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Nekrolog
Henrik Fangel
8. august 1944 -  30. januar 1994

Ved Henrik Fangels pludselige død den 
30. januar 1994 mistede ikke blot Insti
tu t for sønderjysk Lokalhistorie sin in
spirerende leder, men dansk lokalhisto
risk forskning som helhed led et stort 
tab.

Henrik Fangel blev født den 8. august 
1944 i Haderslev som søn af en af fore
gangsmændene inden for det lokalhisto
riske arkivarbejde i Danmark, socialin
spektør Olav Christensen, og dennes 
hustru Karen Margrethe Fangel Jen
sen, hvis mellemnavn han antog som 
slægtsnavn, da han efter klassisksprog
lig studentereksamen i 1963 flyttede til 
Århus for at studere historie og latin. 
Studierne afsluttedes i 1970 med skole
embedseksamen. Allerede inden da 
havde han i Sønderjyske Årbøger 1969 
offentliggjort artiklen »Det middelal
derlige Ejsbøl og den holstenske adels 
indvandring i hertugdømmet Slesvig« 
og efter eksamen fortsatte han de gods
historiske studier et par år som kandi
datstipendiat ved universitetet. Inter
essen for dette emne bevarede han til 
det sidste og udmøntede den i flere fore
drag og artikler, ligesom han deltog i 
Ødegårdsprojektet. Desværre nåede 
han ikke at give den sammenfatning, 
som han oprindelig planlagde.

I årene 1972-1985 var Henrik Fangel 
ansat ved Aabenraa Statsskole, i de før
ste par år med reduceret timetal, så han 
kunne afslutte arbejdet med første bind 
af den store Haderslev bys historie 
1800-1975, som udkom 1975 ved Ha
derslev Banks jubilæum. Det omfat
tende bind, 574 sider, dækker byens hi
storie fra år 1800 til 1864, for den øko
nomiske udvikling dog til 1870, og byg
ger på et meget omfattende kildema

teriale. Det betegner på en række om
råder et nybrud i dansk byhistorie med 
sine analyser af de forskellige befolk
ningsgrupper og sit helhedssyn på byen 
som en organisk struktur, der udvikler 
sig i forbindelse med det omliggende ge
ografiske område under påvirkning af 
tidens særlige strømninger. Bogen 
fremkaldte begej strede anmeldelser, 
som Peter Dragsbos her i tidsskriftet 
årgang 1976, men også mere kritiske, 
som Gottlieb Japsens i Sønderjyske År
bøger 1976, der trods sine indvendinger 
karakteriserede værket som en betyde
lig forskningsindsats, der »fremkalder 
tilslutning og vækker indsigelse men 
først og fremmest stimulerer til fort
satte videnskabelige drøftelser«. Det af
sluttende ønske om, at Henrik Fangel 
snart ville glæde publikum med fortsæt
telsen, blev desværre ikke opfyldt. Der 
ligger betydelige forarbejder til de føl
gende perioder, og der arbejdes nu på at 
få udgivet perioden 1864-1920, som 
med enkelte undtagelser foreligger i 
manuskript.

Haderslev bys historie 1800-1870 må 
betegnes som Fangels hovedværk, der 
placerede ham centralt i dansk byhisto
risk forskning og gjorde ham til en na
turlig anmelder af nyere byhistorier, se
nest af bd. 2 af Frederikssunds historie i 
dette tidsskrift 1994, første hæfte, som 
udkom efter hans død. Det var karak
teristisk, at han formidlede nye byhisto
riske strømninger fra udenlandsk forsk
ning, således ved sin oversættelse af 
Ortwin Pelcs oversigt over byhistorisk 
forskning i Tyskland, trykt i årgang 
1993 af dette tidsskrift.

I 1985 oprettedes i Aabenraa med do
micil på Landsarkivet som en videre-
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førelse af Historiske Samlinger for Søn
derjylland et institut for sønderjysk lo
kalhistorie. Henrik Fangel tog springet 
fra den sikre lektorstilling til den mere 
usikre som leder af instituttet. Denne 
stilling indebar en række udfordringer, 
hvoraf de vigtigste var arbejdet som lo
kalhistorisk konsulent, leder af en bil
ledsamling på 100.000 billeder (nu 
200.000) og en båndsamling på ca. 1.500 
bånd, bestyrer af en skolebogs- og en 
sangbogssamling, redaktør af Sønder
jysk Månedsskrift, arbejdet med en søn
derjysk lokalbibliografi samt en forsk
ningsforpligtelse med tilknytning til 
Sønderjyllands historie. Det var også 
ham, der organiserede og ledede regi
streringen og indsamlingen af for
eningsarkiver fra Sønderjylland, som 
næsten afsluttedes.

Hertil kom, skulle det senere vise sig, 
en forpligtelse til at drive indtægtsdæk
ket virksomhed for at få det hele til at 
hænge sammen økonomisk, en forplig
telse, som kom til at virke meget tyn
gende, men som på den anden side også 
resulterede i en række værker, især ju 
bilæumsskrifter. Kun Fangels utrolige 
energi og optagethed af alt, som havde 
med sønderjysk historie at gøre, mulig
gjorde, at han rent faktisk overkom alle 
disse opgaver, som sagtens kunne ud
fylde to mands tid. Og så må man ikke 
glemme at lægge alt det til, som Fangel 
påtog sig i »fritiden«, som redaktør af 
Haderslev Samfundets årsskrift, initia
tivtager til og leder af forlaget Gammel
ting i Haderslev, hans arbejde for be
varing af ældre bygninger, der kom til 
at betyde meget for Haderslev, og som i 
Aabenraa helt konkret reddede den 
gamle banegård fra nedrivning. Han 
var initiativtager til og bestyrelsesmed
lem i foreningen Aabenraa Museums 
venner, medlem af SLAs forskningsud
valg, sekretær og senere næstformand i 
Historisk Samfund for Sønderjylland, 
og han udførte en banebrydende indsats 
i samarbejdet over grænsen mellem

danske og tyske historikere bl.a. i for
bindelse med kildeudgivelser til under
visningsbrug. Rækken af artikler, an
meldelser og selvstændige publikatio
ner er lang, og fra de sidste to år skal 
blot nævnes Haderslev i 700 år (sam
men med Lennart Madsen og Jakob 
Røjskjær), Sønderjysk Skoleforenings 
jubilæumsskrift 1942-1992 og 10 år 
med TV-Syd. Samtidig stod Fangel som 
redaktør eller rådgiver ved en lang 
række af andres publikationer og som 
idemanden bag serien Sønderjyske Bil
leder udgivet af instituttet i samarbejde 
med Historisk Samfund for Sønderjyl
land.

Henrik Fangels betydning som lokal
historisk konsulent for de omkring 50 
lokalhistoriske foreninger og arkiver i 
Sønderjylland kan ikke overvurderes. 
Han forstod hurtigt at komme på tale
fod med de lokale folk og formidlede ofte 
et samarbejde inden for kommunegræn
serne, som gjorde det lettere både for 
brugerne og de bevilgende myndighe
der. Han trådte beredvilligt til som fore
dragsholder og kursusleder. Han skaf
fede billedmateriale til illustrationer af 
utallige værker og hjalp med at pege på 
relevant kildemateriale til lokale publi
kationer. På de få år opnåede han at 
gøre Institut for sønderjysk lokalhisto
rie til en uundværlig institution i det 
lokalhistoriske arbejde. Gennem sine 
bøger og artikler og sin flittige delta
gelse i møder og symposier blev han 
kendt og værdsat over hele landet i lo
kalhistoriske kredse. Dertil kommer, at 
alle, der har kendt Henrik Fangel, vil 
savne hans varme menneskelighed, 
hans gode humør og hans smittende 
energi. Han havde mange planer, som 
han ikke nåede at udføre, men han nå
ede meget, og hans værker fortjener, at 
der udarbejdes en samlet fortegnelse 
over dem, for kun derved kan de, spredt 
som de er i mange tidsskrifter, blive ud
nyttet efter fortjeneste og bevare hans 
navn for eftertiden. Hans H. Worsøe
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Mønter som kilde til middelalderens økonomiske 
historie -  en præsentation af et kildemateriale
Keld Grinder-Hansen

Fortid og Nutid juni 1994, hefte 2, s. 101-133.
I forhold til det bevarede materiales omfang er møntfundene fra Dan
marks middelalder hidtil utilstrækkelig udnyttet som kilder til perio
dens historie. Dette skyldes ifølge Keld Grinder-Hansen, at historikere 
og arkæologer hidtil har nøjedes med at benytte numismatikernes un
dersøgelser, og at disse undersøgelser har koncentreret sig om typologi 
og klassificering. Kun i ringe grad har man interesseret sig for møn
terne som massekilde, der kunne udnyttes statistisk til belysning af 
økonomiske forhold. Keld Grinder-Hansen gennemgår de metodiske 
problemer ved en sådan anvendelse af møntfundene og skitserer ud fra 
de rige fund fra Tårnborg ved Korsør mulighederne for at belyse de 
skriftlige kilders udsagn ved hjælp af en statistisk behandling af mønt
materialet.
Keld Grinder-Hansen, f. 1959, cand.mag., ph.d.studerende, ansat på 
Den Kgl. Mønt- og Medaillesamling, Nationalmuseet. Har været med
forfatter på værket Danmarks Middelalderlige Skattefund c. 1050- 
C.1550, 1992, og skrevet flere metodiske artikler om tolkningen af mønt
fund.

Den danske middelalder afgrænses ofte 
i historieforskningen til perioden mel
lem kristendommens indførelse i slut
ningen af 900-tallet og Reformationens 
gennemførelse i første tredjedel af 1500- 
tallet. Kristendommen bragte Norden i 
tæ t kontakt med det kontinentale Eu
ropa. Hermed startede en »europæise
ringsproces«, hvor Danmark i løbet af 
middelalderen i stadig højere grad blev 
en del af den almene europæiske ud
vikling. Middelalderens århundreder 
var præget af store forandringer. Styr
kelsen af kongemagten og centraladmi
nistrationen, udviklingen af handel og 
håndværk i byerne, innovationer inden 
for landbrugsproduktionen, opbygnin
gen af nationale og internationale mar
keder og ændringerne i tilgængelighe
den og funktionen af penge udgør nøgle
begreber i denne forandringsproces. 
Ikke mindst studiet af de monetære for
hold danner en vigtig indfaldsvinkel til 
en forståelse af den generelle samfunds
udvikling. I tidlig middelalder spillede

penge i form af barresølv og mønter al
lerede en vigtig rolle i den statslig-poli
tiske økonomi og i den internationale 
handel, hvorimod pengebrugen regio
nalt og lokalt var ringe. Dette forhold 
ændrede sig i løbet af middelalderens 
første århundreder. Allerede i 1000-tal- 
let kan man iagttage øget pengebrug i 
Europa, men udviklingen tog for alvor 
fart i anden halvdel af 1100-tallet, hvor 
fundet af store sølvforekomster i Sach
sen og Bøhmen skabte grundlaget for en 
kraftig forøgelse af den cirkulerende 
møntmængde. Hermed var grundlaget 
skabt for en mere gennemgribende mo- 
netarisering af den europæiske øko
nomi.1 Med det noget uhåndterbare be
greb monetarisering menes her blot, at 
brugen af møntet metal trængte igen
nem på alle niveauer i samfundsøkono
mien.2 Pengebrugen nåede senest ud i 
landregionerne, men gradvis kom også 
her flere og flere transaktioner til at 
bygge på rede penge. Bønderne betalte 
offerpenge til kirken, lejeafgift til jord-

101



Keld Grinder-Hansen

ejerne og skattepenninge til kongemag
ten. De modtog klingende mønt på m ar
kedet som betaling for deres korn, smør 
og kvæg, og de købte selv varer og ydel
ser for de indtjente mønter, ligesom det 
blev mere udbredt at lægge større eller 
mindre pengesummer til side som op
sparing. I Danmark skete denne proces 
senere end i det sydlige udland, men fra 
anden halvdel af 1200-tallet benyttedes 
mønter i alle dele af det danske sam
fundsliv.

Monetariseringen af samfundsøkono
mien må opfattes som en af de vigtigste 
forudsætninger for den bemærkelses
værdige kommercialisering af den euro
pæiske økonomi, der satte ind i »det 
lange 1200-tal«, som den engelske øko
nomiske historiker Peter Spufford be
tegner perioden fra ca. 1160 til ca. 
1330.3 I denne periode overgik skatter 
og afgifter i stadigt voksende omfang til 
at blive krævet i penge frem for den 
tidlige middelalders betaling i form af 
naturalieydelser eller arbejdspræstatio
ner, der opstod personlig jordejendom 
og et egentligt jordmarked, og de første 
trin mod et samfund styret af markeds
principperne blev taget. Man skal dog 
være varsom med at tolke middelalde
rens økonomi alt for »modernistisk«. 
Moderne økonomiske termer som 
penge, marked, ja  selve begrebet øko
nomi havde en anderledes betydning i 
middelalderen. For at indkredse karak
teren af middelalderens økonomi bør 
man derfor snarere tage udgangspunkt 
i antropologiens økonomiske teoridan
nelse.4 Her har man netop fokuseret på 
de forskellige principper for produktio
nen og varernes fordeling, som findes 
inden for før-industrielle samfundsøko
nomier, og påvist, hvorledes økonomien 
i primitive og arkaiske samfund var be
stemt af politiske, religiøse og familie
mæssige relationer. Dette er ikke stedet 
til en nærmere diskussion af middelal
derens økonomibegreb. Her har mit 
sigte blot været at pointere, at middelal

derens økonomi var under stadig foran
dring og udvikling, og at denne udvik
ling fandt sted inden for et grundlæg
gende anderledes samfundssystem, som 
ikke vil kunne forklares alene ud fra en 
moderne markedsøkonomisk forståel
sesramme. Ikke mindst det sidstnævnte 
er vigtigt at have i tankerne, når frem
stillingen i det følgende skal koncen
trere sig om en præsentation af møn
terne som kilde til Danmarks middelal
derlige økonomiske historie.

Traditionelt bygger historikeren sine 
slutninger om middelalderens økono- 
misk/monetære forhold på det relativt 
begrænsede skriftlige kildemateriale, 
der mest kaster lys over de økonomiske 
forhold i, hvad vi kunne kalde den of
fentlige , politisk/gej stlige økonomiske 
sfære, men kun giver spredte og yderst 
tilfældige oplysninger om den regionale 
og lokale pengebrug. I Danmark skal vi 
således op i 1400-tallet, før det skriftlige 
kildemateriale til hverdagens pengefor
hold flyder lidt rigeligere. Det middelal
derlige møntmateriale inddrages der
imod kun i yderst begrænset omfang i 
de historiske analyser. Dette forhold er 
uforståeligt, da mønterne netop er den 
kildegruppe, der i størst antal har over
levet fra middelalderen til i dag. Materi
alet åbner mulighed for indblik i såvel 
den internationale som den lokale pen
gebrug, der på væsentlige punkter kan 
understøtte eller supplere det skriftlige 
kildemateriale. Studiet af middelalder
mønter har man fra historikernes side i 
det store og hele overladt til numismati
kerne, der på deres side traditionelt har 
fokuseret mere på detailstudiet af de 
middelalderlige mønttyper end på mere 
overordnede undersøgelser af mønter
nes funktioner i middelalderøkonomien.

Jeg har derfor fundet det nyttigt i 
denne artikel at give en bredere præ
sentation af møntmaterialets karakter 
og dets muligheder og begræsninger 
som kilde til middelalderens økonomi
ske historie i Danmark.
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Hovedgrupper af møntfund
Første trin må nødvendigvis bestå i en 
inddeling af møntfundene i hovedgrup
per, der hver har deres karakteristika 
og kildemæssige udsagnskraft.

I den numismatiske forskning har det 
ikke skortet på forsøg på at opstille et 
sådant almengyldigt klassifikationssy
stem for møntfund.5

En meget simpel, men fuldt tilfred
stillende løsning på klassifikations
spørgsmålet kan opstilles med udgangs
punkt i en skelnen mellem en teoretisk 
klassifikation bestående af de to hoved
grupper enkeltfund og skattefund (defi
neret som to eller flere mønter, der er 
tabt og nedlagt sammen6), der tilsam
men dækker det samlede møntfundma
teriale, og en praktisk klassifikation, 
som alt efter undersøgelsens karakter 
og målsætning opdeler fundmaterialet i 
et varierende antal fundgrupper.7 Det 
har været foreslået fra flere sider,8 at 
ophobningsfund (et antal mønter, som 
blev tilført et fundsted over en længere 
periode, som f.eks. bopladsfund, kirke
gulvsfund, kirkegårdsfund, markeds
pladsfund osv.) skulle inddrages som en 
tredje primær klassifikationskategori. 
Over for denne kategori kan imidlertid 
indvendes, at ethvert ophobningsfund 
kan betragtes som en ophobning af en
keltfund, eventuelt suppleret med skat
tefund.

Når man ønsker, at middelaldermøn
ter skal belyse møntcirkulationen og 
samfundsøkonomien i bred forstand, 
må den praktiske opdeling af fundgrup
per tage udgangspunkt i graden a f be
vidst udvælgelse i mønternes samtid, 
som de enkelte fundmaterialer bærer 
præg af. Med dette udgangspunkt bliver 
det muligt at skelne mellem en række 
hovedtyper af fundgrupper med forskel
lige grader af repræsentativitet over for 
den oprindelige møntmasse.9

Hovedtyper af møntskatte
De middelalderlige skattefund kan 
opdeles i fire hovedtyper:10
1. Offerfund. Skatte, som ejeren bevidst 
har skilt sig af med ud fra religiøse eller 
magiske motiver. Det drejer sig om de 
såkaldte »død mands skatte«, som blev 
medgivet de døde i graven,11 og mønt
skatte, der blev nedlagt som bygnings- 
offer.12 Slidte mønter, ofte af en betyde
lig alder, blev foretrukket i disse skatte, 
ligesom specielle mønttyper udvalgtes. 
Skattene er præget af stor udvælgelse 
og derfor lidet egnede som kilde til mid
delalderens økonomi.

2. Opsparede skatte. Skatte, der udgør 
en opsparet kapital, ofte indsamlet over 
en længere periode, hvor aktive opspa
ringsfaser veksler med hvilende faser. 
Der er ofte stor spredning i aldersstruk
turen med en ujævn fordeling af mønter 
inden for skattens tidsmæssige ram
mer. Opsparede skatte indeholder ty
pisk de bedste (mest lødige eller væg
tige) mønter, som har stået til rådighed 
for skattenedlæggeren, i smuk overens
stemmelse med Greshams lov, der fast
slår, at slette mønter fortrænger de 
gode mønter fra cirkulationen.131 nogle 
tilfælde er skatten udelukkende sam
mensat af én eller flere specielt fore
trukne mønttyper, hvilket dog blot kan 
skyldes, at ældre mønttyper har været 
gjort ugyldige. Graden af bevidst udvæl
gelse ved opsparede skattes etablering 
må betegnes som stor.

