtigt for forfatteren at få
omtalt personer i banker og sparekasser, i den
kommunale administration, inden for forenin
ger osv. Det omfattende personregister vidner
om, hvor mange Frederikssundborgere det på
denne måde er lykkedes forfatteren at få med i
teksten, mange af dem endda flere gange. Det
gælder bl.a. byens borgmestre - og det er nok
ikke så mærkeligt - men herudover møder vi
som gennemgående personer realskolebestyre
ren, byens slægt af storkøbmænd, lokalredak
tører, sagførere og arkitekter som dem, der har
sat deres stærkeste præg på byens udvikling
på flere forskellige områder. Selv om ca. 1000
personer er omtalt i teksten, bringer bogen
kun ganske få portrætter, ca. 40 i alt, men til
gengæld ganske mange gruppebilleder, hvor
byens borgere, også mange af dem, der er
nævnt i teksten, træder frem.
En anden følge af den opbygning, forfatteren
har givet sin byhistorie med de mange gen
nemgange af firmaer og institutioner, er, at
den er stærkt tynget af facts. Navne, årstal,
datoer, antal, omfang, størrelse osv. hober sig
op i den enormt stofmættede fremstilling. Det
kan være noget af en belastning for den stak
kels læser, men det gør naturligvis, at bogen
kan bruges som opslagsværk, og ved sine hen
visninger kan den lede den interesserede læser/borger videre til anden litteratur. Bogen er
nemlig ligesom bind 1 udstyret med kildehen
visninger, i alt 740. Det fremgår heraf, at ikke
mindst lokalaviserne er benyttet som den vig
tige kilde til lokalsamfundets historie, de er
overalt. At forfatteren i øvrigt har været vidt
omkring, fremgår også af kilde- og litteraturli
sten.
Af en moderne byhistorie kan man forvente,
at den giver en sammenhængende skildring af
byens fysiske, økonomiske, sociale og kultu
relle udvikling. Den er værket, man vil gå til,
hvis man vil søge oplysning om tilstande og om
udvikling og forandringer over tid, men den er
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også værket hvor man vil søge oplysning om
enkeltpersoner, om firmaer, institutioner og
meget andet. Byhistorien er også et opslags
værk. Med den opbygning Købstaden Frederikssunds historie har, har Knud Christoffer
sen i høj grad gjort den til et sådant opslags
værk, selv om han har gjort det lidt vanskeligt
for læseren/borgeren at finde frem til hvor fir
maer, institutioner, gader og lignende er om
talt. Hans byhistorie kunne i høj grad have
fortjent et emne- og sagregister, ja sågar et
stedregister, der kunne lede læseren frem til
de steder i bogen, hvor en bestemt gade eller et
hus er omtalt. Nu må hun nøjes med at søge
sig vej gennem indholdsfortegnelsen.
Med hensyn til at give den sammenhæn
gende skildring af byens fysiske, økonomiske,
sociale og kulturelle udvikling står Knud Christoffersens byhistorie svagere. Sammenhæn
gen drukner meget let i de utrolig mange de
taljer. Det må også erkendes, at værket står
stærkest i skildringen af den første halvdel af
århundredet. Ved sit omfang, sin stofmættethed og sin store mængde af illustrationer, der i
nøje sammenhæng med bogens tekst viser så
at sige alle sider af byens liv og dens udvikling,
hævder Købstaden Frederikssunds historie sig
markant blandt nyere danske byhistorier.
Henrik FangeKj)

Etatsråd H.N. Andersens livserindrin
ger. Udgivet med noter og kommentarer
af A. Eggers-Lura. Odense Universi
tetsforlag 1993. 274 s., 290 kr.
Af flere grunde hører H.N. Andersen til de
gådefulde personer i nyere dansk historie.
Først og fremmest fordi vi ikke har helt hold
på, hvorfor han kunne gøre denne fantastiske
karriere. Hvilke egenskaber hos denne SkidtLises søn fra Nakskov gjorde så stort et ind
tryk hos hans magtfulde omgivelser, at han i
kritiske situationer kunne blande sig i dansk
og international storpolitik og udnytte dem til
egne og ØKs formål?