3. Akut nedlagte skatte. I modsætning 
til opsparede skatte er akut nedlagte 
skatte ofte sammensat ud fra mindre 
bevidste motiver. Mønterne i skatten er 
ikke specielt udvalgt til opsparing, men 
repræsenterer den pengesum, som en 
person havde til rådighed på det tids
punkt, hvor det blev nødvendigt at 
skjule kapitalen. Mønterne fordeler sig 
over en kortere eller længere periode
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Middelalderlige skattefund 1050-1550

1050-1100 1100-tallet 1200-tallet

Fig. 1. Middelalderlige skattefund 1050-1550.

med forskellige grader af slid efter møn
tens alder og den tid, den har tilbragt i 
cirkulation, før den indgik i skatten. 
Den akut nedlagte skat afspejler i langt 
højere grad end den opsparede skat 
sammensætningen af mønttyper og de
res respektive hyppighed i den gene
relle møntcirkulation på skattens ned
læggelsestidspunkt.14 Det må dog un
derstreges, at en større eller mindre del 
af en akut nedlagt skat kan bestå af 
opsparede mønter, der i al hast er blevet 
sammenblandet og nedlagt med ejerens 
»husholdningspenge«.

4. Tilfældigt mistede skatte. En penge
sum, som ved uforudsete begivenheder 
(f.eks. at ejeren taber pungen) »ender 
sine dage« som en møntskat. Der er 
altså ikke tale om nogen bevidst selek

tion i forbindelse med skattens depo
nering, selv om der naturligvis har væ
ret en vis udvælgelse ved skattens op
rettelse. Derved bliver denne kategori 
af skattefund også principielt den mest 
velegnede til direkte at afspejle penge
forholdene i skattefundenes samtid. An
tallet af tilfældigt mistede skatte udgør 
desværre kun en forsvindende lille del 
af det samlede middelalderlige skatte- 
fundsmateriale.

I alt kendes der til 321 møntskatte fra 
perioden ca. 1050 -  ca. 1550,15 med ca. 
337.000 mønter. Hertil skal føjes en 
række skatte fra første halvdel af 1000- 
tallet. Alt i alt er der således tale om et 
betydeligt møntmateriale.

I fig. 1 er vist, hvorledes møntskat
tene fordeler sig på århundreder. Det
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bør bemærkes, at hele 127 møntskatte 
stammer fra 1300-tallet.16

Møntskattenes sammensætning
Det kan som regel ikke umiddelbart 
lade sig gøre entydigt at placere en mid
delalderlig møntskat inden for disse fire 
hovedgrupper. Dertil kræves en nær
mere analyse af skattens møntsammen
sætning, dvs. dens aldersstruktur, geo
grafiske og typemæssige spredning.

1. Oprindelsesstrukturen. En analyse af 
mønternes prægesteder. Hvordan er 
forholdet mellem regionale, nationale

og internationale prægesteder? Domi
nerer ét eller flere prægesteder i fund
billedet? I middelalderen findes der 
både perioder med fortrinsvis rent dan
ske møntfund (i 1100/1200-tallet), pe
rioder, hvor der er en blanding af dan
ske og udenlandske mønter (f.eks. 1000- 
tallet), og perioder, hvor skattefundene 
næsten udelukkende indeholder uden
landske mønter (fra 1330’erne frem til 
ca. 1405).

2. Sammensætningen a f mønttyper. In
deholder skattene udelukkende én 
mønttype, f.eks. penninge, som skat
tene fra tidlig middelalder? Består skat
tene af flere forskellige møntenheder,

Fire af de tal- og 
vægtmæssigt største 
middelalderlige 
møntskatte hører 
hjemme i første 
tredjedel a f 1300- 
tallet. Tilsammen 
rummer skattene 
82.000 danske 
penninge. Den 
sydfynske Vejstrup
skat, fundet 1948, 
indeholder 15.966 
penninge, fordelt på 
over 50 forskellige 
mønttyper. Skatten 
blev nedlagt ca. 1325- 
1330. Foto 
Nationalmuseet.

105



Keld Grinder-Hansen

som f.eks. 1300-talsskattene med hul- 
penninge, turnoser og Sterlinge? Indgår 
der såvel sølv- som guldmønter i skat
tene, eller er der -  som ved flertallet af 
de danske middelalderlige skattefund -  
tale om rene sølvfund? Består skattene 
af tidens internationale handelsmønter, 
som lOOO-tallets engelske og tyske pen- 
ninge eller 1200- og 1300-tallets engel
ske og kontinentale Sterlinge og turno
ser, eller drejer det sig om skattefund 
med dagligdags mønter som skattene 
fra første tredjedel af 1500-tallet, der 
domineres af danske hvide?

3. Aldersstrukturen. En analyse af møn
ternes aldersfordeling. Er den jævn, el
ler koncentrerer mønterne sig på be
stemte, tidlige eller sene typer? Er der 
tale om en kort eller en lang etable
ringsfase for skatten? Der er forskellige 
omløbshastigheder for mønttyper i for
skellige perioder, hvilket afspejler sig i 
forskellige aldersstrukturer. I perioder 
med forholdsvis hyppige møntombyt
ninger som 1100-, 1200- og 1300-tallet 
udviser skattefundene generelt en lille 
aldersspredning. Mønttypernes levetid i 
cirkulation i 1400-tallet og første halv
del af 1500-tallet var derimod meget 
lang, dvs. skattefundene har stor al
dersspredning.

Skattenes fundforhold
En nærmere analyse af skattenes fund- 
forhold kan også medvirke til at belyse 
et skattefunds karakter. Hermed menes 
en funktionsbestemmelse a f fundstedet -  
drejer det sig om en kirke, kirkegård, 
grav, verdslig bygning, markedsplads, 
mark osv. -, skattens nedlæggelsesom
stændigheder -  i lerkrukke, metalgryde, 
trækasse, pung eller anden type behol
der - , og skattens præcise fundkontekst 
-  tilstedeværelsen af andre genstands
grupper ved skatten, bygningsrester, 
kullag osv. Desværre viser det sig ofte, 
at netop disse vitale fundoplysninger er

meget mangelfuldt overleveret. Kun i 
godt en snes tilfælde er middelalderlige 
skatte fremdraget under egentlige ar
kæologiske udgravninger, eller der har 
været foretaget arkæologiske efterun
dersøgelser på skattens fundsted.171 de 
øvrige tilfælde må man nøjes med fin
dernes som oftest meget sparsomme 
fundoplysninger, som via de lokale øv
righedspersoner er nået frem til Natio
nalmuseet. Derimod har vi i de fleste 
tilfælde en beskrivelse af de omstændig
heder, hvorunder skattene blev frem
draget -  fundet ved pløjning, ved tørve- 
gravning, ved gravning af grav på kir
kegården, ved nedrivning af fundament 
til et hus osv.

Godt 80% af de middelalderlige 
skatte er fundet i landlige omgivelser. 
Flertallet er fremkommet ved m arkar
bejde. En mindre gruppe (11 stk.) op
lyses fundet i forbindelse med forment
lige gravhøje, ligesom omkring en snes 
skatte er fundet i vådområder -  moser 
og enge -  og fem skatte i egentlige skov
områder.

I 24 tilfælde kan det fastslås, at en 
skat med sikkerhed har været nedlagt i 
forbindelse med en middelalderlig land
bebyggelse. Dette tal kunne sikkert 
øges, hvis man i lighed med, hvad Maj
vor Östergren har gjort på Gotland med 
vikingetids og tidligmiddelalderlige 
skattefund, foretog grundige efterun
dersøgelser på middelalderskattenes 
fundpladser.18 Det ville være virkelig in
teressant at se, om man som på Gotland 
ville finde direkte sammenhæng mel
lem skattes nedlæggelsested og middel
alderbebyggelse. I alt 67 skatte er fun
det i forbindelse med kirker, kirkegårde 
og klostre. På kirkegårdene alene 33, 
hvoraf flertallet nok må regnes som de 
såkaldte »død mands skatte«. De mange 
fund fra de religiøse bygninger afspej
ler, at disse var yndede skattenedlæg
gelsessteder af flere årsager, men også i 
høj grad, at det er den monument
gruppe, der bedst har overlevet fra mid
delalderen til i dag.
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Der kendes i alt 58 møntskatte fra 33 
byer, men det betyder rent faktisk, at 
der ikke er fundet møntskatte i halv
delen af de middelalderlige danske 
byer. Dette bør få én til at overveje, om 
dette uens fordelingsmønster afspejler 
reelle økonomiske og politiske forhold i 
skattenes samtid, eller blot topografi
ske forskelle og tilfældigheder ved gen
findeisen i moderne tid.

Hvorfor nedgravedes
møntskattene?
Selv efter en grundig analyse af en 
skats møntsammmensætning og fund- 
forhold må man desværre i mange til
fælde konstatere, at man ikke med sik
kerhed kan udnævne en møntskat til 
enten at være akut nedlagt eller opspa
ret over længere tid. Størsteparten af de

middelalderlige skatte må dog formodes 
at være sammenbragt og nedlagt i al 
hast og dermed afspejle skatteejerens 
kontante formue på et givet historisk 
tidspunkt. Dette bringer mig hen til det 
centrale metodiske spørgsmål om årsa
gerne til, at skatte overhovedet nedgra
vedes i middelalderen. Jeg har andet
steds mere detaljeret beskæftiget mig 
med denne problemstilling og vil derfor 
på dette sted nøjes med at opsummere 
synspunkterne.19

Traditionelt har krig og ufredsperio
der været betragtet som de absolut vig
tigste årsager til skattenedlæggelser i 
overensstemmelse med Sture Bolins 
klassiske tese, at skattefund først og 
fremmest er beviser for krig og højest 
sekundært for handel og velstand.20 De 
sidste årtiers teoretiske og praktiske ar
bejde med skattefundsmateriale, bl.a. 
med de mange gotlandske vikingetids-

Skatten fra Kirial på 
Djursland, fundet 
1967, er Danmarks 
største møntskat. Den 
indeholder 81.422 
udenlandske 
hulpenninge, Sterlinge 
og tur noser. Den store 
formue er i al hast 
bragt i skjul i to 
husholdningsgryder, 
formodentlig i året 
1365. Foto Kit Weiss.
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skatte, gør det imidlertid nødvendigt at 
betragte dette spørgsmål mere nuance
ret.21 Urolige tider med krige og epide
mier har ofte været årsag til skattenes 
nedlæggelse. Man må dog ikke på for
hånd udelukke andre årsagsforklarin
ger. En forøget skattedeponering kan 
også opstå som reaktion på rent økono
miske ændringer i samfundet -  forhøj
else af beskatningen eller inflation, som 
det eksempelvis var tilfældet i Finland 
omkring 1750, hvor den store koncen
tration af skattenedlæggelser ikke 
havde sammenhæng med krig eller epi
demier, men skyldtes en voldsom infla
tion.22 Det må heller ikke glemmes, at 
skatte har været nedlagt til stadighed 
også i fredelige tider, hvor man som sik
kerhed mod overfald, tyveri og brand, 
eller før man begav sig ud på en længere 
rejse, valgte at gemme en del eller hele 
sin kontante formue væk. Ser man på 
det danske skattefundsmateriale, frem
står der ikke en entydig sammenhæng 
mellem koncentrationer af skattefund 
og kendte uroperioder i Danmarkshisto
rien. Som jeg allerede har omtalt, udgør 
1300-tallet det mest møntskatterige år
hundrede i middelalderen. Det danske 
møntvæsen ophører endda stort set fra 
midten af 1330’erne (Skåne undtaget) 
og helt frem til omkring 1400, men an
tallet af møntnedlæggelser fortsætter 
på det høje niveau, nu blot med uden
landske mønter i stedet. Skal man tolke 
disse mange skattefund alene som ud
tryk for krig og ufred? Vi ved fra skrift
lige kilder, at der bestemt var tilbage
vendende kriser i sidste halvdel af 
1300-tallet. Det er imidlertid som oftest 
umuligt at kæde de bevarede mønt
skatte sammen med bestemte histori
ske hændelser. En undtagelse er Råd- 
ved-skatten, som må være nedgravet i 
forbindelse med de voldsomme kampe i 
Nørrejylland i 1368 mellem de holsten
ske grever og en række oprørske jyske 
herremænd på den ene side og kong Val
demar Atterdags tro mænd på den an
den.23 Derfor vil jeg hævde, at skattene i

nok så høj grad afspejler et land i økono
misk fremgang, der magtede at trække 
rigeligt med udenlandske mønter hertil, 
som et land, der var knust af krige og 
kriser. Det er ligeledes værd at over
veje, om den markante koncentration af 
skattefund i anden halvdel af 1300- 
tallet ikke også kunne forklares ved 
ændringer i monetariseringsmønsteret 
som dem, Bjørn Poulsen har påvist i 
Slesvig i anden tredjedel af 1600-tallet, 
hvor en begrænsning i bondesamfun
dets pengecirkulation og kreditøkonomi 
fik til følge, at bønderne i højere grad 
holdt pengene hjemmme, så de havde 
midler parat til at klare indfæstnings- 
og affindelsesafgifterne ved genera
tionsskifterne på gårdene.24

Det må understreges, at man ikke bør 
foretage for hastige generaliseringer om 
årsagerne til skattes deponering, men i 
stedet betragte fundkoncentrationer og 
fundfattige perioder på baggrund af det 
samfund, hvori skattenedlæggelsen 
fandt sted. Graden af monetarisering og 
det generelle økonomiske aktivitetsni
veau, herunder den pengebaserede han
del, må betragtes som afgørende vari
abler. I den forbindelse spiller det na
turligvis også en vigtig rolle, hvilke for
ventninger indehaverne havde til møn
ternes værdi på det tidspunkt, hvor 
skattene efter planen atter skulle hen
tes frem. Incitamentet til at nedlægge 
møntskatte må alt andet lige være min
dre i et samfund med hyppige tvangs
vekslinger og underlødige mønter end i 
samfund med gode, lødige sølvmønter 
uden høj tvangskurs. Endelig må man 
huske på, at selv om det er muligt at 
demonstrere en tidsmæssig overens
stemmelse mellem en skattefundskon
centration og kendte krigsbegivenhe
der, behøver det ikke nødvendigvis 
være disse ydre begivenheder, der har 
betinget skattenedlæggelserne.

Antallet af skjulte skatte i fredstider 
og krigsperioder har måske endda ikke 
været så forskelligt, men risikoen for, at 
skattene forblev i skjul var naturligvis
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væsentligt større i perioder præget af 
vold og sygdomme. Hver eneste genfun
den skat fortæller på den måde sin egen 
dramatiske historie om en ulykkelig be
givenhed i skattens samtid, der har hin
dret ejeren i at hente skatten frem fra 
skjul igen. Han kan være død i forbin
delse med krigshandlinger, under en af 
middelalderens hyppige epidemier, el
ler på en rejse langt fra hjemmet uden 
at have nået at videregive sin viden om 
gemmestedet. Der er også den mulig
hed, at ejeren simpelt hen ikke har kun
net finde sit skjulested igen.

Enkeltfund
Enkeltfund synes umiddelbart lettere 
at tolke end skattefund, da det for det 
meste drejer sig om mønter, der er til
fældigt tabte. Undtagelser er de relativt 
få offermønter (f.eks. fra grave og hellig
kilder), som har været benyttet i en ma
gisk eller kultisk sammenhæng. Det øv
rige enkeltfundsmateriale må under ét 
siges at have en høj grad af tilfældighed 
i udvælgelsen og dermed i princippet 
være yderst velegnet til at belyse mønt
cirkulationen og den almindelige økono
miske udvikling i middelalderens sam
fund. Det er imidlertid nødvendigt nær
mere at overveje, hvilke dele af middel
alderens økonomiske virkelighed en- 
keltfundene afspejler.

Hvor mennesker har benyttet møn
ter, er en vis del gået tabt. Som ud
gangspunkt kan man da opstille den hy
potese, at jo flere enkeltfund vi finder 
på et sted, des større har møntbrugen og 
dermed møntcirkulationen været. Man 
må dog straks tilføje, at enkeltfundsma
terialet har en klar overvægt af de møn
ter, som ejeren bedst har haft råd til at 
miste, dvs. de laveste nominaler (mønt
værdier) i omløb (man leder jo også i dag 
mere ivrigt efter en tabt 20-krone end 
efter en 50-øre!). I de perioder, hvor der 
kun cirkulerede penninge med begræn
set gyldighedsperiode i Danmark, har

det naturligvis ikke den store betyd
ning. Mere markant er det derimod, at 
de større udenlandske sølv- og guld
mønter, der i anden halvdel af 1200- 
tallet kom i omløb i Europa, kun i meget 
begrænset omfang er repræsenteret i 
det danske enkeltfundsmateriale. De 
store nominaler benyttedes fortrinsvis i 
den internationale handel og i den poli- 
tisk/statslige sektor, mens de kun fandt 
begrænset anvendelse i den regionale 
og lokale møntcirkulation. Det fører til 
følgende konklusion om enkeltfunds ka
rakter: Antallet af enkeltfundne mønter 
er proportionalt med antallet af mønter 
i cirkulation; antallet af mønter er om
vendt proportionalt med deres værdi;25 
og enkeltfundene afspejler først og 
fremmest møntcirkulationen på regio
nalt og lokalt plan. For at få dokumen
teret pengebrugen i den internationale 
handel og den politisk-gejstlige sfære 
må man ty til det skriftlige kildemateri
ale, ligesom der er information at hente 
hos en del af de middelalderlige skatte- 
fund. Dobbeltskatten fra Ribe Lade- 
gårdsmark/Seminarievej,26 der indehol
der over 1.400 engelske og kontinentale 
sølvsterlinge, giver således et godt ind
tryk af en international købmands han
delskapital i midten af 1200-tallet. På 
samme måde fortæller den store guld
møntskat (i alt 110 hel-, halv- og kvart- 
nobler), der i 1976 blev fundet i vraget 
af et middelalderligt skib ud for Nord
sjællands kyst, sin egen dramatiske hi
storie om, hvilken kapital en storkøb
mand bragte med sig, da han i midten af 
1360’erne begav sig ind i Østersøen 
(måske til Skånemarkedet?) for at fylde 
sit skib med varer.27

I forbindelse med tolkningen af en
keltfund som kilde til middelalderens 
økonomi bør man også stille sig det 
spørgsmål, om en stigning i forekom
sten af enkeltmønter på en lokalitet 
udelukkende kan tolkes som et udtryk 
for øget cirkulationshastighed og der
med øget økonomisk aktivitet på det på
gældende sted. Denne entydige sam-
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menhæng kan man ikke uden videre gå 
ud fra. Man kan ikke sætte lighedstegn 
mellem et højt mønttab og en høj økono
misk aktivitet eller vice versa. Sam
menhængene kan være mere kom
plekse. En forringelse af en mønttypes 
værdi vil eksempelvis ofte resultere i en 
forøget tabsfrekvens og dermed en øget 
repræsentation i et fundmateriale, da 
ejerne har været mere skødesløse med 
de forringede mønter. Man må derfor 
understrege, at tolkningen af et enkelt- 
fundmateriale ikke må ske, uden at der 
skeles til de generelle monetære forhold 
i samfundsøkonomien, dvs. forhold som 
den officielle møntudstedelse, den regio
nale og lokale møntforsyning og de al
mene monetære omløbslove.28 Når man 
på den anden side har konstateret, at 
stigningen i møntforekomsten på en lo
kalitet ikke kan forklares ud fra de ge
nerelle monetære forhold, må den for
klares som en stigning i mønternes lo
kale cirkulationshastighed og dermed 
som afspejling af et øget økonomisk ak
tivitetsniveau.

Kirkegulvsmønter
Enkeltfundsmaterialet falder naturligt 
i en række hovedgrupper. Siden midten 
af 1950’erne har gruppen af kirkegulvs
mønter præget fundbilledet.29 Det drejer 
sig om mønter, som kirkegængerne har 
medbragt og tabt i forbindelse med of
ferhandlinger.30 Et begrænset antal af 
de mønter, som bliver fundet i eller un
der kirkegulvene, er eksempler på de 
ovenfor omtalte dødemønter, men langt 
størsteparten har givetvis været tabt 
tilfældigt. Et antal på mellem 100 og 
200 fundmønter i en kirke lyder måske 
som et voldsomt tabstal, men når man 
betænker hvor mange mennesker, der 
hver uge har ofret kontanter i kirkerne, 
og hvor længe kirkerne har fungeret 
(800 år eller mere), er fundantallet i vir
keligheden temmelig beskedent.

Der skete en m arkant stigning i fund- 
antallet i tiåret 1950-1960, da der i 
mange danske kirker iværksattes større 
restaurerings- og anlægsarbejder, som 
også berørte kirkegulvene, bl.a. ved at 
man indlagde centralvarme. Samtidig 
fik man for alvor øjnene op for det vig
tige kildemateriale, der lå gemt i kir
kerne, og som man stod i fare for at 
miste, hvis man ikke systematisk tog 
hånd om det. Derfor indførte National
museet i 1956 det såkaldte »harpecirku
lære« på initiativ af den nuværende 
rigsantikvar Olaf Olsen. Heri blev det 
fastslået, at al bortgravet jord fra kirker 
skulle undersøges ved harpning. Resul
tatet udeblev ikke. Antallet af kirke
gulvsmønter mere end hundrededoble- 
des i tiåret 1950-1960 i forhold til det 
forgående årti. I alt 11.397 kirkegulvs
mønter er indtil i dag fundet i de danske 
kirker; heraf er godt halvdelen middel
alderlige mønter. 11980’erne registrere
des der et brat fald i antallet af kirke
gulvsfund; det afspejler en mere forsig
tig politik på området. I dag er tilvæk
sten lille, men der forekommer dog sta
dig fra tid til anden nye kirkegulvsfund, 
som f.eks. de i alt 90 mønter, der frem
kom ved gulvundersøgelser i Skive 
kirke og indførtes i Møntsamlingens 
fundprotokol i 1992.31

Kirkegulvsmønterne er fundet i alle 
dele af Danmark, men der er bemærkel
sesværdige regionale forskelle i fundan
tallet, som nok ikke alene kan forklares 
ud fra antallet af kirkerestaureringer. 
På Bornholm kendes der til fund fra 
hele 80% af øens kirker, Sjælland og 
Østjylland kan fremvise fundmønter fra 
et sted mellem 25 og 35% af de middel
alderlige kirker, mens Nordjylland, Fyn 
og Lolland-Falster hører til den »tunge 
ende« med blot 10% af kirkerne repræ
senteret. Antallet af fundmønter i de 
enkelte kirker er stærkt varierende fra 
nogle ganske få op til flere hundrede, 
men her synes også at være regionale 
forskelle. Det er eksempelvis værd at 
bemærke, at over halvdelen af de store
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kirkegulvsfund med over 100 mønter er 
gjort på Sjælland.32

Endelig må man også gøre sig klart, 
at kirkegulvsmønterne ikke uden videre 
kan tages som udtryk for møntsammen
sætningen i lokalcirkulationen. Kirke
gulvsmønterne har en klar overrepræ
sentation af småmønter. Det ses tyde
ligt i første halvdel af 1400-tallet, hvor 
den danske udmøntning bestod af en 
række forskellige nominaler, men hvor 
det var skillemønterne, som blev med
bragt, ofret -  og tabt -  i kirkerne. Lige
ledes finder man mange af de små, ensi- 
det prægede nordtyske hulpenninge fra 
årtierne omkring 1400 i kirkegulvsma
terialet, hvorimod de optræder relativt 
sjældnere blandt de detektorfundne en
keltmønter og udgravningsmønter. På 
samme måde med den specielle, stærkt 
kobberholdige hulpenning med kronet 
oksehoved, som findes i usædvanlig 
stort antal blandt kirkegulvsmønterne. 
Denne skillemønt, der sandsynligvis 
var præget i Mecklenburg,33 har været 
den mest populære offermønt blandt 
senmiddelalderens danske kirkegæn
gere, men synes derimod ikke at have 
indtaget samme dominerende position i 
den daglige møntcirkulation.34

Man må altså gøre sig klart, at kirke
gulvsmønterne lider under væsentlige 
kildemæssige begrænsninger, som får 
betydning, når man vil benytte dem 
som kilde til den regionale møntbrug og 
møntcirkulation i middelalderens Dan
mark.

Detektorfundne mønter
I løbet af 1980’erne overtog de detektor
fundne mønter helt kirkegulvsmønter
nes position, og i dag leverer metalde- 
tektorbrugere hovedparten af den årlige 
tilvækst af fundmønter.35 Detektorfund 
udgør ikke som kirkegulvsmønterne en 
veldefineret fundgruppe. De består i 
stedet af mange typer fundmaterialer 
med vidt forskellig udsagnskraft, der

blot har dét til fælles, at de er frem
kommet ved brug af metaldetektorer. 
Siden 1977, hvor udviklingen for alvor 
tog fart, har en række dygtige metalde- 
tektorbrugere frembragt et overordent
lig stort og varieret møntmateriale, der 
naturligvis ikke fordeler sig jævnt over 
hele landet, men koncentrerer sig i de 
lokalområder, hvor metaldetektorbru- 
gerne har været i gang. Samarbejdet 
mellem »detektorfolket«, lokalmuseerne 
og Møntsamlingen er som oftest forløbet 
problemløst, og i mange situationer har 
lokalmuseerne endda trukket på detek
torfolkenes ekspertise i forbindelse med 
arkæologiske undersøgelser.36 De godt 
femten år med metaldetektorer har som 
sagt frembragt et stort, nyt fundmateri
ale. Hvor stor denne tilvækst har været 
i absolutte tal, kan imidlertid være 
svært at afgøre. Det oplyses ikke altid 
ved indleveringen, om mønterne er fun
det med metaldetektorer. I andre til
fælde er mønterne oplyst fremdraget 
med metaldetektorer, men i forbindelse 
med egentlige arkæologiske undersøgel
ser. Dermed hører disse mønter snarere 
hjemme blandt gruppen af udgrav
ningsmønter. Visse fundsteder er sær
ligt populære blandt detektorbrugerne, 
f.eks. lokaliteter i omegnen af Nibe og 
Ålborg, og her kan man gå ud fra, at 
stort set alle de enkeltfundne mønter er 
fremdraget ved hjælp af en detektor. 
Med disse forbehold kan det anslås, at 
de femten år med metaldetektorer har 
frembragt over 6.000 enkeltfundne mid
delalderlige mønter. Hertil kommer de 
middelalderlige møntskatte, der er fun
det med detektorer.37 De middelalder
lige detektorfund spænder fra sen vi
kingetid til renæssancen, men rent 
mængdemæssigt er det de såkaldte bor
gerkrigsmønter fra kongerne Erik Glip- 
ping, Erik Menved og Kristoffer II, der 
dominerer fundbilledet. I de seneste par 
år er der imidlertid sket en voldsom for
øgelse i antallet af detektorfundne 
1000-tals mønter, ikke mindst fra Born
holm, hvor man nu i mindre målestok
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synes at genspejle de overordentligt rige 
fundforekomster fra vikingetidens Got
land.

Et af de største fundområder her
hjemme ligger på nogle marker ved 
Skelagervej og Stolpedalsvej i Hasseris 
syd for Ålborg. Her har flere detektor
folk over en årrække fundet et stort og 
varieret møntmateriale. Der er stor geo
grafisk og kronologisk spændvidde i 
fundmønterne, men der er også her en 
markant koncentration af danske bor
gerkrigsmønter. Materialet er naturlig
vis yderst interessant i sig selv. Man 
kan imidlertid undre sig over, hvorfor 
så mange mønter dukker op netop i 
dette område, som ellers ikke er kendt 
for nogen særlig aktivitet i middelalde
ren. Svaret er da også, at mønterne ikke 
oprindelig har været tabt her, men er 
bragt herud med fyldjord fra Ålborg i 
begyndelsen af dette århundrede, hvil
ket naturligvis forringer materialets hi
storiske udsagnskraft i væsentlig grad.

Som en direkte kildemæssig modpol 
kan nævnes detektorfund-materialet 
fra Tårnborg nær Korsør. Her har én 
enkelt detektorbruger, Ole Bundgård, i 
tæ t samarbejde med Korsør Produk
tionsskole, senere Sorø Amts Museum 
ved museumsinspektør Henning Niel
sen, fremskaffet næsten 3.300 fund
mønter, hvilket gør det til det største 
middelalderlige enkeltfundsmateriale 
fra nogen lokalitet i Danmark.38 Afslut
ningsvis i denne artikel vil jeg benytte 
Tårnborg-mønterne som et eksempel 
på, hvorledes et numismatisk kildema
teriale i kombination med andet arkæo
logisk og skriftligt kildemateriale kan 
anvendes til at kaste nyt lys over væ
sentlige samfundsøkonomiske aspekter 
af 1200- og 1300-tallets Danmark.39

Tårnborg-materialet er et af dette ti
års mest betydningsfulde møntfund, og 
vel at mærke et fundmateriale som ikke 
ville være fremkommet i den størrelses
orden uden anvendelsen af en detektor. 
Detektorfundene vil også i de kom
mende år sætte deres afgørende præg

på det samlede, nyindkomne møntma
teriale. Naturligvis vil de ikke alle have 
samme udsagnskraft som Tårnborg- 
materialet, men det er slet ikke usand
synligt, at detektorerne vil komme op 
med et »nyt Tårnborg« inden for en 
overskuelig fremtid.

Udgravningsmønter
Som tredje hovedgruppe af enkelt- 
fundne mønter vil jeg nævne udgrav- 
ningsmønter, dvs. mønter fremdraget 
under egentlige arkæologiske undersø
gelser. Dette materiale må principielt 
tillægges den største kildemæssige ud
sagnskraft, da mønterne optræder i 
sikre fundkontekster og i fastlagte stra
tigrafier. Større enkeltfundmaterialer 
tilvejebragt under sådanne ideelle for
hold vil naturligvis have stor betydning 
for fastlæggelsen af de anonyme mid
delalderlige mønters relative kronologi 
og ikke mindst give et vigtigt indblik i 
møntcirkulationens karakter på de på
gældende lokaliteter. Jeg vil her nævne 
et dugfriskt eksempel på et sådant, be
tydningsfuldt møntmateriale. Horsens 
Museum foretog i 1992 omfattende ud
gravninger på Horsens bytorv, hvorved 
ikke mindre end 318 middelalderlige 
mønter lokaliseredes, heraf hovedpar
ten borgerkrigsmønter, suppleret med 
nordtyske hulpenninge, Erik af Pom
merns kobbersterlinge samt nogle få, 
senere mønter, der lokaliseredes i de 
yngste fundlag. Speciel interesse sam
ler sig om den store gruppe af borger
krigsmønter, der blev fundet i forbin
delse med en række formentlige han
delsboder på torvet, og som altså synes 
at give en direkte afspejling af den 
møntbaserede torvehandel i 1300-tal
lets Horsens. Før det omfattende øvrige, 
ikke-monetære fundmateriale er blevet 
gennemarbejdet og sammenstillet med 
de numismatiske udsagn, skal man dog 
vare sig for at fremkomme med alt for
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vidtrækkende konklusioner på basis af 
dette møntmateriale.

Et fundmateriale af en lignende ka
rakter, om end af mindre omfang, blev 
fremdraget ved Svendborg Museums 
udgravninger i Møllergade 6, Svend
borg, i slutningen af 1970’erne.40 På et 
begrænset område fandtes over 100 
middelalderlige mønter, der i tid 
spændte fra Valdemar II til Kristoffer 
II, men med hovedvægten på mønter fra 
årtierne omkring 1300. Den store fund- 
koncentration viser klart, at der på 
dette sted må være foregået en livlig 
omsætning ved hjælp af mønter, og det 
er nærliggende at forestille sig, at der 
også her har været tale om en køb
mands bod.

Møntmaterialerne fra byudgravnin
gerne i Horsens og Svendborg er eksem
pler på, at udgravningsmønter kan ud
gøre en central kilde til middelalderens 
økonomi. Det må dog understreges, at 
sådanne fundmaterialer mere udgør 
undtagelsen end reglen. De fleste ud
gravningsmønter dukker frem enkeltvis 
eller i et så lille antal, at interessen 
mere samler sig om mønternes betyd
ning som dateringsgrundlag end om de
res anvendelighed som kilde til middel
alderens pengebrug og samfundsøko
nomi.

Middelaldermønter som
dateringsgrundlag
For arkæologerne spiller mønternes da
terende egenskaber naturligvis en me
get væsentlig rolle. Mønterne er som re
gel den del af genstandsmaterialet, der 
kan dateres mest præcist og dermed gi
ver arkæologerne den bedste mulighed 
for at datere de lag, hvori mønterne op
træder. Når det er sagt, må det også 
understreges, at de middelalderlige 
mønter har varierende dateringskraft, 
hvilket først og fremmest hænger sam
men med deres forskellige levetid i 
møntcirkulationen. Så længe den dan

ske udmøntning udelukkende bestod af 
tidsbegrænsede penninge, giver møn
terne en relativt snæver datering, da 
man må gå ud fra, at mønterne er tabt 
eller gemt kort tid efter deres prægning. 
Vi kender ikke disse mønters præcise 
prægeår, men kan ud fra de enkelte ty
pers indbyrdes tidsmæssige placering 
indpasse dem i en relativ kronologi, der 
daterer mønternes prægetidspunkt in
den for et tiår. Vi har altså en relativt 
præcis terminus post quem, dvs. et tids
punkt, hvorefter mønterne er blevet sat 
i omløb, og en kvalificeret forventning 
om, at mønterne ikke har cirkuleret 
længe, før de blev tabt eller gemt. Dette 
gælder imidlertid ikke for de meget kob- 
berholdige borgerkrigsmønter, der blev 
præget under Erik Menved og Kristof
fer II i de første årtier af 1300-tallet. 
Systemet med effektive, årlige penge
ombytninger synes endegyldigt at være 
brudt sammen, og mønterne havde en 
forlænget levetid i den lokale og regio
nale møntcirkulation. Her synes borger
krigsmønterne endda at have været be
nyttet som skillemønt i flere årtier ef
ter, at denne underlødige udmøntning 
var ophørt. En enkeltfunden Kristoffer 
Il-mønt, der er præget i 1320’erne, kan, 
hvis den ser slidt ud, følgelig lige så godt 
først være nedlagt i 1340’erne, eller må
ske endda senere.

De nordtyske witten fra Hamburg og 
Lübeck, der cirkulerede i stort tal i Dan
mark fra slutningen af 1360’erne, synes 
umiddelbart at være et mønstereksem
pel på mønter med stor dateringskraft. 
Mønternes kronologi er i dag velbelyst. 
Witten-prægningen påbegyndtes om
kring 1365 og afløstes ved en møntreces 
1379/81 af nye typer.41 Der eksisterer 
altså en sikker terminus post quem for 
de enkelte witten-typer. Så er der blot 
det uheldige set fra et dateringssyns
punkt, at mønterne forbliver i omløb i 
Danmark i over 50 år -  i hvert fald 
optræder de i skattefundene helt frem 
til efter 1424. Witten-typerne giver såle
des ikke en særlig præcis datering. De
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Udvalgte mønttyper, der cirkulerede i middelalderens Danmark. Indtil 1330’erne bestod det danske 
møntvæsen af én enhed, penningen, hvoraf der gik 240 på én mark. Penningens vægt og ikke mindst 
lødighed forringedes gennem århundrederne, og penningen endte som en næsten ren kobbermønt under 
Kristoffer II (1. Magnus den Gode (1042-1047), Lund; 2. Niels (1104-1134), Lund; 3. Valdemar 1 
(1157-1182) og biskop Absalon, Roskilde, kronens og kirkens fælles udmøntning; 4. Valdemar II (1202- 
1241), Ribe, med biskop Gunnar (1230-1245); 5. Kristoffer I  (1252-1259), Roskilde; 6. Erik Glipping 
(1259-1286), Lund; 7. Erik Menved (1286-1319), Roskilde; 8. Kristoffer II (1319-1326, 1330-1332), 
Roskilde). Efter det indenlandske møntvæsens ophør i 1330’erne cirkulerede udenlandsk mønt i stort tal i 
Danmark. Først kom de engelske Sterlinge, senere de store franske gros tournois (9. England, Edward I-II 
(1272-1327), London, sterling; 10. Frankrig, Ludvig IX (1226-1270), turnos). I  løbet a f 1300-tallet fik de 
nordtyske, ensidet prægede hulpenninge stor udbredelse i Danmark, specielt fra Hamburg, men også fra 
Lübeck og Mecklenburg kom der mange (11-13). Hulpenninge fra Mecklenburg med det karakteristiske 
oksehoved fandtes stadig i den danske møntcirkulation i 1400-tallet, hvilket fremgår af de hyppige 
kirkegulv s fund (14). Fra o. 1370 fik de nordtyske witten (firpenninge) stor betydning i Danmark på



bekostning a f de øvrige udenlandske mønter. Senere kom der andre nominaler til som f.eks. en dreiling 
(trepenning) (15-16. Hamburg, witten og dreiling). Under Erik a f Pommern (1396-1439) genskabtes et 
dansk møntvæsen, der nu bestod af flere nominaler. Han prægede bl.a. en sølvsterling (trepenning) i 
begyndelsen af 1400-tallet, der i 1420’erne erstattedes af en sterling i ren kobber. Kobbersterlingen 
prægedes i enorme mængder og er vel nok den almindeligste danske middelaldermønt (17. Lund, sterling; 
18. kronehulpenning; 19. kobber sterling, Lund, ca. 1420-1440). Under Kristoffer a f Bayern (1439-1448) 
påbegyndtes en udmøntning a f korshvide i Malmø, der fortsatte ind i 1500-tallet. Korshviden prægedes i 
stort tal, specielt under Christiern I, hvor hviden var den eneste danske mønt (20. Kristoffer af Bayern, 
Malmø, hvid; 21. Hans (1481-1513), Malmø). Under kampene med Sverige 1518-1522 lod Christiern II 
præge i millionvis af underlødige klippinge, hvoraf kun ganske få eksemplarer er bevaret (22. Malmø, 
klipping). 1 1300- og 1400-tallet fik guldmønter betydning i den internationale handel og fandt også vej til 
Danmark (23. Köln, ærkebisp Dietrich von Mörs (1414-1463), gylden; 24. England, Edward III (1327- 
1377), nobel).
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små nordtyske hulpenninge, som findes 
i så rigelige mængder i skattefund fra 
anden halvdel af 1300-tallet og blandt 
kirkegulvsmønterne (men derimod ikke 
blandt detektorfundene!) er generelt 
heller ikke velegnede som daterings
grundlag. Undtagelsen er en række 
nordtyske hulpenninge, præget om
kring 1360, der næppe har cirkuleret 
mere end femten år,42 hvorimod de un
derlødige mecklenburgske hulpenninge 
med det karakteristiske oksehoved, der 
stammer fra anden halvdel af 1400-tal- 
let, benyttedes som skillemønt i Dan
mark i mere end hundrede år.43

Som det sidste eksempel på en mid
delalderlig mønts dateringsevne vil jeg 
nævne korshviden, som blev præget 
med start i Malmø i 1440’erne helt frem 
til 1600-tallet. Hvidene fra Kristoffer af 
Bayern (1440-1448), Rigsrådet (1448), 
Christiern I (1448-1481) og Hans 
(1481-1513) blev fremstillet i uhyre 
mængder og synes at have haft en 
usædvanlig lang levetid i møntcirkula
tionen. Hvide fra 1440’erne optræder 
stadig i stort tal i skattefund fra 
1520’erne -  ja, de omtales endda i 
skriftlige kilder så sent som omkring 
1580.44 Det er altså stærkt begrænset, 
hvad man dateringsmæssigt kan bruge 
en hvid til i en udgravning. Finder man 
et slidt eksemplar af hviden, hvor det på 
grund af de beslægtede monogrammer 
endda kan være svært at placere møn
ten under Kristoffer af Bayern, Christi
ern I eller Hans, kan man ikke ind
kredse tabstidspunktet nærmere end 
inden for en hundrede års periode!