Mens vi ved besvarelsen af sådanne spørgs
mål risikerer at bevæge os over i psykologien,
hvor vi som historikere skal træde varsomt, så
er vi på mere sikker grund, når vi nøjes med at
iagttage Andersens ydre karriere. Men også i
den har der været dunkle punkter, som hver
ken familien eller Kompagniet indtil for nylig
har været ivrige for at medvirke til at belyse.
Af uforståelige årsager. Men nu er tavshedens
eller fortielsens dage åbenbart forbi. Anled
ningen hertil er i sig selv en interessant histo
rie.
Udgiveren af disse livserindringer, den for
henværende ØK-mand A. Eggers-Lura var

som ung udstationeret i Singapore. Han for
tæller, hvad der for historikere er en rædselsberetning. Under oprydning i kontorets arkiv i
1953 blev lokale medarbejdere sat til at køre
dets arkiv på lossepladsen, for dets lokaler
skulle bruges til kontorer. Men arkivet blev
kørt bort ubeset og usorteret.
Heldigvis var unge Eggers-Lura nysgerrig.
Han fik sin nysgerrighed styret ved at kigge
dele af arkivet igennem og fandt en del inter
essante papirer, bl.a. nogle beskadigede sider
fra et manuskript af H.N. Andersen. Det tog
han med hjem.
Senere viste det sig at være brudstykker af
det sidste, Andersen skrev i sit liv - Livssyn
fra august 1937, fire måneder før sin død. Pa
pirerne indeholdt også en komplet liste over
samtlige etatsrådens skrifter, hvoraf kun en
del var udgivet og adskillige blot trykt for
troligt som manuskript til private formål og
endda - formentlig efter ansøgning - unddra
get pligtafleveringen til Det kongelige Biblio
tek.
Deres eksistens var kun offentlig kendt fra
to kronikker, som Politiken-journalisten An
ker Kirkeby skrev i sit blad den 2. og 3. marts
1938. Han havde i 1937 haft lejlighed til at
læse dele af Andersens ukendte forfatterskab
igennem kort før hans død.
Eggers-Lura var som ung i 1953 mere op
taget af Singapores lyksaligheder end af ØKs
historie. Først som pensionist genoptog han
sin interesse for Kompagniets fortid. I bibliote
ket på Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg
fandt han et komplet eksemplar af Livssyn. Og
hos to børnebørn af Andersen fik Eggers-Lura
i 1991 adgang til de Livserindringer, som blev
trykt i 1918 i syv nummererede eksemplarer,
hvoraf kun de to er bevaret. Det er disse Livs
erindringer, Eggers-Lura nu har udgivet og
forsynet med kommentarer og noter, vejledt og
bistået af professor Tage Kaarsted.
De kaster nyt lys over de mørke og ukendte
år i Andersens liv, dvs. fra barndommen og
frem til dannelsen af ØK i 1897, især årene fra
han i 1872 stod til søs, og til han i 1884 gik i
land i Bangkok og startede Andersen & Co.
Andersen var en udmærket skribent, en le
vende fortæller og glimrende iscenesætter af
sig selv. I disse livserindringer dog mindre end
i sine beretninger om den politisk-diplomatiske indsats under 1. verdenskrig. Men hans
partnere og hjælpere undervejs til toppen får
ikke altid, hvad der tilkommer dem, f.eks.
hans partnere kaptajn P. Andersen, der er helt
anonymiseret, eller de tre brødre Kinch og ad
miral Richelieu.
Desværre omfatter udgivelsen af disse livs
erindringer ikke Kompagniets første storm
fulde og formentlig også nervepirrende år med
fejldispositioner, regnskabsfusk og bedrageri,
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som bestod i at rejse ny kapital på grundlag af
falske regnskaber. Regnskabsfuskeriet blev
erkendt af Andersen selv og internt i Kompag
niet allerede i 1908 og 1912. Udgiveren har
nemlig udeladt de 46 sider af originalmanu
skriptet, der dækker årene 1897 til 1917, da
erindringerne blev skrevet. Begrundelsen er,
at denne periode af hans liv allerede er blevet
indgående skildret af andre forfattere.
Som en af disse andre forfattere vil jeg gerne
beklage, at netop Andersens egen version af
Kompagniets kontroversielle første år er ude
ladt. Til gengæld strejfer Eggers-Lura dem
stedvis i sine noter og kommentarer, men rige
ligt defensorisk og lidt for præget af den ØKtr adi tion, han ellers synes delvis at have gjort
sig fri af.