I denne forbindelse må man stille sig 
det spørgsmål, hvornår det er mest 
sandsynligt, at en mønt er blevet mi
stet, lige efter dens udstedelse eller i en 
senere periode? Dette afhænger natur
ligvis i høj grad af, hvor længe de en
kelte mønttyper cirkulerede som lovligt 
betalingsmiddel, men også af de almene 
love for mønters omløbstid. I en række 
artikler er mønters ventelige levetid ta 
get op til diskussion, og man har for en

række mønttyper påvist svindmønstre 
gennem eksport, indsmeltning, tab eller 
opsparing. Bengt Thordeman har såle
des på grundlag af sin studie af Lohe- 
skatten udregnet tabsfrekvensen til 2% 
årligt,45 et skøn, der ikke forekommer 
urimeligt i sammenligning med under
søgelser af svindet ved nutidig mønt
cirkulation.46 I Franken 1437-1610 steg 
overlevelsesfrekvensen for sølvmønter 
betydeligt ved slutningen af middelal
deren, da møntherrerne ikke mere i 
samme grad kunne kontrollere de en
kelte mønttypers tilstedeværelse i cir
kulationen.47

Møntfundenes repræsentativitet
I den foregående opdeling af møntma
terialet i hovedgrupper har rettesnoren 
været de enkelte materialers repræsen
tativitet i forhold til middelalderens 
økonomiske virkelighed.

Ethvert fundmateriale har gennem
løbet en række udvælgelsesfaser fra 
prægetidspunktet, til det indgår i en hi
storisk analyse.48

Det er kun en lille del af de cirku
lerende mønter, der enten bliver tabt 
eller udtaget og nedlagt i skatte. Den 
store grad af tilfældighed i udvælgelses
processerne medfører, at de møntmate
rialer, der »overlever«, principielt må 
opfattes som repræsentative for i hvert 
fald dele af den fortidige virkelighed. 
Man må imidlertid ikke glemme, at når 
vi får et fundmateriale i hænde, har det 
også været igennem en udvælgelsespro
ces i forbindelse med genfindeisen, der 
kan have påvirket karakteren af det 
overleverede møntmateriale. Jeg har 
andetsteds påvist, hvorledes der eksi
sterer en klar sammenhæng mellem ud
viklingen af den danske kulturgeografi 
og den tidsmæssige fordeling af de dan
ske middelalderlige skattefund.491 fig. 2 
er de middelalderlige skatte fra perio
den ca. 1050-1550 opdelt i tiår efter 
fundtidspunkt, hvilket giver et markant
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fordelingsmønster med en stor fundkon
centration i anden halvdel af 1800-tal- 
let. Denne koncentration genfindes i ho
vedtrækkene ved fordelingen af såvel 
bronzealderens depotfund som jernal
derens skattefund.50 Forklaringen på 
disse fundmønstre må ses i de ændrede 
socioøkonomiske forhold i Danmark i 
sidste tredjedel af 1800-tallet -  den 
mere intensive dyrkning af landbrugs
jorden med dybdepløjning, dræning af 
engarealer og kultivering af hedearea
ler, og de forøgede anlægs- og byggeak
tiviteter i de danske byer i årtierne om
kring 1900. En del af forklaringen på 
det markante fald i skattefundsantallet 
i det 20. århundrede må søges i den 
voksende anvendelse af maskiner såvel 
i landbrugsproduktionen som ved an
lægsarbejder. Det er nu engang ikke så 
nemt at få øje på nogle små sølvmønter i 
jorden, når man befinder sig højt hævet 
over alting i et førerhus! En anden for
klaring på det faldende fundantal i det 
20. århundrede kunne være, at flertal
let af de én gang skjulte skatte atter er

blevet genfundet.51 Jeg har svært ved at 
følge denne argumentation -  i hvert fald 
når talen drejer sig om de middelalder
lige skatte. I dag har vi kendskab til 
mindre end én skat pr. år af den danske 
middelalder!

De seneste års høst af skattefund sy
nes også at gøre denne pessimisme til 
skamme. Der kan nemlig iagttages et 
sandt boom i antallet af fundne mønt
skatte, først og fremmest inden for ro
mersk jernalder (i Gudme-området på 
Fyn og på Bornholm) og vikingetid/tid- 
lig middelalder. Specielt sidstnævnte 
gruppe af møntskatte er bemærkelses
værdig, da de sidste 50 år på få und
tagelser nær ikke har leveret nye mønt
skatte fra denne periode.52 På Bornholm 
er der siden 1989 fundet en lille halv 
snes større og mindre vikingetid/tid- 
lig middelalder-skatte, der naturligvis 
hænger sammen med den allerede om
talte intensive detektorbrug på øen. 
Hertil kommer to 900-tals møntskatte 
fra Sydvestsjælland53 samt én skat fra 
Fyns Hoved og én fra Djursland. Denne

Fig. 2. Den kronologiske fordeling af de middelalderlige møntskatte fra 1050 til 1550 efter fundtids
punkt.
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nærmest overvældende fundtilgang de
monstrerer tydeligt, hvorledes også en 
ændret adfærd i moderne tid -  i dette 
tilfælde den systematiske anvendelse af 
metaldetektorer -  kan få afgørende ind
flydelse på fundmaterialets karakter og 
omfang.

Ved arbejdet med middelalderlige 
møntfund er det derfor vigtigt at forsøge 
at skelne mellem de elementer ved ma
terialerne, som skyldes selektionen i 
middelalderen, og de elementer, som er 
et resultat af genfindelses- og registre
ringsprocesserne.

Kvalitativ og kvantitativ brug af 
middelalderens møntfund
Ved anvendelsen af mønter som et hi
storisk kildemateriale kan man an
lægge to synsvinkler, der kan betegnes 
som henholdsvis kvalitativ og kvantita
tiv. Traditionelt har den numismatiske 
forskning primært beskæftiget sig med 
mønterne som individuelle objekter. 
Man har studeret deres motivvalg, in
skriptioner, vægt, metallegering, se
kundære forarbejdning (omdannelse til 
smykke, overpræg mm.) med henblik på 
at opnå en detaljeret viden om møntud
stederen, prægetidspunkt og -sted og 
om mønttypernes indplacering i et givet 
møntsystem. Denne grundige, kvalita
tive behandling af de enkelte mønttyper 
udgør grundpillen i den numismatiske 
videnskab. Uden en basal viden om de 
enkelte mønttypers kronologi, geografi 
og plads i den nominelle struktur be
grænses mønternes anvendelsesmulig
heder i historiske analyser. På den an
den side ser man desværre også alt for 
mange numismatikere, der stiller sig 
tilfreds med at systematisere og katalo
gisere mønterne uden at forsøge at tolke 
materialerne i mere overordnede, histo
riske sammenhænge. Numismatik er 
primært en historisk disciplin og må be
handles som sådan, snarere end som et 
fascinerende samleområde.

Den enkelte middelaldermønt giver 
mere eller mindre åbenlyse informatio
ner om den politiske organisering af 
møntvæsenet. Da det danske møntvæ
sen opbyggedes i lOOO-tallet, overførte 
man den angelsaxiske tradition med at 
påføre regentens navn og møntstedet 
(og møntprægerens navn) på de enkelte 
danske emissioner. Derimod optræder 
der ingen årstal på danske middelal
dermønter før i 1496, hvis man ser bort 
fra den enestående Valdemar Sejr-mønt 
med årstallet 1234.54 Allerede i 1000- 
tallets slutning bliver de skriftlige in
formationer på mønterne færre, og når 
vi er nået frem i anden halvdel af 1200- 
tallet, er det mere undtagelsen end reg
len at finde et regentnavn på mønterne, 
ligesom man for længst har opgivet at 
påføre møntstedet. Man er følgelig hen
vist til at fordele de enkelte mønttyper 
på regenter og møntsteder efter mønter
nes motivvalg og eventuelt stilistiske 
træk, hvilket naturligvis er behæftet 
med en høj grad af usikkerhed. Man må 
gå ud fra, at f.eks. en kongekronge er et 
royalt magtsymbol, ligesom mønter 
med kongens portræt på forsiden og en 
bisp på bagsiden må afspejle den deling 
af møntretten mellem kongemagten og 
kirken, der var udbredt i 1100- og 1200- 
tallet, og som også kendes fra skriftlige 
kilder.55 En rist som møntmotiv kan 
med en vis sandsynlighed tolkes som et 
symbol for mønten i Lund, da den hel
lige Laurentius, der led martyrdøden 
ved stegning over »en sagte ild« og der
for har risten som attribut, var skyts
helgen hér, men for størsteparten af 
møntsymbolerne kan man i virkelighe
den ikke på grundlag af mønterne selv 
foretage en kvalificeret tolkning, der 
kan placere dem under en bestemt re
gent eller møntsted. For at få disse næ
sten eller helt inskriptionsløse mønter 
placeret i en nogenlunde sikker geogra
fisk og kronologisk sammenhæng, må 
man derfor betragte dem som masse, 
dvs. ud fra, hvorledes de optræder i en
keltfunds- og skattefundsmaterialet
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(fig. 3). Med denne kvantitative ind
faldsvinkel til møntmaterialet kan 
mønternes funktion og placering i mønt
cirkulationen og i middelalderens sam
fundsøkonomi i bredere forstand bely
ses.

Stempelstudiet som metode til 
bedømmelse af udmøntningens 
størrelse i middelalderen
Når man vil benytte møntmaterialet 
som kilde til middelalderens økonomi
ske historie, er det væsentligt at klar
lægge, i hvor store mængder de enkelte 
mønttyper prægedes. De skriftlige kil
der giver ingen oplysninger om mønt
prægningens størrelse i Danmark, før vi 
når frem i begyndelsen af 1500-tallet, 
hvor de første møntmesterregnskaber

er bevaret.56 Man må i stedet for vende 
sig til møntmaterialet selv og anvende 
den såkaldte stempelstudiemetode, hvis 
man ønsker at kvantificere middelalde
rens møntudstedelser. Denne metode, 
som oprindelig udvikledes inden for an
tik numismatik, går kort fortalt ud på 
at tælle antallet af benyttede over- og 
understempler ved fremstillingen af en 
mønttype. Understemplet, der sad fast
låst i ambolten, holdt længere end det 
løse overstempel, som udsattes for ska
der ved skæve hammerslag, og derfor 
placeredes den vigtigste side af mønten, 
forsiden, normalt på understemplet. 
Ved gennemgang af de bevarede eksem
plarer af en mønttype vil man derfor 
typisk finde betydeligt flere overstem
pler end under stempler, dvs. at hvert 
understempel kan »kobles« med flere 
forskellige overstempler. Herved bliver 
det muligt at opstille en kæde af stem-

Fig. 3. For at kunne opbygge en relativ kronologi for de stumme borgerkrigsmønter må man 
betragte de enkelte typers tilstedeværelse i tidens skattefund. Denne fremgangsmåde dannede 
allerede grundlaget for P. Haubergs klassifikation for mere end 100 år siden. I dag kan vi med 
edb’ens hjælp foretage denne analyse betydeligt nemmere. Figuren beskriver variansen mellem 
største og mindste nummer ifølge Mansfeld-Büllners opdeling. Jo større den typemæssige spred
ning er i et skattefund, des længere må man antage, at mønterne har været i omløb. Den vandrette 
skala viser skatte fundenes datering, den lodrette mønttypernes numre hos Mansfeld-Büllner.
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pelkoblinger mellem over- og under
stempler, der giver grundlag for at vur
dere mønttypens kronologi og varighed 
og de enkelte stemplers holdbarhed. 
Har man rådighed over et tilpas stort 
antal eksemplarer af mønttypen, vil 
man på et tidspunkt ikke længere støde 
på nye stempelvarianter, og man har 
fået et overblik over antallet af benyt
tede stempler. Antallet af anvendte un
derstempler skal herefter ganges med 
det ventelige antal mønter, som hvert 
understempel har kunnet slå, og man 
står med et realistisk bud på udmønt
ningens størrelse. Moderne eksperi
menter med møntprægning, kombine
ret med resultaterne af stempelstudi
erne og tolkningen af skriftlige kilder 
primært fra engelsk middelalder, har 
fået mange forskere til at ansætte det 
forventede prægetal pr. stempel til 
10.000 mønter, men det må tilføjes, at 
stemplerne ikke nødvendigvis blev be
nyttet i fuldt omfang, ligesom kvalite
ten og holdbarheden af møntstemplerne 
kunne svinge meget fra type til type.57

Det er uhyre tidkrævende og anstren
gende at arbejde med stempelstudier, 
specielt inden for dele af middelalder
numismatikken, hvor de tynde, ofte 
dårligt prægede mønter gør det svært at 
komme med sikre slutninger om møn
ternes stempelmæssige sammenhæng. 
Dette er nok forklaringen på, at der hid
til ikke er publiceret overvældende 
mange stempelstudier i Danmark.58

C. J. Becker har gennemført omhygge
lige stempelanalyser på udmøntnin
gerne fra Lund i 1040’erne,59 fulgt op af 
en undersøgelse af udmøntningen i 
samme periode i Odense (fig. 4).60 I for
bindelse med Lundeudmøntningen

fandt forfatteren i en række nordiske 
samlinger i alt 129 forsidestempler og 
171 bagsidestempler. Med et opreg
ningstal, som forsigtigt er sat til 5.000 
stk. pr. understempel, når han frem til 
en møntproduktion på ca. 850.000 stk., 
hvilket ikke er en helt ubetydelig 
mængde. Ligeledes kan det alene ud fra 
Den Kgl. Mønt og Medaillesamlings ek
semplarer af en række 1000- og 1100- 
tals mønttyper fastslås, at udmøntnin
ger i størrelsesordenen mellem en halv 
og en hel million eksemplarer synes at 
have været ganske normale under Sven 
Estridsen og hans sønner.61 1000-tallets 
møntfremstilling har altså allerede haft 
et omfang, der krævede en veludbygget 
organisation, dygtige håndværkere, et 
større antal hjælpere og ikke mindst 
fremskaffelsen af betydelige mængder 
sølv. For at fremstille en typisk penning 
fra 1000-tallet, der vejede 1 g med en 
lødighed på 800%o, præget i en halv mil
lion eksemplarer, krævedes med andre 
ord 400 kg sølv!

Kirsten Bendixen har foretaget et 
grundigt stempelstudie af Erik Ejegods 
udmøntninger fra Randers og Ålborg på 
grundlag af mønterne fra Lundby Krat
skatten, dateret til ca. 1100. Her er et 
eksempel på, hvordan fundet af én skat 
fuldstændig kan forrykke billedet af en 
udmøntnings størrelse. Før Lundby 
Krat-skatten kendte man blot fem ek
semplarer af den såkaldte »fuglemønt«, 
Hbg 7, som blev anset for præget i Ran
ders. Hele 109 eksemplarer dukkede 
frem i Lundby Krat-skatten, og plud
selig viste det sig, at typen også var 
præget i Ålborg af fire forskellige mønt
mestre, og at den ud fra de repræsen
terede møntstempler har været frem-

Fig. 4. Et eksempel på et omfattende stempelkoblingsskema er C.J. Beckers stempelkæde med 136 
stempler over Lunde-udmøntningen i perioden C.1030-C.1046. Forsidestemplerne markeres med 
cirkler, hvor bogstaverne refererer til periodens danske regenter, de nummererede bagsidestempler 
vises med firkanter. (Efter: C.J. Becker, Studies in the Danish coinage at Lund during the period 
c.1030-1046, i Viking-Age Coinage in the Northern Lands, BAR Int.Ser. 122, Oxford 1981, s. 457).
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stillet i mindst ca. 60.000 eksempla
rer.62

Senere i middelalderen fik udmønt
ningerne et langt større omfang. De 
store fundforekomster af borgerkrigs
mønter fra Erik Glipping, Erik Menved 
og Kristoffer II antyder, at møntproduk
tionen i denne periode må have udgjort 
millioner af mønter. Der er endnu ikke 
foretaget stempelundersøgelser af no
gen borgerkrigsmønttype, hvilket givet 
hænger sammen med de utroligt van
skelige arbejdsbetingelser, som de 
upræcist og dårligt prægede mønter til
byder numismatikeren. Der er imidler
tid ikke tvivl om, at seriøse forsøg på 
sådanne stempelstudier bør gøres, selv 
om karakteren af materialet ikke lige
frem giver grundlag for den største op
timisme. Det senmiddelalderlige dan
ske møntvæsen fra Erik af Pommern, 
Kristoffer af Bayern, Rigsrådet 1448 og 
Christiern I har heller ikke været un
derkastet egentlige stempelstudier. 
Men der har også i 1400-tallet været 
tale om en dansk møntproduktion i mil
lionklassen. Specielt Christiern I’s 
hvide fra Malmø prægedes i enorme 
mængder på et tidspunkt, hvor der var 
pengemangel i det øvrige Europa. Det 
ser faktisk ud, som om en stor del af det 
sølv, der manglede i det øvrige Europa, 
kanaliseredes til Danmark via en posi
tiv handelsbalance og udmøntedes som 
danske korshvide.63 Når vi kommer 
frem til Christiern II, får vi et skriftligt 
belæg for million-udmøntningerne. 
Christiern IPs møntmester Jørgen Kock 
fremstillede således på 21 måneder i 
1519-1520 ikke mindre end 4,5 millio
ner af de underlødige klippinge i 
Malmø.64 Denne oplysning er i øvrigt 
meget interessant på en anden led, da 
den sammenholdt med fundmaterialet 
demonstrerer, hvorledes en effektiv 
møntombytning kan ændre på det fund- 
billede, som overleveres til eftertiden. I 
1524 inddrog Frederik I Christiern IPs 
slette klippinge til omsmeltning. Det

blev gjort så effektivt, at de mange mil
lioner klippinge kun er repræsenteret 
blandt enkeltfundene med sølle 30 styk
ker, ligesom kun ét eneste eksemplar 
har fundet vej til tidens danske skatte
fund. Bedømte man klippingeudmønt- 
ningens omfang alene ud fra de relativt 
få overleverede fundeksemplarer, ville 
man nå frem til en helt fejlagtig konklu
sion.65 Dette er et metodisk lærestykke, 
som man må indprente sig, når man 
tolker graden af monetarisering i et 
samfund ud fra den relative fundhyp
pighed af de enkelte mønttyper. Man 
må være yderst forsigtig med at drage 
for vidtrækkende konklusioner om om
fanget af en møntserie alene på grund
lag af dens sjældenhed i fundmateria
let. Det gælder ikke mindst forholdene i 
middelalderen, hvor møntombytninger 
hørte til dagens orden. Men de møntty
per, der er repræsenteret i fundene, gi
ver et håndgribeligt grundlag for sam
menligning af den relative fundhyppig
hed, ikke mindst hvis man tager stem
pelstudiemetoden i anvendelse. Man 
kunne på dette sted være fristet til at 
vende argumentationen rundt og reto
risk spørge: Hvilken udsagnskraft kan 
man tillægge de middelalderlige, skrift
lige kilders oplysninger om den nomi
nelle struktur i Danmark? Problemet er 
her, at det som regel er umuligt at af
gøre ud fra kilderne selv, om beløbsan
givelserne er udtryk for de reelle møn
ter, som benyttedes ved transaktio
nerne, eller om de blot er værdiangivel
ser. I borgerkrigsperioden fungerede 
den engelske sterling som en internatio
nal handelsmønt, men også som en reg- 
nemønt, der benyttedes til at fastsætte 
toldsatser og afgifter. De skriftlige kil
ders hyppige omtale af sterlinger afspej
les imidlertid ikke i periodens store 
fundmateriale, hvor sterlingen er rela
tivt sjældent forekommende. Dette 
kunne tolkes således, at sterlingen i 
denne periode først og fremmest spil
lede en rolle i Danmark som regnemønt.
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En nærmere diskussion af dette cen
trale spørgsmål ville dog sprænge ram
merne for denne artikel.

Stempelstudiet er en tidkrævende, 
men for mange middelaldermønters 
vedkommende også særdeles perspek
tivrig kvantitativ metode, som forhå
bentlig i de kommende årtier vil blive 
taget i hyppigere anvendelse til gavn for 
vores forståelse af møntvæsenets orga
nisering og omfang i middelalderen.

Studiet af middelalderens 
møntcirkulation
En nyere retning inden for den numis
matiske forskning beskæftiger sig ho
vedsagelig med, hvad der skete med 
mønterne, efter at de var udstedt, dvs. 
undersøger, hvad mønterne kan give af 
oplysninger om de økonomiske forhold 
ud fra, hvordan de har været anvendt, 
tabt eller gemt i samtiden. I de seneste 
årtier er der fremkommet en række stu
dier, der på grundlag af skattefund og 
enkeltfund fra en region har søgt at be
skrive møntcirkulationen inden for en 
afgrænset, kronologisk og geografisk 
ramme. Møntfundene opfattes som ud
snit af den oprindelige møntcirkulation, 
dvs. at de generelle træk ved fundene 
søges fremhævet på bekostning af de 
individuelle. Analyseresultaterne for de 
enkelte møntmaterialer sammenlignes 
ved hjælp af matematisk-statistiske 
metoder med beslægtede fund, således 
at der ud fra mængden af skattefund og 
enkeltfund kan gives en skildring af 
de regionale udviklingslinier i møntcir
kulationen og samfundsøkonomien.66 
Flere af de fremkomne kvantitative stu
dier lider imidlertid under den væsent
lige begrænsning, at forfatterne (med 
baggrund som økonomiske historikere 
eller middelalderarkæologer) ikke har 
haft eller benyttet den numismatiske 
basisviden til at udnytte detaljerne i 
den nominelle, geografiske og kronolo

giske møntsammensætning, hvilket har 
svækket deres analysers udsagns
kraft.67

I Danmark har der hidtil ikke været 
foretaget større kvantitative undersø
gelser af middelalderens møntcirkula
tion, selv om temaet jævnligt har været 
berørt i artikler.68 Dette afspejler vel 
dels, at der blandt danske numismati
kere traditionelt har været fokuseret på 
andre, kvalitative aspekter af numis
matikken, men også i høj grad, at faget 
kun har (og har haft) ganske få pro
fessionelle udøvere, koncentreret om
kring Den Kgl. Mønt- og Medaillesam- 
lings virke, hvor indsatsen har måttet 
samle sig om løsningen af andre, lø
bende forskningsopgaver. Den mang
lende rekruttering til faget skyldes først 
og fremmest, at der i modsætning til 
Sverige og Norge ikke foregår under
visning i numismatik ved de danske 
universiteter. Et forhold, der efter min 
mening bør rettes op på!

Som det vel allerede er skinnet igen
nem i denne artikel, er jeg selv midt i et 
forskningsprojekt, som netop tager 
sigte på at foretage en analyse af penge
brug og møntcirkulation i 1200- og 
1300-tallets Danmark på grundlag af en 
kvantitativ model. Periodens righoldige 
møntmateriale lægger helt naturligt op 
til et sådant projekt. Analysen vil pri
mært blive foretaget på grundlag af de 
fremkomne kirkegulvsmønter og detek
torfund (med Tårnborg i spidsen), der 
tilsammen giver et usædvanligt indblik 
i dagligdagens pengebrug. Det store en- 
keltfundmateriale rummer rige mulig
heder. Der er stadig nye spørgsmål at 
stille til materialet og nye analyser at 
foretage. Det kunne eksempelvis være 
interessant at gennemføre strukturelle 
sammenligninger mellem kirkegulvs
mønterne og detektormønterne og mel
lem fundmaterialer fra by- og landom
råderne. Det overordnede mål med un
dersøgelsen er naturligvis at opnå 
større forståelse for nuancerne i mone-
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tariseringsprocessen i de årtier, hvor 
pengebrugen slog igennem på alle ni
veauer i det danske samfund.

Møntfundet fra Tårnborg
Afslutningsvis vil jeg dvæle lidt mere 
ved de mange detektorfundne mønter 
fra Tårnborg, da de er et godt eksempel 
på, hvorledes et numismatisk kildema
teriale på væsentlige områder kan sup
plere den eksisterende viden om et hi
storisk problemkompleks. Det skal un
derstreges, at jeg er midt i en arbejds
proces, og at de følgende reflektioner 
derfor er af foreløbig karakter.

Langt hovedparten af Tårnborg-ma- 
terialet udgøres af borgerkrigsmønter 
fra perioden 1250-1335 (fig. 5). Tårn
borg by havde en strategisk placering 
som knudepunkt for overfarten over 
Storebælt. Den fungerede som udskib
ningshavn for regionens mest folkerige 
by, Slagelse, og byen kunne i ly af kon
geborgen Tårnborg udvikle sig til en 
central handelsplads i højmiddelalde

ren. Byens blomstringstid fik en brat 
ende i begyndelsen af 1400-tallet, da 
Erik af Pommern gav ordre til at ned
bryde Tårnborg og flytte byens aktivite
ter over til det nye bysamfund nær Kor
sør slot (dette er årsagen til stedets 
usædvanligt gunstige fundforhold). Det 
er nærliggende at tolke det store borger
krigsmøntmateriale som udtryk for 
Tårnborgs handelsaktiviteter i årtierne 
omkring 1300. Fra skriftlige kilder får 
vi informationer om Tårnborgs rolle 
som handelsplads. Kong Erik Menved 
gav f.eks. de flamske byer Harderwijk, 
Deventer og Zutphen handelsprivilegier 
bl.a. i Tårnborg, hvilket understreger, 
at byen i denne periode må have spillet 
en vis rolle som en kongeligt kontrol
leret markedsplads.69

Man skal dog næppe forestille sig, at 
Tårnborg har fungeret som en interna
tional markedsplads på et niveau, der 
blot tilnærmelsesvis berettiger til en 
sammenligning med periodens Skåne- 
markeder. Ganske vist har man i det 
store, endnu ikke færdigbearbejdede 
fundmateriale fra Tårnborg fundet en

Kronologisk fordeling af Tårnborgmønter

Fig. 5. Den kronologiske fordeling af fundmønterne fra Tårnborg.
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række genstande, som peger mod inter
nationale handelskontakter, f.eks. et 
mindre antal afgiftsmærker af bly ma
gen til dem, som købmænd og fiskere 
måtte fremvise som kvittering på Skå- 
nemarkedet, nogle få klædeplomber af 
bly samt skår af importerede rhinske 
stentøjskander.70 Dette relativt be
skedne materiale synes dog ikke stort 
nok til at sandsynliggøre, at Tårnborg 
har indtaget en central position i den 
internationale handel. Man må snarere 
opfatte byen som en betydningsfuld re
gional handelsplads, hvor de mange 
udenlandske og danske rejsende, der 
passerede Storebælt, skabte et solidt 
grundlag for et blomstrende hånd
værks- og handelsliv. Det fundne mønt
materiale er langt overvejende natio
nalt i sin karakter. Hvis Tårnborg i 
større omfang var blevet besøgt af uden
landske købmænd, måtte man vente, at 
det havde sat sig tydeligere spor i fund
materialet. I 1200- og 1300-tallet (frem 
til det danske møntvæsens sammen
brud i 1330’erne) var kongens mønt det 
eneste lovlige betalingsmiddel i Dan
mark, måske bortset fra en periode i 
1290’erne, hvor fundet af udenlandske 
mønter sammen med danske i flere 
skattefund antyder, at der var indtrådt 
en kortvarig lempelse af valutarestrik
tionerne.71 Når man som udenlandsk 
købmand ville handle på eksempelvis 
Skånemarkedet, var man derfor nødsa
get til at veksle sine egne mønter til 
dansk mønt til den fastsatte tvangs
kurs. De få udenlandske fundmønter 
fra Tårnborg gør det ikke sandsynligt, 
at stedet har fungeret som en sådan in
ternational vekselplads.

Derimod hersker der næppe tvivl om, 
at Tårnborg har tjent som indløsnings
sted for gamle mønter i forbindelse med 
de hyppige pengeombytninger, som den 
danske kongemagt iværksatte i middel
alderen. Flere skriftlige kilder omtaler 
en årlig tvangsveksling af de danske 
mønter ved Mikkelsdag den 29. septem
ber, hvorved de gamle mønter ugyldig

gjordes.72 Det er ligeledes overleveret, 
at tvangsvekslingen i visse perioder in
debar, at man for tre gamle mønter kun 
modtog to nye.73 Dette system har imid
lertid ikke været konsekvent praktise
ret fra slutningen af 1000-tallet og frem 
til 1330’erne. Fra kong Niels’ 30-årige 
regeringsperiode, 1104-1134, kendes 
der således kun to, måske tre forskellige 
mønttyper fra møntsmedjen i Lund. Ser 
vi specielt på borgerkrigsperioden, 
hvorfra flertallet af Tårnborg-mønterne 
stammer, kan forholdene heller ikke 
skildres så enkelt. Siden P. Hauberg i 
1884 udgav sin banebrydende bog om 
borgerkrigsperiodens møntvæsen, har 
den fremherskende mening været, at de 
danske penninge udsattes for en årlig 
tvangsveksling.74 Dette synspunkt byg
ger først og fremmest på to skriftlige 
kilder: Erik Glippings forordning for 
Sjælland og Nørrejylland fra maj 128475 
og Erik Menveds forordning af 13. 
marts 1304,76 der begge fastslår, at der 
skal præges ny mønt hvert år til Mik
kelsdag ved de igangværende møntste
der. Specielt sidstnævnte kilde giver de
taljerede oplysninger om, hvorledes 
møntombytningen skulle praktiseres. 
Lysningen af de nye mønter skulle fore
tages på hver landsdels sidste landsting 
inden Mikkelsdag. Hvis møntfornyelsen 
blev bekendtgjort inden dette tids
punkt, var møntmesteren hjemfalden 
til straf. Efter lysningen skulle samtlige 
skatter og afgifter betales i den nye 
mønt. Det var forbudt at købe for de 
gamle mønter. Hvis man blev grebet i 
denne handling, blev man idømt en 
bøde ikke blot af de penge, man havde 
betalt med, men også af dem, som man 
blot havde medbragt. Ligeledes skulle 
kongens foged og andre embedsmænd 
idømmes en bøde på 40 mark penninge, 
hvis de modtog skatter og afgifter i an
den mønt end den ny. Der synes således 
at have eksisteret et stærkt ønske fra 
kongemagtens side om at gennem
trumfe et system med årlige møntom
bytninger. Men ét er teori og hensigtser-
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klæringer, et andet er praksis. Ser man 
på de ikke mindre end 66 borgerkrigs
møntskatte, som er bevaret til i dag, er 
det slående, at de som oftest rummer 
flere, i nogle tilfælde rigtig mange for
skellige mønttyper, hvilket stemmer 
dårligt overens med opfattelsen af en 
systematisk, årlig pengeombytning. I 
hvert fald synes man i dagligdagens 
økonomiske liv at have accepteret også 
ældre mønter, der måske for længst 
havde mistet deres officielle værdi, og 
man har endda anset dem for så værdi
faste, at man har lagt dem til side som 
opsparing. Det er muligvis kun i for
bindelse med skatteindbetalinger og an
dre former for pengeafgifter, at princip
pet har været håndhævet, at kun den 
senest udstedte mønttype var lovligt be
talingsmiddel.77 De knap 600, over
vejende skriftløse, borgerkrigsmøntty
per, som vi kender fra kongerne Erik 
d ipp ing  (1259-1286), Erik Menved 
(1286-1319), Kristoffer II (1319-1326, 
1330-1332), Valdemar III (1326-1330), 
samt for Lunds vedkommende Magnus 
Smek (1332-1360),78 taler dog deres ty
delige sprog om, at der hyppigt skifte
des ud i mønttyperne i disse årtier, ty
pisk med en forringelse af mønternes 
sølvindhold til følge. I perioder må man 
da også forestille sig, at det rent faktisk 
er lykkedes at gennemføre årlige mønt
vekslinger. K.J. Kaaber, der i mere end 
50 år har arbejdet på en revision af 
Haubergs klassifikationsystem, mener 
således også, at den årlige møntveks
ling ikke har været praktiseret før 1278, 
og kun uregelmæssigt efter 1316.79 
Byen Tårnborg har med sin placering 
tæ t ved en kongeborg givet været et af 
de steder, hvor sådanne vekslinger har 
fundet sted. Man kan i den forbindelse 
også forestille sig, at Tårnborg har ud
gjort et af de regionale møntvekslings
steder, som omtales i forbindelse med 
Erik Menveds strid med ærkebiskop 
Jens Grand i sidste årti af 1200-tallet.80 
Borgerkrigsmønterne bestod i teorien 
igennem hele perioden af sølv, men de

res finhed forringedes løbende, således 
at de til sidst i Kristoffer IPs regerings
tid stort set kun indeholdt kobber. Und
tagelsen fra reglen finder vi i Skåne, 
hvor lødigheden bevaredes bedre. Æ r
kebisperne i Lund, der stod for møntud
stedelsen i Skåne, synes fra ca. 1299 at 
have formået at stabilisere de skånske 
mønters værdi, således at en mark sølv 
svarede til 4 1 / 2 - 5  mark penninge i 
Skåne, mens en mark sølv vest for Øre
sund til sammenligning kunne strække 
til hele 10 mark penninge.81 Som resul
ta t heraf opstod der et valutarisk skel, 
der delte Danmark ved Øresund. De 
mere lødige skånske mønter optræder 
kun undtagelsesvis i møntfundene vest 
for Øresund, mens det omvendt stort set 
kun er mønter fra Lund, der findes i 
Skåne og på Bornholm. I Tårnborg-ma- 
terialet optræder en del mønter fra 
Lund, faktisk omkring 8%, hvilket må 
siges at være bemærkelsesværdigt. Det 
er derfor ikke udelukket, at vi i møn
terne fra Lund skal se sporene efter 
Tårnborgs funktion som en regional va- 
lutavekselplads.

Man finder naturligvis også mønter 
fra de øvrige regionale møntsteder re
præsenteret i Tårnborg-materialet, der 
dog klart domineres af den lokale mønt
prægning fra Roskilde (fig. 6). Der præ
gedes mønter ved en række møntsmed
jer landet over -  Slesvig, Ribe, én eller 
flere i Nørrejylland (Viborg, Århus), 
Roskilde, Odense og i en begrænset pe
riode Sakskøbing, for blot at nævne de 
vigtigste. Disse landsdelsmønter havde 
størst udbredelse i eget regionalområde, 
men kunne i modsætning til Lund-møn
terne også benyttes som betalingsmid
del i de øvrige dele af Danmark vest for 
Øresund. Der eksisterede imidlertid 
også -  om end i mindre målestok -  vær
diforskelle mellem disse regionale 
mønttyper indbyrdes. Erik Glipping ud
stedte således i 1284 et påbud om, at de 
sjællandske og jyske mønter, der var de 
bedste, fremover skulle have samme 
værdi,82 og da han i 1286 overdrog
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Fordeling af Tårnborgmønter på møntsteder

Fig. 6. Fundmønterne fra Tårnborg. Fordelingen af mønttyper på møntsteder.

møntretten i Slesvig til hertug Valde
mar II af Sønderjylland, indskærpedes 
det, at den slesvigske mønt skulle be
vare samme værdi som den øvrige jy
ske.83 Af det bevarede møntmateriale 
fremgår det imidlertid, at der igennem 
hele perioden vedblev at være værdi
mæssige forskelle mellem de enkelte 
landsdelsmønter. Det kan ligeledes 
iagttages i skriftlige kilder, at man ved 
betalinger ofte sondrede mellem for
skellige landsdelsmønter og endda i 
visse tilfælde præciserede, i hvilken af 
disse betalingen skulle falde. Således 
erkender junker Jacob i et brev af 9. 
februar 1274, at han har en gæld til 
grev Otto af Ravensberg, der skal ind
fries i hallandsk mønt.84 I et brev fra 
hertug Valdemar II af Sønderjylland til 
den danske konge fra 1286 omtales sles
vigsk mønt,85 og domprovst Jens Grand 
fra Roskilde taler om sjællandsk mønt i 
et brev dateret 8. maj 1289.86

Med tilvejebringelsen af det store 
møntmateriale fra Tårnborg har vi fået 
et statistisk repræsentativt møntmate
riale af en helt usædvanlig karat i

hænde, der kan hævdes at afspejle 
møntbrug og møntcirkulation på en be
tydningsfuld sjællandsk handelsplads i 
borgerkrigsperiodens årtier.