Det gælder især hans omtale af Kinch-affæren - lakmus-prøven for enhver, der beskæf
tiger sig seriøst med Andersen og ØK. Her
havde det eksempelvis været på sin plads side
207 at nævne, at Andersens svoger kaptajn
Guldberg var sideordnet direktør i Bangkok
med Emmanuel Kinch og som sådan medan
svarlig for Bangkok-filialens drift i de kritiske
første år. Men også i omtalen af, at Andersen
ikke opfyldte afleveringspligten til Det konge
lige Bibliotek for trykt materiale er udgiveren
rigeligt defensorisk.
Livserindringer blev trykt i marts 1918, men
loven om afleveringspligt med dens nye und
tagelsesbestemmelser, som Andersen senere
gjorde brug af, blev først gennemført i 1922.
Noter og realkommentarer er fyldige, oply
sende og professionelt udformede, men ikke
uden fejl i detaljen. Eksempelvis var J.H.
Deuntzer professor fra 1872, ikke først fra
1901 som anført s. 248. Prins Valdemar og
prinsesse Marie havde ikke tre børn som an
givet s. 243 men fem, hvoraf Axel ikke som
anført var den ældste. Andersens førstefødte
søn, der døde som spæd i Bangkok, hed Jens
Jacob som anført i slægtstavlen, ikke Carl Ja 
cob som anført s. 224.
Det væsentlige er, at Eggers-Lura - en
mand uden for det professionelle lav - med sin
ildhu og denne udgivelse fortjenstfuldt har ud
fyldt nogle huller i vor viden, korrigeret detal
jer og kompletteret billedet af denne mærke
lige mand.
Ole Lange
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Nakskov. Bevaringsværdier i byer og
bygninger 1990. Udg. af Miljøministe
riet, Planstyrelsen i samarbejde med
Nakskov Kommune 1990. 250 kr.
Kommuneatlas Esbjerg. Bevaringsvær
dier i byer og bygninger 1992. Udg. af
Miljøministeriet, Planstyrelsen i sam
arbejde med Esbjerg Komune 1992. 180
kr.
Kommuneatlas Holbæk. Bevaringsvær
dier i byer og bygninger 1993. Udg. af
Mijøministeriet, Skov- og N aturstyrel
sen i samarbejde med Holbæk Kom
mune 1993.
For fem år siden startede et forsøgsarbejde
mellem Planstyrelsen - nu Skov- og Natur
styrelsen - og tre tidligere købstadskommu
ner, nemlig Nakskov, Roskilde og Esbjerg. For
målet var at nå frem til en metode, som både
med hensyn til produktionstid og ressourcer
gjorde det nemt at kortlægge og registrere be
varingsværdige huse og bymiljøer i landets
kommuner. Fem år senere er kommune-atlas
nr. 35 - over Holbæk - på gaden, og dermed en
passende lejlighed til at gøre en slags status
med udgangspunkt i tre atlas, som har det til
fælles, at anmelderen har haft sin gang i de
kortlagte købstæder.
Tilblivelseshistorie
Selv om initiativet til kommuneatlasserne som for Københavns vedkommende af prakti
ske årsager hedder bydelsatlas - kom fra cen
tralt hold, er de forskellige; dels fordi de kort
lagte byer og landskaber er det, dels fordi ar
bejdet er blevet udført af skiftende konsulen
ter i samarbejde med lokale planlæggere og
historikere. I opbygning og format er kortene
dog nogenlunde identiske; først behandles
landskabet, dernæst byens og de enkelte kvarterers bygnings- og planlægningshistorie, og
til sidst følger en grafisk fremstilling af de
bevaringsværdige bygninger opført før 1940 dog helt op til 1960 for Holbæks vedkommende
- i udvalgte kvarterer og landsbyer. Teksten
illustreres af en række kort, tegninger og nye
og gamle fotos. Atlasserne udgør et slags sam
mendrag af samtlige de oplysninger om huse
og bebyggelser, som er blevet registreret i løbet
af undersøgelsesperioden. Disse oplysninger
er frit tilgængelige hos kommunen eller Skovog Naturstyrelsen.