Afslutning
Middelalderens økonomi blev i stadigt 
stigende omfang baseret på penge i 
form af møntet metal. Pengebrugen 
trængte fra den offentlige økonomisk/ 
politiske sfære og den internationale 
handel ud til alle dele af det danske 
samfundsliv i løbet af middelalderens 
første århundreder. Denne proces kan 
kun mere overordnet følges i det skrift
lige kildemateriale. Som det forhåbent
lig er blevet demonstreret i det foregå
ende, kan det numismatiske kildema
teriale bidrage væsentligt til udforsk
ningen af middelalderens pengebase
rede økonomi. I modsætning til de 
skriftlige kilder belyser mønterne først 
og fremmest dagligdagens, eller om 
man vil, virkelighedens pengeforhold og 
giver indblik i cirkulations-, tabs- og
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thesauriseringsmønstre så at sige fra 
»jordniveau«. Ændringerne i mønternes 
funktion og tilgængelighed, som de af
læses i forskellige typer af fundmateria
ler, rummer en nøgle til forståelse af 
den generelle samfundsudvikling på ve
jen mod en markedsbaseret økonomi. 
Kvantitative studier i middelalderens 
pengevæsen og møntcirkulation bør føl
gelig prioriteres højt i de kommende år. 
Hermed menes studier, der bygger på 
det hastigt stigende antal møntfund, og 
som bevarer en fast forankring i den 
numismatiske basis -  mønterne selv - , 
men som samtidig inddrager det øvrige 
arkæologiske og skriftlige kildemateri
ale i en bredere historisk tolkning.
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Bondevenner og bondevenner — to alen af et 
stykke?
En komparativ undersøgelse af de danske og norske
bondevenneorganisationer

Niels Clemmensen

Fortid og Nutid juni 1994, hefte 2, s. 134-157.
Gennem de senere år har der været iværksat en række fællesnordiske 
forskningsprojekter med det formål at kaste nyt lys over de enkelte 
landes nationale udvikling gennem komparationen med de øvrige nor
diske lande. Med udgangspunkt i en gennemgang af de norske bonde- 
venneforeninger viser Niels Clemmensen i artiklen, hvordan den kom
parative metode kan bidrage til belyse den danske bondebevægelses 
karakter. Ved at inddrage ikke blot Bondevennernes Selskab og Bjørn
baks jyske bondebevægelse, men også de lokale sognesparekasser i 
sammenligningen får han blotlagt nogle mentale fællestræk i 1800- 
tallets bondesamfund i Danmark og Norge.
Niels Clemmensen, f. 1945, ph.d. 1993. Fra 1974 ansat ved Tårnby 
Gymnasium. 1983-1988 forskningsrådsstipendiat, ekstern lektor ved 
Odense Universitet 1991-1993, ved Københavns Universitet 1994. Har 
skrevet bl.a. Sparekassebevægelsen i Danmark 1810-1914, 1985, og 
Associationer og foreningsdannelse i Danmark 1780-1880, 1987, samt 
en række lærebøger og artikler om fortrinsvis landbohistoriske emner. 
Adresse: Vibekegade 7, 2100 København 0.

Her kan vi se vores egne vindver. -  Hej, 
kom hit, mutter! Her kan vi se vores egne 
vindver.

Vi kender vist alle sammen kobber
smedemesterens aha-oplevelse i Genbo
erne, da han besøger studenterne på Re
gensen og får øje på sine egne vinduer 
på den anden side af gaden. Det vel
kendte ses i et nyt perspektiv og afslø
rer nye facetter. Amagerkanerne vil 
genkende oplevelsen under indflyvnin
gen til Kastrup lufthavn, hvor den lo
kale skole, fodboldbane eller måske eget 
parcelhus ses i et uvant fugleperspek
tiv.

Historikeren kan søge den samme op
levelse ved at sammenligne de hjemlige 
forhold med udviklingen i andre lande 
eller lokaliteter. I de seneste år har den 
komparative metode i stigende grad 
vundet indpas i den historiske forsk
ning, ofte under inspiration fra tilgræn

sende discipliner som socialantropologi 
eller sociologi. Det er ikke udtryk for 
nogen prioritering, når jeg som eksem
pler nævner Associationsprojektet, Kat- 
tegat-Skagerrakprojektet og Condispro- 
jektet.1 De er langtfra de eneste og hel
ler ikke de første. De nævnes blot som 
de projekter, jeg personlig har haft be
røring med og har høstet erfaringer fra. 
De nævnte projekter har alle sammen 
været koncentreret om det skandinavi
ske område, hvor nordiske forskere har 
ønsket at aflokke den nationale udvik
ling hidtil upåagtede aspekter ved at 
konfrontere den med udviklingen i de 
nordiske nabolande. Nationale særtræk 
kan på den måde falde i øjnene, men 
også nordiske fællestræk inden for de 
valgte forskningsfelter. I Condisprojek
tet har man yderligere udbygget kon
takten til tyske forskere med henblik på 
belysning af en mulig »skandinavisk
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model« for demokratiseringsprocessen i 
forhold til udviklingen i det tyske om
råde, der i øvrigt i sig selv er flertydig og 
mangefacetteret.

Enhver forsker vil naturligvis inden 
for sit eget område have erfaringer med 
den komparative metode gennem delta
gelse i kongresser og symposier med til
hørende publicerede rapporter. Men det 
er forholdsvis nyt, at betydelige forsk
ningsmidler er blevet kanaliseret over i 
længerevarende projekter, baseret på et 
institutionaliseret samarbejde mellem 
heltidsansatte forskere fra forskellige 
lande. De utallige, til tider uoverstige
lige vanskeligheder, som et sådant sam
arbejde rejser, ikke mindst når det gæl
der affattelsen af en slutrapport eller 
syntese, vil være velkendte fra alle pro
jekter. Forskellig forskningstradition, 
terminologi og begrebsdannelse stiller 
krav til deltagerne om fleksibilitet og 
åbenhed.

Det er oplagt, at komparationen ikke 
skal begrænse sig til det terminologiske 
niveau, men det kan være et udmærket 
udgangspunkt, om ikke andet så for at 
afdække de faldgruber, der ligger i at 
hæfte sig ved de tilsyneladende lighe
der, der beror på terminologien. »Folke
lige bevægelser« i Danmark er eksem
pelvis noget andet end »folkrörelser« i 
Sverige. Sammenlignet med det tyske 
sprogområde er til gengæld begreberne 
»folk« og »folkelig« i de nordiske lande 
noget ganske andet -  mildt sagt -  end 
»Volk« og »völkisch«!

Det kan derfor være metodisk frugt
bart at tage sit udgangspunkt i termino
logien og sammenligne fænomener, der 
har fået den samme eller beslægtede be
tegnelser i de regioner eller lande, der 
indgår i komparationen. Det er, hvad 
det følgende skal dreje sig om, hvor jeg 
har valgt at sammenligne Bonneven- 
nernes Selskab (1846) med Søren Jaa- 
bæks bonde venneforeninger i Norge.

Jaabæk hævdede selv, at hans bonde- 
venneforeninger var dannet efter forbil
lede af de danske bondevenner.2 Blev

resultatet nu også derefter? Vi har stif
terens erklærede målsætning, og vi har 
overensstemmelsen i terminologi, men 
alene det forhold, at Jaabæk etablerede 
et nært forhold til Lars Bjørnbak og 
ikke eksempelvis til I.A. Hansen giver 
dog stof til eftertanke. Det skal derfor 
på forhånd røbes, at de norske bonde
venner ikke, eller i al fald kun med 
store forbehold, kan siges at dække det 
samme fænomen som Bondevennernes 
Selskab.

Men måske kan vi i stedet finde en 
pendant til Jaabæks bevægelse inden 
for andre grene af den politiske bonde- 
vægelse i Danmark. Bondevennernes 
Selskab var et udpræget regionalt fæno
men lokaliseret til øerne, og dets stor
hedstid ligger en snes år før Jaabæks 
bevægelse. I mangt og meget kunne det 
derfor falde naturligere at sammenligne 
Jaabæks bondevenner med den jyske 
bondebevægelse, som den blev tegnet af 
Lars Bjørnbak i 1870’erne, så meget 
mere som Bjørnbak og Jaabæk følte sig 
som politiske kampfæller. Og endelig 
kunne det jo tænkes, at lighederne skal 
findes et helt andet sted, at vi må om
vejen til det lokale foreningsliv for at 
finde et dansk sidestykke til de Jaabæk- 
ske bondevenneforeninger.

I det følgende vil jeg afprøve disse 
muligheder ved at sammenligne Jaa 
bæks bondevenner med Bondevenner
nes Selskab og med Den jyske Folke- 
forening, hvor Lars Bjørnbak førte det 
store ord. Dernæst vil jeg bevæge mig 
uden for det specifikt politiske område 
til foreningslivet i lokalsamfundet, ek
semplificeret i sognesparekasserne, i 
håb om at pejle mig ind på nogle dybt
liggende mentale fællestræk i bonde
samfundet i Danmark og Norge.

Komparationen vil tage sit udgangs
punkt på det fænomenologiske niveau 
ved at sammenligne program, organisa
tion, spredning og rekruttering i de om
talte sociale bevægelser i Danmark og 
Norge. Fra de forskelle og ligheder, der 
her kan konstateres, vil det blive nød-
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vendigt at søge ned til de dyberelig
gende sociale og politiske strukturer for 
at finde en brugbar tolkning. Begge ni
veauer, såvel det fænomenologiske som 
det strukturelle, må nødvendigvis indgå 
i den komparative analyse for at belyse 
vekselvirkningen med samfundsudvik
lingen i de to lande. Ikke mindst denne 
vekselvirkning skulle gerne fremgå som 
et resultat af analysen. Men først en 
kort foreningshistorisk perspektive
ring.

»Bonden skal løftes op i skyen«
Med denne vurdering sammenfattede 
en konservativ indsender i Kristiania
avisen Fædrelandet sin bekymring over 
Søren Jaabæks bondebevægelse, da den 
endnu blomstrede i 1871.3 Jaabæk 
havde dannet sin første bondevenne- 
forening i 1865 i Mandal, og den blev 
startskuddet til en sand bølge af for
eninger i de norske bygder. Fra 1860’er- 
nes slutning til 1873 nåede antallet af 
kendte bondevenneforeninger op på 
300.

Udviklingen var iøjnefaldende, selv 
om foreningsdannelsen i Norge allerede 
på det tidspunkt kunne trække på en 
langvarig tradition. I sin oversigt over 
den norske foreningsdannelse i 1800- 
tallet skelner Hans Try mellem fire fa
ser.4 I tiden indtil 1840 fortsættes op
lysningstidens tradition for didaktiske 
og filantropiske selskaber, ofte efter 
udenlandske forbilleder eller hvad man 
kunne kalde »efterabningens impera
tiv«. 11840’erne kommer det store folke
lige gennembrud, den første »forenings
bølge« med missionsforeninger, afholds
foreninger, sparbanker og arbejderfore
ninger, de såkaldte Thranitter, opkaldt 
efter bevægelsens ophavsmand, Marcus 
Thrane. Jaabæks bondevenneforenin
ger markerer begyndelsen på en ny for
eningsbølge fra midten af 1860’erne og 
ind i 1870’erne og skabte i deres køl
vand en lang række beslægtede forenin

ger som folkeforeninger, almueforenin
ger, bygdeforeninger etc. Og endelig 
indtræder en fjerde fase i begyndelsen 
af 1880’erne som en følge af den sti
gende polarisering mellem Venstre og 
Højre, der begge søgte at udbygge deres 
positioner lokalt.

Hans Try påpeger, at foreningsdan
nelsen i Norge var præget af en dua
lisme mellem en hierarkisk-centrali- 
stisk og en demokratisk-decentralistisk 
tendens, der kunne gøre sig gældende 
som en spænding i de enkelte faser og 
inden for de enkelte foreningstyper, 
men som i det store og hele satte deres 
forskellige præg på de forskellige faser.5 
Jaabæks bondevenneforeninger vurde
rer Try som et udtryk for det demokra- 
tisk-decentralistiske princip, hvor for
eningerne groede frem fra neden på 
bygdeplan og rekrutteredes fra det 
brede folk, mens urbane elitære lag spil
lede en større rolle i de hierarkisk-cen- 
tralistiske foreninger.

De norske bondevenner voksede altså 
frem i en fase kendetegnet af en frodig 
foreningsdannelse i landalmuen og var i 
meget høj grad med til selv at sætte 
deres stempel på denne fase. Det 
samme gjaldt for 1840’ernes danske 
bondevenner, men med en faseforskyd
ning i forhold til Norge på godt en snes 
år. Bondevennernes Selskab indgik i 
det flerstrengede og mangeartede for
eningsliv i landalmuen, som for alvor 
tog fart med landkommunalordningen 
af 1841, og som gav foreningsformen en 
ny folkelig og offensiv karakter, der lå 
fjernt fra de grupper, der hidtil havde 
båret foreningsdannelsen i by og på 
land, nemlig embedsmænd, præster og 
store landejendomsbesiddere. Altså i 
ganske høj grad en parallel til det se
nere norske eksempel.

I det følgende skal det undersøges, 
hvor langt denne parallel kan drages. 
Jeg vil begynde med en nærmere præ
sentation af Søren Jaabæks bevægelse 
og derefter konfrontere den med Bonde
vennernes Selskab i Danmark.
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Norske bondevenner -  en 
regional sammenligning
Da Jaabæk trådte frem med sit forslag 
til bestemmelser for bondevennefore- 
ningen i Mandal den 17. maj 1865 var 
det med et program for offentlig spar
sommelighed i stat og kommune og en 
gennemført økonomisk liberalisme -  I  
det hele taget at befordre den materielle 
udvikling og andet fremskridt ved bort- 
ryddelsen a f unødige tvangslove og an
det, der er til hinder for selvvirksomhed 
og udviklingen.6 Senere kom dog kravet 
om en lovbunden nedsættelse af renten.

Der spores i dette program en klar 
front mod embedsmændene og byernes 
privilegerede elite, der havde været et 
kardinalpunkt i bondepolitikken siden 
Eidsvoll-grundlovens første år. For 
havde bønderne måske ikke oplevet føl
gerne af den konstitutionelle frihed som 
et endeløst påbud om nye skatter for at 
finansiere den unge stat og sanere pen
gevæsenet? Det offentlige og dets ad
ministratorer var den alle steds nær
værende fjende, som greb ind i daglig
dagen og måtte bekæmpes, og den øko
nomiske liberalismes doktriner passede 
som fod i hose med denne indstilling.

Bestyrelsen for bondevennerne i 
Mandal foreslog blandt andet sit pro
gram realiseret gennem udgivelsen af et 
politisk blad, der nøje skulle følge de 
enkelte stortingsmænds stemmeafgiv
ning så vidt muligt ved navns nævnelse. 
Her var der altså ikke tale om nogen 
liberalisme. Den liberale doktrin, hvor
efter den folkevalgte alene er bundet af 
sin egen overbevisning, måtte vige for 
ønsket om at kontrollere stortingsmæn- 
dene. I selve programmet tales der gan
ske vist ikke om nogen virksomhed ved 
stortingsvalgene, men bondevennernes 
senere praksis viste klart, at man øn
skede at øve indflydelse på valgene og 
holde de valgte kandidater i snor.

Mandalforeningens program blev ta
get op i næsten identiske formuleringer

Søren Jaabæk (1814-1894). Jaabæk var lærer 
og gårdbruger og baserede sin landspolitiske 
karriere som bondepolitiker på et solidt fod
fæste i lokalpolitikken i Lister og Mandals amt. 
Selv om hans bondevenneforeninger udviklede 
sig til den første egentlige partiorganisation i 
Norge, gik Jaabæk ikke gerne på kompromis 
med andres synspunkter og holdninger, heller 
ikke blandt sine egne. Takket være sin konse
kvente sparepolitik og rationalistiske indstil
ling blev han af sine modstandere betragtet 
som indbegrebet af åndløs materialisme og 
småt skårethed. Han kom her til at dele vilkår 
med sin meningsfælle i Danmark, Lars Bjørn
bak. Foto Det kongelige Bibliotek.

i andre bondevenneforeninger, men en 
sammenligning af programmerne i for
skellige regioner viser klart de forskelle 
mellem Østlandet og Vestlandet, som 
gjorde sig gældende på næsten alle om
råder inden for bevægelsen. Kravet om 
sparsommelighed kan man ganske vist 
møde i bondevenneforeninger over hele 
landet, om end ikke i alle foreninger, 
men på Vestlandet er der en tendens til 
mere almene og lokalt orienterede for
målsformuleringer end på Østlandet. 
Fra Stavanger amt kan en skolelærer 
således meddele om dannelsen af en lo-
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kal »Folkevenneforening« med det for
mål at fremme alt, hvad der antages at 
tjene til folkets gavn og bedste. Forenin
gen ville arbejde for et bedre forhold 
mellem husbond og tyende, et bedre 
grande- og nabolag og aflæggelse a f  
unyttige tids- og pengespildende skikke.1 
På foreningens første møde havde man 
blandt andet drøftet afholdssagen og 
muligheden af at oprette lokale læse
kredse, hvorimod man af mangel på 
kendskab til så indviklede og vanskelige 
sager ikke havde set sig i stand til at 
udtale sig om renteloven og hypotek
bankens adfærd over for sine debitorer, 
som ellers var bragt på dagsordenen af 
bemeldte skolelærer.

Det nære lokalsamfund stod altså i 
centrum, mens »storpolitikken« måtte 
vige. Man bemærker også betegnelsen 
»folkevenneforening«, altså ikke »bon
de venneforening«, hvorved man under
stregede konsensus og fællesskabet i lo
kalsamfundet. Andre betegnelser for 
foreninger af lignende observans kunne 
f.eks. være »folkeforening« eller »folke- 
samlag«, altså foreninger, der var for 
hele bygden eller lokalsamfundet og 
ikke satsede på særskilte interesse
grupper.

Også på Østlandet finder man ganske 
vist foreninger med neutrale navne, 
men det almindeligste var navne, der 
knyttede an til gårdbrugernes interes
ser, f.eks. »bondeforening« eller »bonde
samlag«. Tendensen kom også til udtryk 
i programformuleringerne. På Østlan
det tales der f.eks. om gårdbrugernes 
fortrykte stilling, om at bevare gårdbru
gernes selvstændighed og om lettelse af 
det nærværende materielle tryk, og der 
peges på en række konkrete sager som 
nedsættelse af renten på pantelån og 
reduktion af fattigudgifterne, altså 
krav, der især var et anliggende for 
gårdbrugerne.8

I de østnorske foreningsbestemmelser 
er aktiviteten ved stortings- og kommu
nalvalgene også stærkere understreget

end på Vestlandet, eksempelvis i Mel
hus Bondevenneforening: Da såvel sta
tens som kommunens udgifter væsentlig 
ligger i valgte mænds hænder, vil for
eningen i særlig grad have sin opmærk
somhed henvendt på de offentlige valg? 
Bøndernes engagement i valgene var da 
også større på Østlandet end på Vest
landet, ligesom de østnorske foreninger 
i højere grad blev dannet i valgår.

Denne holdning var i overensstem
melse med Søren Jaabæks ønske om at 
skabe en slagkraftig valgorganisation 
til mobilisering af bønderne mod em- 
bedsmændene. I overbestyrelsens -  læs 
Jaabæks -  forslag til grundregler for 
alle bondevenlige foreninger udsendt i 
1872, understreges det, at foreningerne 
skal arbejde for, at valgene sker i streng 
folkelig retning, helst således, at em- 
bedsmænd ikke vælges, med mindre 
man er aldeles sikker på deres bonde
venlige sindelag .10

Østlandets foreninger var altså i høj
ere grad end Vestlandets orienteret mod 
»storpolitikken«, dog med reservatio
ner, som vi senere skal komme ind på. 
Endvidere satsede de mere entydigt på 
gårdbrugerinteresser og rekrutteredes 
derfor i udpræget grad blandt bønder 
med et meget ringe indslag fra andre 
grupper i lokalsamfundet. Skønt hus- 
mændene i Østlandets bygder ofte var i 
overtal, udgjorde de typisk under én 
procent af de organiserede bondeven
ner. Det var nærmest sådan, at jo flere 
husmænd, der var i bygden, des færre 
blev medlemmer af bondevenneforenin- 
gen. Der var også en tendens på Øst
landet til at vende brodden nedad mod 
husmændene med kravet om reduktion 
af fattigudgifterne og en udpræget 
skepsis over for en udvidelse af valgret
ten. Det kunne jo give mere magt til 
husmændene, selv om en udvidet stem
meret ellers var en af Jaabæks mærke
sager.11 Ganske vist var Vestlandets for
eninger også udpræget foreninger af 
bønder, men med et større indslag af
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husmænd, skønt deres procentvise an
del af befolkningen var langt mindre 
end i bygderne på Østlandet.

De regionale forskelle må tolkes i ly
set af den forskelligartede økonomiske 
og sociale struktur, der skabte forskel
lige forudsætninger for foreningsdan
nelsen på Øst- og Vestlandet. På Vest
landet var bygderne mere egalitære, de 
sociale skel mindre markante end på 
Østlandet. Befolkningstilvæksten, det 
øgede pres på jorden og den medføl
gende proletarisering blev sammen med 
den stigende markedsorientering af 
landbruget de afgørende faktorer bag de 
særlig østnorske træk i bondevennebe- 
vægelsen. Landbruget på Østlandet var 
mere konjunkturfølsomt end på Vest
landet, hvor den traditionelle selvfor
syning ikke i samme grad var på retur. 
Foreningerne på Østlandet må derfor 
tolkes som kriseforeninger, som en re
aktion på en lavkonjunktur med lave 
korn- og ejendomspriser kombineret 
med stigende kommunale udgifter til 
bl.a. fattigvæsenet. Lavkonjunkturen 
ramte gårdbrugerne på deres penge
pung, og de organiserede sig i bondeven- 
neforeningerne for at varetage deres in
teresser både nedad mod de proletari
serede lag og opad mod embedsmænd og 
prioritetshavere.

Østlandets foreninger blev organisa
tioner for en truet interessegruppe, 
mens Vestlandets foreninger i hense
ende til program, virksomhed, rekrut
tering og helt ned til det valgte navn i 
højere grad blev overbygninger på hele 
lokalsamfundet. Deres rekruttering af
spejlede derfor nok så meget lokalsam
fundets sociale profil som enkelte inter
essegrupper. Det var lokalsamfundet -  
med understregning af lokal -  der stod i 
centrum, en livsform, om man vil, som 
man ville værne mod trusler udefra. 
Med et lidt uhåndterligt begreb kunne 
man karakterisere denne holdning som 
»bondekommunalisme«, det vil sige en 
afvisning af centralstaten og af den fort

satte integrering i det omgivende sam
fund, der truede den særlige livsform i 
bygderne. Det var en holdning i pagt 
med traditionelle strømninger i bonde
politikken, hvor man blot behøver at 
pege på bøndernes krav forud for ind
førelsen af det kommunale selvstyre. I 
realiteten var bønderne dengang forta
lere for et Norge af selvstyrende kom
muner, hvor de urgamle almueforsam
linger atter kunne komme til deres 
ret.12

Interessesammenslutninger af gård
brugere på Østlandet og bondekommu
nalisme på Vestlandet kunne i fælles
skab udpege embedsmandsstaten som 
fjenden, hvad enten den truede gård
brugerne med øgede byrder eller mere 
alment truede en hel livsform. Man 
kunne opfatte Østlandets bondevenner 
som mere »moderne« og i overensstem
melse med en mere udviklet økonomisk 
og social struktur, men de to retninger 
valgte begge et moderne middel som 
redskab, nemlig foreningsformen. Man 
skal heller ikke overvurdere forskellene 
mellem øst og vest. Der var til stadighed 
overlapninger. I Søndre Trondhjem 
amt, der i meget lå på linie med Øst
landet, kunne bondevennerne f.eks. agi
tere mod anlæggelsen af en jernbane, 
fordi den ville medføre en stigning af de 
lokale lønninger.13 Dette synspunkt var 
ganske vist i overensstemmelse med 
gårdbrugernes interesser som arbejds
givere, men tyder ikke på nogen udvik
let bevidsthed om behovene for det mo
derne, markedsorienterede landbrug. 
Snarere skulle man mene, at denne 
holdning var repræsentativ for Vestlan
dets bondekommunalisme, og i al fald er 
man milevidt fra, hvad man kan møde 
hos samtidens danske bønder. Man 
tænke blot på den lidenskab, hvormed 
bønderne herhjemme kæmpede for at få 
ført en kommende jernbane gennem 
netop deres distrikt eller område!
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Jaabæks bevægelse?
Jaabæk blev igangsætteren og inspira
toren for de norske bondevenner, men 
de regionale forskelle må rejse spørgs
målet, i hvor høj grad en så broget og 
mangeartet bevægelse kan identificeres 
med en enkelt mand og hans synspunk
ter. Var de norske bondevenner virkelig 
Jaabæks bevægelse?

Østlandsforeningerne realiserede i 
højere grad end Vestlandets Jaabæks 
ønske om at skabe en slagkraftig væl
gerorganisation, mens Vestlandets for
eninger til gengæld lå mere på linie med 
hans demokratiske ambitioner om at 
skabe en bred folkebevægelse, der ikke 
kun omfattede gårdbrugerne. Jaabæks 
mærkesager, den økonomiske libera
lisme og offentlig sparsommelighed, var 
dog et gennemgående træk i de fleste 
lokalforeninger både i øst og i vest. Som 
organisatorisk og politisk samlings
punkt tjente overbestyrelsen i Mandal 
med Jaabæk i spidsen og hans blad, Fol
ketidende, men i praksis blev der kun 
afholdt en enkelt landsdækkende for
samling. Kommunikationen fra oven og 
ned varetoges bl.a. ved, at overbestyrel
sen sendte »sager« ud til lokalforenin
gerne til udtalelse. Typiske sager var 
f.eks. spørgsmål som ophævelse af over
flødige embeder, nedsættelse af lønnin
ger og gratialer -  embedsmændenes, 
forstås -  og gårdbrugernes »synken i 
velvære«. På disse områder lå Jaabæk 
helt på linie med sine græsrødder.

Det må derfor være berettiget med 
Hans Try at karakterisere de norske 
bondevenner som et udtryk for det 
demokratisk-decentr alistiske princip. 
Græsrødderne satte grænserne for Jaa 
bæks og overbestyrelsens magtudø
velse, og det blev afgørende for bevægel
sens pludselige nedgang. Fra slutnin
gen af 1871 sygnede den hen eller løsrev 
sig fra overbestyrelsens indflydelse, og 
efter 1873 var der kun 10-15 lokalfore
ninger, som vedligeholdt kontakten 
med Jaabæk og Folketidende. Den be

vægelse, som Jaabæk havde sat i gang, 
var løbet ham af hænde. Hvorfor?

Jaabæk var uden tvivl i pagt med 
dybe strømninger blandt norske bønder, 
men på visse områder var han en frem
med fugl. Han var f.eks. republikaner 
og stærkt kritisk over for præsterne, 
men hvad værre var, også over for den 
pietistisk farvede lægmandsbevægelse, 
der havde stærkt fodfæste i landal
muen.14 Hans modstandere forsømte 
ikke i deres propaganda at drive en kile 
ind mellem Jaabæk og bønderne på net
op disse punkter -  Den måde, hvorpå 
Guds ord dér bruges (i Folketidende), og 
kirkens hellige ting dér omtales, er for
argelig, hedder det i Fædrelandet i 1870 
i en henvendelse til bondevennerne. Og 
videre: Vil I være kristne, da kan I  ikke 
roligt se herpå.15

Samtidig begyndte Jaabæk at 
spænde buen for højt i sine ambitioner 
om at drive egentlig »storpolitik« og mo
bilisere bondevennerne i det rigspoliti
ske magtspil. I sag 33 udsendt fra over
bestyrelsen i oktober 1871 blev lokal
foreningerne opfordret til at give svar 
på, om medlemmerne havde tillid til det 
siddende ministerium Fredrik Stang, og 
om de i modsat fald ønskede et mini
sterium under Johan Sverdrup. Var det 
tilfældet, ville overbestyrelsen arbejde 
for et mistillidsvotum til ministeriet.16

I en meget præcis analyse af den vej, 
som Jaabæk her var slået ind på, kon
staterede Fædrelandet, at Jaabæk 
havde svigtet bondevennernes oprinde
lige og nære kamp for sparsommelighed 
og i stedet var slået ind på Sverdrups 
rigspolitiske linie.17 Analysen blev til 
overmål bekræftet af de meget valne re
aktioner på sag 33 fra de lokale for
eninger. Kun en tredjedel af forenin
gerne reagerede på sag 33, og en del af 
dem undskyldte sig med, at de ikke for
stod sig på den slags sager. Denne mere 
end kølige reaktion betød samtidig, at 
Jaabæk på sin side mistede tilliden til 
lokalforeningerne som politisk redskab, 
og den gensidige mistillid mellem le-
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delse og græsrødder blev afgørende for 
bevægelsens bratte ophør.

På sin vis kan man konstatere, at
Jaabæk udviklede sig til en dårlig bon
deven. Hans rigspolitiske engagement 
overskred rammerne for Østlandets 
snævre gårdbrugerinteresser og Vest
landets decentrale bondekommuna- 
lisme. At lavkonjunkturen vendte efter 
1870, og udviklingen gik i retning af 
større integration af de vestlandske 
bygder, ljernede yderligere nogle væ
sentlige forudsætninger for østnorske 
og vestnorske bondevenner. Her skal 
man også søge forklaringen på, at bøn
derne mindre end ti år senere kunne 
slutte op om Sverdrup og hans politik, 
altså et rigspolitisk anliggende. I mangt 
og meget blev det Sverdrup, der hø
stede, hvor Jaabæk havde sået.18

Bondevennernes Selskab -  
centralisme eller demokrati?
Som udgangspunkt for en sammenlig
ning med Jaabæks bevægelse, vil det 
være frugtbart at undersøge Bondeven
nernes Selskab ud fra de kriterier, som 
Hans Try har opstillet for det demokra- 
tisk-decentralistiske princip:19

1. En demokratisk struktur -  lederne 
vælges fra neden.

2. Lokalisering til landdistrikterne, til 
»periferien«.

3. Bred rekruttering, »jævne« folk uden 
for den sociale eller kulturelle elite.

4. En høj grad af uafhængighed for lo
kalforeningerne i forhold til de cen
trale organer.

5. Skepsis over for samfundets ledende 
grupper og etablerede m agtstruktu
rer.

I mangt og meget genkender vi disse 
kriterier fra de folkelige bevægelser el
ler sociale bevægelser i det hele taget, 
og bondebevægelsen regnes jo traditio
nelt til de folkelige bevægelser her

hjemme. Når det gælder Bondevenner
nes Selskab tegner der sig unægtelig et 
mere kompliceret og nuanceret billede.

Lad os begynde dér, hvor enhver hi
storiker begynder, nemlig med kildema
terialet. I Danmark må vi gå til Baltha
zar Christensens arkiv, men forfatteren 
af disse linier er langtfra den første, der 
er blevet skuffet over det pauvre resul
tat.20 Det drejer sig hovedsageligt om 
oversigter over distriktsformænd og 
kontingenter spredt over forskellige år. 
Når det gælder de lokale aktiviteter må 
man almindeligvis gå den uhyre tids
krævende og møjsommelige vej gennem 
den bondevenlige presse. Med fremkom
sten af amtsoversigterne over det lokale 
foreningsliv kunne man håbe på at 
komme tættere ind på bondevennerne, 
men nej! Ikke fra et eneste af bondeven
nernes kerneområder er der overleveret 
væsentligt lokalt materiale om selska
bets aktiviteter.

Det hører til historikerens børnelær
dom, at slutninger e silentio er betæn
kelige, men unægtelig kunne kildema
terialets karakter tyde på, at i al fald en 
formaliseret og regelmæssig lokal virk
somhed har været fraværende. Det ude
lukker selvfølgelig ikke uformelle kon
takter af politisk karakter eller sam
menkomster ved særlige lejligheder, et 
folkemøde eller et vælgermøde, der altid 
vil være overleveret i pressen, men om 
den stadige og regelmæssige virksom
hed, som kendetegner et egentligt lokalt 
foreningsliv, findes intet overleveret.

Allerede kildematerialet rejser altså 
spørgsmålet, om der i Bondevennernes 
Selskab overhovedet har været tale om 
et lokalt foreningsliv, der må være et af 
de afgørende kriterier for det decentra- 
listisk-demokratiske princip. Helt an
derledes tegner kildematerialet sig til 
Jaabæks bevægelse. Denne bevægelses 
historie og senere nedgangstid er i høj 
grad lokalforeningernes historie. Histo
rikeren kan ikke alene trække på Jaa
bæks arkiv i Kristiansand med flere tu 
sinde breve, notater, manuskripter etc.
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H.I. Hammerich: Det sidste læs køres ind, 1844. Pittoresk folkeliv eller idyllisk genrebillede -  sådan 
ville borgerskabet gerne se bonden. Der var straks flere betænkeligheder, når det gjaldt om at give 
bonden politiske rettigheder og social ligestilling, og det gjaldt langt ind i Bondevennernes Selskab. 
Det måtte i al fald være den selvfølgelige forudsætning, at bønderne underordnede sig de mere 
dannedes førerskab. Foto Nationalmuseet.

fra bondevenner ude i landet, men det 
er også muligt at udnytte et stort antal 
forhandlingsprotokoller fra lokalfore
ninger. Lokalforeningerne lagde stor 
vægt på at konstituere sig som forenin
ger med hele det tilhørende formelle ap
parat.

Det er min opfattelse, at forskellene i 
kildematerialet ikke skyldes en mere el
ler mindre gunstig overlevering, men 
afspejler nogle reelle forskelle mellem 
den danske og den norske bondevenne- 
bevægelse. Lad os se nærmere på dem.

Da Jaabæk stiftede sin forening i 
Mandal, blev det nedfældet i statu t
terne, at bestyrelsen skulle opfordre be
boerne i andre herreder til at danne for
eninger. Den påtænkte organisation 
skulle tydeligvis baseres på et netværk 
af lokalforeninger. Samtidig konstitue
rede Mandal-bestyrelsen sig som fore

løbig overbestyrelse for »hele riget«, ind
til medlemmerne lovformeligt havde 
valgt en overbestyrelse. Ambitionerne 
var altså store -  som det senere skulle 
vise sig, med rette -  og fra 1867 duk
kede foreninger op spredt over det me
ste af landet. Påvirkningen fra Folketi
dende må have været afgørende, kombi
neret med et lokalt initiativ. Spred
ningsmønstret kan nemlig ikke tolkes 
som resultatet af en centraliseret ind
sats fra overbestyrelsens side, når und
tages Folketidende. Gnisten herfra fæn
gede lokalt, og resultatet beroede på lo
kale omstændigheder. Var først en for
ening oprettet i et herred, spredte den 
sig til omgivelserne ved lokal »smitte«, 
den såkaldte nabosognseffekt, som er 
karakteristisk for et decentralt spred
ningsmønster.21

Indbydelsen til Bondevennernes Sel-
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skab udgik fra en håndfuld københavn
ske liberale, ingen af dem var bønder, og 
organisationsplanen var centralistisk.22 
Basis var ikke tænkt som selvstændige 
enheder, men integreredes i en samlet 
organisation under ledelse af centralbe
styrelsen, der oven i købet var selvsup
plerende, i al fald indtil 1848. Bestyrel
sen udpegede distriktsformændene, og 
disse igen sogneformændene. Distrikts
og sogneformændenes opgaver bestod 
primært i at varetage opgaver for be
styrelsen, som f.eks. hvervning af med
lemmer, indsamling af kontingenter 
m.m. I Jaabæks bevægelse var der tale 
om en tovejskommunikation, fra over
bestyrelse til lokalforeninger og vice 
versa. I Bondevennernes Selskab gik 
kommunikationen hovedsagelig fra 
oven og ned, selv öm bestyrelsen i til
spidsede situationer kunne opleve et be
tydeligt pres fra græsrødderne og som
metider også kunne bruge dem som 
pressionsmiddel over for regeringen.

Man skal ikke være blind for Jaa
bæks ambitioner om at disciplinere lo
kalforeningerne, men det var afgø
rende, at han til stadighed stod over for 
et selvstændigt foreningsliv på lokalt 
niveau med eget program og egne sta
tutter, og som vi har set, med en ganske 
varieret profil.

På den anden side var der også græn
ser for den indflydelse, som den i]erne 
bestyrelse i København kunne udøve på 
sine græsrødder. Initiativtagerne havde 
oprindelig forestillet sig, at indmeldelse 
i selskabet skulle ske ved direkte hen
vendelse til dem, men der kom først 
gang i foretagendet, da bestyrelsen hen
vendte sig til bondestandens egne til- 
lidsmænd i landkommunalforeninger
ne.23

Alligevel er det centralismen, der 
springer i øjnene. Den var til dels nød
vendiggjort af forhold, der lå uden for 
selskabets indflydelse. Politiske for
samlinger af bønder, der jo måtte være 
forudsætningen for afholdelse af demo
kratiske valg af selskabets tillidsmænd,

kunne støde den enevældige regering, 
samtidig med at bøndernes politiske in
teresse i store dele af landet var be
skeden. For overhovedet at stable en or
ganisation på benene kunne det være 
nødvendigt med en aktiv indsats fra 
centralt hold. Bestyrelsen betjente sig 
af emissærer, der skulle udbrede ideen, 
og disse udnævnte simpelthen distrikts
og sogneformænd i de egne, hvor de vir
kede.24 Man kunne kalde denne centra
liserede spredning for »rutespredning« 
til forskel fra Jaabækbevægelsen, der 
udsprang spontant mange steder i lan
det og formerede sig ved knopskydning. 
I begge bevægelser spillede pressen dog 
en væsentlig rolle for spredningen og 
koordineringen, henholdsvis Jaabæks 
Folketidende og I.A. Hansens Almue
vennen.