Registreringer er sket ud fra en udvidet for
tolkning af begrebet bevaringsværdigt. Ud fra
snævre stil- og arkitekturhistoriske kriterier
ville der næppe være så meget at skrive hjem
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om, men anskues byens huse og planer fra en
kultur- såvel som miljøhistorisk vinkel, så sti
ger deres værdi betragteligt. Formålet med
disse atlas er således at synliggøre bygninger
og bebyggelser, som hidtil har stået noget i
skyggen: Småhusene i stræderne ned mod
Nakskov fjord, dobbelthusene tilhørende læ
rernes byggeforening i Esbjerg fra 1907 - der i
vittige folkemunde fik navnet Klogerup - kar
réer i lyse og grønne omgivelser bygget af ar
bejderbevægelsens boligforeninger i 1920’erne
og 1930’erne, et alderdomshjem tegnet af to
kvindelige arkitekter i 1929 til de gamle i Es
bjerg, eller de mange fine skoler og huse opført
i Bedre Byggeskik-stil på Holbækegnen. For
nu bare at nævne nogle få af de mange huse,
som er omtalt i de tre atlas. De to kommuneat
las fra Holbæk og Esbjerg rummer endvidere
nogle korte portrætter af byernes førende arki
tekter og bygmestre, hvorimod dette desværre
ikke er tilfældet i Nakskov. Hvorfor det kun er
mandlige arkitekter og bygmestre, som er om
talt på trods af, at Esbjerg som nævnt fik et
alderdomshjem tegnet af to kvinder, kunne
være interessant at få belyst. Var der ingen
kvinder i denne branche, eller tegnede de no
get andet end det byggeri, man(d) har udvalgt?
Hovedparten af de omtaltehuse stammer fra
købstædernes glansår omkring århundredskif
tet frem til 1920’erne og 1930’erne, hvor arbej
derne og funktionærerne fik råd til - og lejlig
hed til - at flytte i arkitekttegnet hus - selv om
det måske kun var typetegnet. Det er trods alt
begrænset, hvad der er tilbage fra købstæder
nes ældste tid ud over de fine renaissancehuse
på torvet i Nakskov. Og Esbjergs byhistorie
går som bekendt kun tilbage til 1868-1869.
Med til dette billede af det danske købstads
byggeri hører imidlertid, at byens varierende
bygningstyper og stilarter er vægtet meget for
skelligt fra by til by; i Nakskov behandles in
dustribyggeriet forholdsvis indgående, i Es
bjerg er funktionalismens huse kommet med
lige som landskaber og landsbyernes huse bli
ver mere detaljeret beskrevet end i de to andre
registranter. Og i Holbæk får skolebyggeriet
mere omtale end i de to andre atlas tilsammen.
Forhold, som udspringer af atlassernes for
skellige tilblivelseshistorie, men som samtidig
bidrager til at skærpe læserens opmærksom
hed over for udvælgelsen af de øvrige huse,
bebyggelser og kvarterer. En skepsis, som også
er blevet luftet i Arkitektens spalter i en om
tale af Østerbro bydelsatlas af lokalhistorike
ren Hans Helge Madsen {Arkitekten 1993, s.
250-252).
Kan der således spores en vis vaklen i hvilke
typer af byggeri og hvilke tidsperioder, som
skal under luppen, så er det et fællestræk, at
andet institutionsbyggeri end skoler og sana
torier både i byen og på landet gennemgående

er temmelig stedmoderligt behandlet. Det gæl
der f.eks. forsamlings- og missionshusene, asy
ler og børneinstitutioner og alderdomshjem.
Debatten om kortlægningens grænser skal
ikke foldes ud her. Derimod kunne det være på
sin plads at gøre sig nogle overvejelser over
komuneatlasidéen som sådan, over samspillet
mellem tidsånd og blikket på byen, og over
atlassernes anvendelsmuligheder - set fra en
kulturhistorikers skrivebord.
Udviklinger
I forordet til det første kommuneatlas over
Nakskov kunne man læse, at udgivelsen ikke
var tænkt som en turistfører, men derimod
som en »erindringsbog« for de mennesker, som
bor i og interesserer sig for Nakskov. In casu
nuværende og fremtidige husejere/sælgere og
kommunale politikere og planlæggere. Sam
menholdes disse bemærkninger med senere
udgivelser som kortene over Esbjerg og Hol
bæk, er det tydeligt, at sigtet er blevet bredere
og mere ambitiøst: Hvor Nakskov-atlasset
mest lignede en kommenteret registrant med
mange små gnidrede fotos, er både billed- og
tekstsiden eksploderet i Esbjerg og Holbæk.
Selv om det nu stadig ind imellem er svært at
finde rundt for en ikke-indfødt. Og endnu svæ
rere er det at bruge dem som opslagsværk, da
de ikke er forsynet med et index. Kultur- og
bygningshistorien er tydeligvis blevet et led i
byernes profilering, som det hedder nu om
stunder. Husenes og byernes planer giver et
fingerpeg om, hvad det har betydet, at byen
var en arbejderby eller en handelsby i et op
land af velbeslåede bønder, lige som de også
afspejler den betydning, det har haft, at hen
holdsvis et radikalt akademisk borgerskab og
Socialdemokratiet har haft fat i de politiske
tøjler: Pæne huse og købmandsgårde i Holbæk,
socialt boligbyggeri, småhuse, kolonihaver og
industribygninger i Esbjerg og Nakskov for nu
at sige det kort. Ligeledes er det interessant at
se, hvor forskelligt de tre byer har forvaltet
deres havnefront.
I indledningen til Nakskov-kortet kunne
man også finde en opfordring til at se atlasset
som et kulturhistorisk indlæg i sen-firsernes
debat om byens fremtid. Både i Nakskov og
Esbjerg førte dette til opstilling af en liste over
prioriterede værdier; i Holbæk derimod står
forfatterkollektivets visioner mest mellem lin
jerne. Klart er det imidlertid, at forfatterne
ikke bryder sig om parcelhuse, overdrevne bu
tiksfacader, hårdhændede renoveringer, ter
moruder og tilbygninger, parkeringspladser
eller grillbarer. Derimod er grønne kiler,
1890’ernes historicisme, Bedre Byggeskik, ha
vebybevægelsen og arbejderbevægelsen i høj
kurs. Det er det gode danske håndværk, be
sindigt, harmonisk og i det foretrukne natio91
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nale byggemateriale, teglene og de røde og
gule sten, som der her bliver slået et slag for
midt i en tid plaget af forurening, Europaunio
nen, begrænsede økonomiske ressourcer og
ikke mindst stor tvivl om fremtidens byer og
urbane relationer - inspireret af udviklingen i
storbyer i USA, Latinamerika og Østen. Hvor
oplevelsesfattigdom, rodløshed, vold og krimi
nalitet går hånd i hånd med social elendighed.
Nok er Holbæk ikke New York, og uanset
sammenligningen mellem Esbjerg og Chicago
kun havde en kort levetid i 1890’ernes jordspe
kulationsår, så kommer man ikke bort fra, at
de sociale og kulturelle problemer i den store
og den lille by har en række ligheder. På denne
baggrund kan man godt frygte, at bybevaring
vil blive en flugt for de få - med økonomien og
stilen i orden.
Som kulturhistoriker må man påskønne den
udvidelse af blikket på byen, som har været
styrende for kommuneatlassernes udform
ning. Byens huse og planer er vigtige levn fra
en tid, som var engang, produkter af forskel
lige sociale, kulturelle og politiske interesser.
Men byens huse er også et produkt af et levet
liv, af skiftende tiders opfattelse af, hvad der
var pænt eller grimt, mere eller mindre hen
sigtsmæssigt. Denne folkelige selvbygger- og
ikke mindst til- og ombyggertradition savnes
så godt som alle steder, hvilket efter min me
ning afspejler et problem i debatten om byg
ningsbevaring og værdier, nemlig hvis vær
dier, skal vi bevare for eftertiden?
Disse indvendiger bør imidlertid ikke over
skygge det faktum, at med den form, som de
senest udgivne atlas har fundet, er de et nyt
tigt og meget inspirerende redskab i udforsk
ningen af købstædernes historie både lokalt og
komparativt.
Ning de Coninck-Smith

Henrik Dethlefsen: De illegale Sverigesruter 1943-45. Studier i den maritime
modstands historie. Odense University
Studies in History and Social Sciences
vol. 149. Odense Universitetsforlag
1993. 238 s., 225 kr.
Jørgen H.P. Barfod: Endelig - 29. au
gust. Som vi oplevede den. Frihedsmu
seets Venners Forlagsfond. København
1993. 226 s.
Henrik Dethlefsens bog er kommet i forbin
delse med markeringen af 50-året for tysker
nes iværksættelse af jødeforfølgelserne i Dan
mark i 1943, hvor dansk indsats for at hjælpe
jøder med at komme ud af det besatte Dan
mark er en af de mere sande heltehistorier.
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Rent faktisk lykkedes det næsten 8000 jøder at
komme ud af landet. Der er kommet flere bø
ger i denne anledning, men denne bog er med
urette blevet overset i bunken af populærvi
denskabelige bøger om emnet. Og det er synd.
For den udmærker sig ved at være et viden
skabeligt værk af høj karakter og en flydende
og spændende fortalt beretning om de danske
illegale transportruter til Sverige. Det er den
eneste systematisk samlede oversigt over de
illegale sverigesruter under krigen.
Forfatteren har skrevet magisterkonferens
om emnet, og bogen er ifølge forfatterens eget
udsagn i alt væsentligt identisk med magi
sterkonferensen. Det præger bogen. Den er
sprængfyldt med teser og spørgmål til teksten.
Den er stringent i sin besvarelse af de op
stillede spørgsmål, så vi når frem til nogle
klare konklusioner. Fremhæves kan det, at
Dethlefsen rykker tidspunktet for jødetrans
porterne. Det begyndte ikke i oktober 1943,
men allerede før, i september 1943. Han be
svarer også et spørgsmål, som brænder på
manges læber. Hvad kostede det at komme
over? Det kostede noget at komme over, men
alle, også dem der ikke kunne betale, kom
med. Han rører endvidere ved en anden myte:
Rutearbejdet i oktober 1943 var ikke det ba
sale led for organiseringen af modstandsbe
vægelsens illegale sverigesruter. Dethlefsen
har gjort sig nogle overvejelser om tyskernes
holdning til de illegale ruter og fastholder på
lidt spinkelt grundlag, at når det lykkedes at
opretholde ruterne, skyldtes det, at området
havde lav prioritet hos den tyske krigsmarine
samt, at svenskernes holdning til rutearbejdet
var dikteret af politiske hensyn. Dethlefsen
udnytter dygtigt sit materiale, som i alt væ
sentligt er det overleverede materiale, der be
finder sig på Rigsarkivet. For eksempel kan
han foretage statistiske beregninger på grund
lag af passagerlister, som befinder sig i dansk
svensk flygtningetjenestes arkiv. Det er et me
get spinkelt materiale at foretage statistiske
beregninger på, og heldigvis er Dethlefsen for
sigtig i sine konklusioner. En konklusion på
disse beregninger er, at modstandsbevægelsen
havde karakter af at være »byguerilla« og ung
domsoprør, som Dethlefsen kalder det. Et
synspunkt som kan bekræftes andre steder
fra. I bogens andet hovedafsnit redegør for
fatteren for de enkelte ruters historie. Det er
første gang, vi får en samlet oversigt over ru
ternes organisationshistorie herunder blandt
andet, hvem der stod for den daglige drift.
Dette afsnit er ikke det mest spændende afsnit
i bogen at læse, men det er her, der er foretaget
et solidt stykke grundforskning, som vil gøre
bogen til et hovedværk om ruternes organisa
tionshistorie.
Planen om at overføre samtlige danske offi-
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cerer til Sverige omtales i afsnittet om de mili
tære ruter.
Dethlefsen går lige til sagen og udnytter det
materiale der er tilgængeligt. Mundtlige be
retninger har han ikke meget til overs for, og
bogen rejser derfor et principielt spørgmål,
som stadig trænger sig på. Hvordan skrives
besættelsestidshistorie uden at inddrage de
mundtlige udsagn? Ville Dethlefsens under
søgelse ikke have vundet i værdi, hvis han
havde foretaget en større interviewundersø
gelse, hvor de stadig overlevende aktører kom
til orde? Dethlefsens holdning til interviews
har han redegjort for i et appendix til bogen,
hvor interviewet er reduceret til en subjektiv
beretning om hændelsesforløbet. Hans syns
punkt er endvidere, at man burde holde op
med at bruge kræfter på at indsamle beret
ninger og i stedet koncentrere sig om at be
arbejde de beretninger, der er indsamlet.
Her er Dethlefsen ikke helt enig med sin
ældre kollega Jørgen Barfod. Barfods bog byg
ger på et stort antal beretninger, som Museet
for Danmarks Frihedskamp har indsamlet i
anledning af 50-året for begivenhederne den
29. august 1943. Det drejer sig både om skrift
lige beretninger, besvarelser af spørgeskemaer
og dagbøger. Bogen er bygget op som en for
tællende beretning om, hvad der skete den 29.
august. Med korte præcise stikord til den poli
tiske situation fra den meget vidende Barfod
gives ordet til de implicerede dels direkte dels
indirekte.
Første kapitel har titlen »Sejrens dag«, og
med denne kapiteloverskrift gennemgår for
fatteren baggrunden for den 29. august ud fra
det synspunkt, at den 29. august var sejrens
dag for modstandsbevægelsen, fordi den fik
fremprovokeret en klar holdning til besættel
sesmagten. Herefter følger et kapitel om hæn
delser på forskellige kaserner, hvor Livgarden
holdt til, herunder også Sorgenfri Slot, hvor
kongen opholdt sig. Dernæst følger beretnin
ger fra de enkelte landsdele. Marinens historie
den 29. august skildres. Spændende er det at
læse om artilleriskibet »Niels Juels« kamp
mod tyskerne, hvor Barfod beviser beretnin
gens spændvidde. Flere besætningsmedlem
mer beretter om hændelsesforløbet herunder
den mand, som befandt sig på mærset, og den
mand, som befandt sig i bunden af skibet.
For første gang beskrives gidslernes situa
tion den 29. august. Det drejer sig om de frem
trædende personer, som blev taget som gidsler
og hentet i deres hjem om natten den 29. au
gust. Barfod skønner antallet til at være 285
personer. Ikke mindst er det morsomt i denne
alvorlige bog at læse om, hvorledes direktør
Dessau fra bryggeriet »Tuborg« fik bragt et par
kasser øl fra sit bryggeri ind til de tørstende
gidsler på Alsgades skole. Hermed var også en

kommunikationslinje til omverdenen etableret
for gidslerne på skolen.
I bogens sidste kapitel, »Modstanden«, gives
en meget detaljeret og omhyggelig redegørelse
for de modstandsaktiviteter, som fulgte med
29. august. Det drejer som om bladudgivelser,
protester og sabotage. Kapitlet bekræfter det
indtryk, som bogen i det hele taget giver, at
den 29. august var en langt alvorligere om
væltning, end man normalt forestiller sig, og
tyskerne førte sig brutalt frem. Det var, som
Barfod konkluderer, den dag modstandsbevæ
gelsen vandt sin første store sejr: Man fik fjer
net samarbejdsregeringen således, at man fik
klare linier i kampen overfor den tyske besæt
telsesmagt. Det kostede ofre blandt hærens og
flådens personer, således som det er omtalt
foran, uvished for gidslerne, mens modstands
grupperne kunne fortsætte deres kamp mod ty
skerne med fornyede muligheder, da befolknin
gen nu endelig så ud til at ville støtte (Barfod s.
195).
Hasse Neerbek

Ole Feldbæk (red.): Dansk Identitetshi
storie. Bd. 4. Danmark og Europa 19401990. C.A. Reitzels Forlag 1992. 589 s.
Bindet rummer tre artikler. Henrik S. Nissen
har gennemgået Det kongelige Biblioteks sam
ling af plakater fra afstemningen om Dan
marks indmeldelse i EF og på grundlag af,
hvad tilhængere og modstandere var enige om
at drage frem som positive danske værdier,
tegnet et billede af Danskeren 1972, som han
så sig selv. Det dokumenterer - ikke overra
skende - at han betragtede Danmark som
foran andre lande på områder som social for
sorg, miljøbevarelse og kvindefrigørelse, og i
øvrigt at tilhørsforholdet til Skandinavien sta
dig var et essentielt led i dansk opfattelse af
egen identitet. Også demokratiet regnede
begge parter som godt dansk, om end der ikke
var enighed om værdien af det parlamentari
ske system.
Jørn Lund har taget Danskerne og deres
sprog op til undersøgelse og beskæftiger sig
især indgående med den sproglige konserva
tisme, der gennem årene er sprunget frem i
talrige henvendelser til Dansk Sprognævn fra
folk, der fejlagtigt antog, at det var dettes op
gave at holde fremmedord og sproglige nydan
nelser ude. Artiklen krydres af mange mor
somme illustrationer og eksempler, der bely
ser, hvor fast vi holder ved vort traditionelle
sproglige mønster. Dog finder man også et
rundspørge, der tyder på større ydmyghed.
Faktisk mente et flertal, at engelsk og navnlig
fransk var smukkere end dansk. Men at vort
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eget modersmål i hvert fald lød bedre end hol
landsk, var 79,2% ganske sikre på!
Hovedparten af bindet optages dog af Thor
kild Borup Jensens næsten 400 sider lange
artikel Besættelsestidens digte og sange som
udtryk for national oplevelse og bevidsthed.
Det er en overordentlig grundig og alsidig
litteraturhistorisk gennemgang af mange for
fatterskaber, og som sådan rummer den meget
nyt.
Mere problematisk er, om den som helhed
føjer noget særligt til billedet af, hvad man
forstod ved danskhed i disse bevægede år. Der
ofres mange kræfter og mange sider på en på
visning af, at nationalismen tog et opsving un
der den tyske besættelse, hvilket næppe kom
mer bag på nogen. Måske, at den også nåede
ind i kommunisternes rækker, om end den her
var forberedt i de sidste år før krigen, da DKP
under folkefrontsparolen havde overhalet So
cialdemokratiet højre om i forsvarssagen. Fak
tisk er der ingen grund til at betegne de mar
kant nationale Gunner Gersov og Otto Gelsted
som afvigere fra partilinien.
Interessant havde det derimod været, om de
to forskellige opfattelser af dansk identitet,
der er trukket frem i slutkapitlet, ikke blot
havde været anvendt som en perspektivering
af emnet, men konsekvent var brugt som ana
lyseredskab. Povl Bagge har i en artikel, der er
aftrykt i værkets bind 3, peget på to linier i
dansk national selvforståelse, der tolket ind i
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besættelsens situation kan betegnes som hen
holdsvis heroismen og det våbenløse fælles
skab.
Begge positioner havde deres tilhængere, og
grænserne er ikke skarpe. Men adskilligt ty
der på, at den sidste linie, der stemte med de
politiske forhold og forventningen om en lang
varig besættelse, var fremherskende i besæt
telsens første år, heroismen, der stemte med
modstandsbevægelsen, i dens sidste år. Denne
bevægelse er påvist i Kai Hofmanns digtning
og synes også at være til stede i andre af de
gennemgåede forfatterskaber. Det er således
værd at bemærke, at de heroiske toner, der
hørtes i Nis Petersens tidligere forfatterskab,
helt var forstummet i samlingen Stykgods fra
1940, mens de omvendt i de sidste besættel
sesår brød frem som en disharmoni hos pacifi
sten Halfdan Rasmussen.
Det er i det hele taget den største svaghed
ved undersøgelsen, at besættelsesårene er be
handlet som en homogen periode uden forstå
else for det afgørende brud i tankegangen, der
indtraf i 1943, da frygt for landets fremtid veg
for vished om et snarligt tysk nederlag. Den
udførligt behandlede kritik af det nationale
sammenhold, som da satte ind, skyldtes ikke
øget ulighed eller forringede sociale vilkår,
men simpelthen, at nationalt sammenhold nu
forekom overflødigt.
Henning Poulsen

Meddelelser
Prisopgave
Komiteen til uddeling a f Christian Paulsen-Prisen
Roskilde, jan u ar 1994

Prisopgave
Komiteen til uddeling af Christian
Paulsen-prisen udskriver følgende pris
opgave:
'Der ønskes en analyse a f den offentlige
debat i den dansk-tyske grænseregion
om europæiske samlingsbestræbelser i
tiden fra 1948 til 1993'
Besvarelser af opgaven sendes i tre ma
skinskrevne eksemplarer inden 1. sep
tember 1995 til generalkonsul Lorenz
Rerup, Kongelig dansk Generalkonsu
lat, Postbox 209, 6330 Padborg.

Besvarelser indsendes under mærke
eller motto, mens forfatterens navn og
adresse anføres på en seddel i en ved
lagt lukket konvolut, der er forsynet
med samme mærke eller motto som be
svarelsen. Adgangen til at besvare op
gaven står åben for enhver.
Besvarelserne vil blive bedømt af et
sagkyndigt udvalg. Den, som prisen til
kendes, får på Christian Paulsens fød
selsdag, den 10. jan u ar 1996, overrakt
en sølvmedalje samt kr. 15.000.
På Komiteens vegne
Lorenz Rerup
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