»En uvidenhed og dorskhed, som 
er gruelig«
Citatet skyldes præsten Peter Rørdam, 
der fra sit sydsjællandske kald bekla
gede sig til Grundtvig i 1846 over, at 
bondestandens interesser ikke rakte 
længere, end at landgilden og indfæst- 
ningen ikke måtte forhøjes. For de 
store, nationale spørgsmål havde den 
derimod ingen interesse.25 Opdragelse 
var midlet, der måtte bæres omsorg for 
bondestandens dannelse, og her lå Rør
dam, forskellene i øvrigt ufortalt, helt 
på linie med den holdning til bønderne, 
som havde været fremherskende blandt 
de højere stænder siden oplysningsti
dens didaktiske forenings tradition. Var 
det en lignende holdning til bondestan
den, der lå bag centralismen i Bonde
vennernes Selskab i 1846, altså samme 
år, som Rørdam udøste sit hjerte for 
Grundtvig?

Man får unægtelig den mistanke, at 
centralismen i Bondevennernes Selskab 
ikke i første omgang blev påduttet be
styrelsen af hensynet til den enevældige 
regering, men at den nok så meget var
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udtryk for et bevidst valg fra initiativta
gernes side for at disciplinere, hvad den 
opfattede som en uvidende og rå almue. 
Vi finder et sidestykke hertil i et andet 
liberalt foreningsinitiativ, nemlig Tryk
kefrihedsselskabet af 1835.

På sin højde talte Trykkefrihedssel
skabet omkring 5.000 medlemmer 
spredt over hele landet, inklusive et be
tydeligt antal bønder. Der var imidler
tid ikke tale om en reel participation 
eller mobilisering af medlemmerne. 
Tværtimod lagde selskabets struktur en 
bremse på medlemmernes muligheder 
for at gøre sig selvstændigt gældende 
over for den københavnske ledelse, og 
selskabets løst tilsluttede, lokale filialer 
fungerede udelukkende som admini
strative organer for hovedorganisatio
nen i København.26 Denne struktur var 
typisk for de borgerlige københavnske 
foreninger med centrumsfunktioner. 
Set i bakspejlet kunne den måske op
fattes som mangel på organisatorisk 
erfaring, men foreningsdemokratiet 
havde endnu ikke nået de kanoniserede 
højder, som det senere skulle få under 
de folkelige bevægelser. Tværtimod var 
fremgangsmåden snarere udtryk for en 
realistisk erkendelse af dannelseskløf
ten mellem den københavnske elite og 
medlemmerne som helhed. Fik disse for 
stor indflydelse, kunne man simpelthen 
frygte, at de ville kompromittere selska
bets mål og midler.

Det var også borgerlige liberale, der 
tog initiativet til Bondevennernes Sel
skab, og selv om meget var sket med 
bøndernes bevidstgørelse siden 1835, er 
der næppe tvivl om, at bestyrelsen ville 
have hånd i hanke med udviklingen og 
derfor valgte en centraliseret struktur 
som velegnet til dette formål. Bestyrel
sen ønskede at monopolisere de bonde
politiske aktiviteter, og bondecirkulære 
og bondefrygt i regeringen har tjent som 
en bekvem undskyldning for dette mål.

Landgildens og indfæstningens stør
relse var ifølge den desillusionerede pa
stor Rørdam det eneste, der interesse

rede bønderne. Initiativtagerne til Bon
devennernes Selskab havde også et 
klart blik for, at det var nødvendigt at 
knytte an til bondestandens snævre in
teresser, hvis man skulle nære håb om 
at vinde den for det mere langsigtede 
mål, en fri forfatning. Selskabets pro
gram satsede derfor på bøndernes soci
ale og økonomiske interesser, først og 
fremmest fæstegodsets overgang til sel
vejendom.

Det var taktisk bestemt i forhold til 
det klientel, man ville have i tale, men i 
modsætning til den centraliserede 
struktur er der næppe tvivl om, at pro
grammet også afspejlede en bevidst 
hensyntagen til de givne politiske om
stændigheder under enevælden -  Ved at 
danne et foreningspunkt for bondestan
dens egne lovlige og sømmelige bestræ
belser i denne retning, kan selskabet 
ikke komme i strid med regeringen og 
endnu mindre med den i Danmark be
stående statsforfatning, hedder det be
sværgende i indbydelsen til selskabet.27

Først efter 1848 tog bestyrelsen åben
lyst de store, politiske spørgsmål op, 
som kravet om en fri forfatning grundet 
på almindelig valgret, og satte åbenlyst 
sit organisationsapparat ind på at på
virke valgene. Denne langvarige tøven 
var ikke motiveret af bøndernes »uvi
denhed og dorskhed«, tværtimod havde 
landkommunalforeningerne, hvis le
delse i højere grad var præget af bønder, 
gentagne gange krævet reformer af 
valgloven til stænderne. Selskabets af
gørende skift i 1848 var en naturlig 
følge af, at de politiske omstændigheder 
havde ændret sig radikalt.

Hvem var de »store«?
Spørgsmålet bliver, om vi, når det gæl
der programmet, kan drage paralleller 
til Jaabæks bevægelse.

Mellem Jaabæks og Bondevennesel- 
skabets program er der utvivlsomt 
mange lighedspunkter. De gik begge
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ind for kravet om næringsfrihed, og der 
er en understrøm af mistillid til de 
»store« i samfundet. Den stærke hæv
delse af gårdmændenes interesser, der 
måtte gøre fæstegodsets overgang til 
selvejendom til en hovedsag i Bonde
vennernes Selskab, har især sin pen
dant i de østnorske bondevenners frem
hævelse af gårdbrugernes selvstændig
hed og »materielle velvære«. I den øst
norske bondebevægelse er valgene til
lige et hovedpunkt -  vil den derfor kun 
anbefale og stemme for fornuftige og 
anerkendt sparsommelige mænd, som 
det hedder i statutterne til Melhus bon
de venneforening.28 Tilsvarende bestem
melser finder vi ikke i Bondevennernes 
Selskab, hvad der som nævnt må til
skrives hensynet til enevælden og de 
politiske omstændigheder, hvorunder 
selskabet virkede. I det skjulte var sel
skabet særdeles aktivt ved valgene, 
først til stænderne og siden til rigsda
gen.

Ligheden med den mere politiserende 
østnorske bondebevægelse er naturligt 
nok større end med bondekommunalis- 
men på Vestlandet. På Østlandet var 
landbruget mere integreret i den penge- 
og markedsøkonomi, som i Danmark al
lerede var sat ind med kornsalgsperio
den. Der er dog den forskel, at østlands
bevægelsen var en reaktion på en lav
konjunktur, mens den danske bondebe
vægelse og særlig kravet om selvejen
dom var et højkonjunkturfænomen. I 
begge tilfælde var der tale om en kon
junkturbestemt reaktion, der svarede 
til et mere udviklet bondebrugs krav.

Der er altså iøjnefaldende ligheder, 
men forskellene er nok så dybtgående 
og hænger sammen med landbosamfun
dets struktur i de to lande.

Danske fæstebønders hovedmodstan
der var traditionelt og aktuelt gods
ejerne. En sammenslutning af danske 
bønder måtte derfor bekæmpe godspri
vilegierne og fæstevæsenet, som det 
skete i Bondevennernes Selskab. I 
Norge var godssystemet et marginalt

fænomen, og flertallet af norske bønder 
havde været selvejere siden 1700-tallet. 
Fæstevæsenet kunne derfor af gode 
grunde ikke spille nogen rolle i den nor
ske bondebevægelse. Modstanderne el
ler »de store«, som bønderne stillede sig 
i opposition til, var ikke godsejere, men 
den udgiftskrævende statsmagt og dens 
repræsentanter, embedsmændene. På 
samme måde var Bondevennernes Sel
skab hovedsagelig udbredt til de fæste
rige amter på øerne. Selskabets regio
nale profil hang altså nøje sammen med 
fæstevæsenets udbredelse, og det fik 
også konsekvenser for den rolle, hus- 
mændene spillede i Bondevennernes 
Selskab.

Gårdmænd og husmænd havde fælles 
interesser i en afvikling af godssyste
met og en fælles udbytter, nemlig gods
ejeren. Ganske vist var op imod en tred
jedel af husene i kongeriget ejet af gård
mænd, i de fæsterige amter dog væsent
lig færre, men selv om der i tilspidsede 
situationer er eksempler på, at den la
tente interessekonflikt mellem gård
mænd og husmænd kom til udtryk, 
kunne de i det store og hele gøre fælles 
sag mod godsejerne.29 Husmænd ind
trådte i stort tal i Bondevennernes Sel
skab, i 1848/49 udgjorde de endog et 
flertal, og selskabet tog allerede i sin 
indbydelse husmandssagen op, ligesom 
det konsekvent arbejdede for den almin
delige valgret efter 1848. Det lykkedes 
ikke for konservative kræfter at drive 
en kile ind mellem gårdmænd og hus
mænd på dette punkt.

Den norske bondebevægelse var der
imod hovedsagelig en bevægelse af 
gårdbrugere. Det gælder både på Vest
landet og på Østlandet. Som vi har set, 
afspejlede rekrutteringen til Vestlan
dets bondevenneforeninger dog mere lo
kalsamfundets sociale profil end på Øst
landet. Her, hvor der var flest hus
mænd, finder man dem så at sige ikke 
blandt de organiserede bondevenner. 
Til gengæld er de sociale kløfter mellem 
gårdbrugerne og husmandsgruppen i
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højere grad blevet understreget i lokal
foreningernes program og virksomhed. 
Husmændene er blevet opfattet som et 
fattigdomsproblem for de skatteydende 
gårdbrugere. Man finder også i disse 
strøg en udviklet skepsis over for den 
almindelige valgret og en understreg
ning af gårdbrugernes interesser som 
arbejdsgivere.

Det er et fælles træk i de skandinavi
ske lande, at befolkningstilvæksten 
skabte pres på jorden, og at dette i for
ening med gårdbrugets fremskridt og 
overgang til selvejendom blev ledsaget 
af en social differentiering af landbe
folkningen. Sådan var det også i Dan
mark, men de feudale relikter, der be
stod inden for godssystemet, kunne ned
tone de politiske konsekvenser af de so
ciale kløfter. Selv efter at fæstevæsenet 
var blevet et marginalt fænomen i Dan
mark, kan man tale om et »mentalt ef
terslæb«, der betød, at husmændene un
derkastede sig gårdmændenes politiske 
førerskab, og at gårdmændene tog det 
som en selvfølgelighed. Den traditio
nelle bevidsthed om at tilhøre almuen 
med fælles interesser over for gods
ejerne kunne gennem hele det 19. år
hundrede tilsløre de objektive interesse
modsætninger, mægtig hjulpet på vej af 
Estrups reaktionære junkerregimente i 
århundredets sidste tredjedel. Når 
Estrup samtidig allierede sig med byer
nes borgerskab, pustede han til den tra 
ditionelle by-land modsætning, der var 
med til at binde husmænd og gård- 
mænd sammen.

I Norge fandtes der ikke med godssy
stemet et sådant kontaktfelt mellem 
gårdmænd og husmænd, ligesom det 
heller ikke var skudt ind mellem bøn
derne og statsmagten. Der var derfor 
rum for direkte konflikter mellem hus
mænd og gårdbrugere som f.eks. i Thra- 
nebevægelsen omkring 1850, og mellem 
bønderne og statsmagten, læs embeds- 
mændene.30 At et blad som Almueven
nen heller ikke tog blidt på embeds- 
mændene kan naturligvis nuancere bil

ledet, men rokker ikke ved de struk
turelle forskelle mellem landbosamfun
det i de to lande og deres politiske kon
sekvenser for bondebevægelsen.

At spise suppe med en gaffel
En sammenligning mellem den danske 
og den norske bondevennebevægelse ef
terlader altså et nuanceret billede, der 
dog ikke lader nogen tvivl tilbage om de 
meget forskellige forudsætninger for de 
to bevægelser. Disse forudsætninger 
var af både politisk og social karakter.

Bondevennernes Selskab etablerede 
sig under et enevældigt system, der med 
al ønskelig tydelighed havde tilkendegi
vet sin uvilje mod politiske aktiviteter 
fra bøndernes side. Forsigtighed måtte 
derfor tilstræbes i udformningen af pro
gram og aktiviteter.

De norske bønder havde siden 1814 
haft del i statens styre på lige fod med 
andre besiddende grupper i samfundet. 
I perioder udgjorde bønderne endog et 
flertal af stortingets medlemmer. Jaa- 
bæk kunne altså træde åbent frem med 
sine bestræbelser på at mobilisere bøn
derne, f.eks. ved valgene.

Det var imidlertid ikke forskelligar
tede politiske omstændigheder, der 
gjorde fæstevæsenet til en hovedsag for 
Bondevennernes Selskab og kampen 
mod embedsstaten til det centrale i Jaa- 
bæks bevægelse. Her må man i stedet 
inddrage landbosamfundets sociale 
struktur i de to lande, og det samme 
gælder, når husmændenes forskellige 
rolle i de to bevægelser skal forklares.

Det skal heller ikke tilskrives stats
politiske faktorer -  i al fald ikke pri
mært -  når Bondevennernes Selskab fik 
en stærkt centraliseret struktur. Også 
efter enevældens fald forblev selskabets 
struktur og funktioner trods visse for
melle ændringer centralt dirigeret. I sit 
udgangspunkt afspejlede centralismen 
de borgerlige, liberale initiativtageres 
ambitioner om at monopolisere de bon-
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depolitiske aktiviteter og en tilsvarende 
mistillid til selvstændige initiativer i 
bondestanden. Strukturen må altså 
nærmest karakteriseres som hierar- 
kisk-centralistisk, og det ville f.eks. 
være helt meningsløst at måle lokalfo
reningernes uafhængighed i forhold til 
de centrale organer. Der fandtes sim
pelthen ikke et lokalt foreningsliv inden 
for rammerne af Bondevennernes Sel
skab. Her må vi i stedet gå til de initia
tiver, der opstod i kølvandet på land
kommunalforeningerne .

På afgørende punkter opfylder sel
skabet således ikke kriterierne for det 
demokratisk-decentralistiske princip 
(se s. 136-137) og kan ikke menings
fyldt jævnføres med de norske bonde
venner. Det vil være som at spise suppe 
med en gaffel, hvis man anlægger sin 
undersøgelse på grundlag af erfaringer 
fra det mangfoldige og blomstrende for
eningsliv i den Jaabækske bevægelse. 
Allerede kildematerialets karakter af
slører, som vi har set, denne grundlæg
gende forskel, og den gælder vel at 
mærke i forhold til både den østnorske 
og den vestnorske bondebevægelse, de 
regionale forskelle i øvrigt ufortalt. 
Også i spørgsmålet om den »store« poli
tik aftegner sig et fællesregionalt reak
tionsmønster i den norske bevægelse, 
der afviger fra de danske bondevenner. 
Årsagerne til bondevennernes tilbage
gang og ophør som organisationer i de to 
lande kan illustrere dette spørgsmål.

I Norge blev Jaabæks rigspolitiske 
ambitioner en afgørende faktor for til
bagegangen i den bevægelse, han selv 
havde igangsat. Ud fra forskellige for
udsætninger afviste lokalforeningerne 
både i øst og i vest at hoppe med på 
vognen.

I Danmark engagerede Bondevenner
nes Selskab sig i de konstitutionelle 
spørgsmål, så snart hensynet til den 
enevældige statsmagt bortfaldt. Selska
bet fiskede ikke alene i rørt vande, når 
det gjaldt landbopolitikken, som var 
dets raison d’etre, men gjorde sig til

talsmand for en demokratisk folkere- 
præsentation og satte hele sin styrke 
ind på valgene til den grundlovgivende 
rigsforsamling. Her skulle vælgerne af 
bondestanden bl.a. tage stilling til 
spørgsmålet om kongevalg, der måtte 
forekomme kompliceret i betragtning 
af, at bondevennebevægelsens fejrede 
veteran, J.C. Drewsen, gik sine egne 
veje og erklærede sig for kongevalg. Al
ligevel lykkedes det for selskabet at 
fælde Drewsen på dette spørgsmål og 
sætte sine kandidater igennem ved val
gene i østifterne.31 Senere, i 1850’erne, 
kunne selskabet mobilisere medlem
merne i omfattende adressebevægelser 
om de komplicerede nationalpolitiske 
spørgsmål, der efterhånden helt over
skyggede det landbopolitiske. Ejderpoli- 
tik og helstat trak også fronterne op 
mellem senere tilkomne venstreorgani- 
sationer som Østifternes Folkeforening 
og Den jyske Folkeforening og skabte 
yderligere splid inden for de enkelte or
ganisationer.

Tilsyneladende afviste danske bønder 
altså ikke den »store« politik sådan som 
de norske. Men igen må man være op
mærksom på, at det i ganske høj grad 
drejer sig om usammenlignelige fæno
mener. Eller som før sagt, man spiser 
suppe med en gaffel, hvis man ikke gør 
sig de forskellige forudsætninger klart.

For det første var spørgsmålet om det 
danske monarkis fremtid nøje sammen
kædet med forfatningsspørgsmålet og 
dermed bøndernes politiske rettighe
der. Den demokratiske Junigrundlov 
var i bøndernes bevidsthed et redskab 
til at få gennemført den hedt begærede 
tvangsafløsning af fæstevæsenet, hvad 
bondevennernes ledelse ikke forsømte 
at påpege. Netop derfor stod Ejdertan- 
ken, et Danmark-Slesvig med Juni
grundloven som fællesforfatning, særlig 
stærkt blandt bønderne i de fæsterige 
østifter. Derimod kunne kravet om et 
mistillidsvotum til ministeriet Stang, 
som Jaabæk tog op i sag 33 (se s. 140), 
ikke på samme måde blive en livssag for
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norske bønder, selv om Jaabæk omhyg
geligt knyttede mistilliden sammen 
med sparesagen ved at tale på vegne af 
den sparsommelige del a f folket. Der 
kunne altså være gode grunde til, at 
danske bønder var mere »storpolitisk« 
orienterede end norske bondevenner.

For det andet betød den centralise
rede struktur i Bondevennernes Sel
skab, at medlemmerne i modsætning til 
den Jaabækske bevægelse egentlig kun 
havde to muligheder for at tilkendegive 
deres opposition, nemlig ved passivitet 
eller udmeldelse. Og faktisk var passivi
teten og nedgangen det tilbageven
dende tema i selskabet efter de store 
dage i 1840’erne. Kan det nu tages til 
indtægt for en desavouering af selska
bets linie? Og var denne alene et an
liggende for en elite af ledere og rigs- 
dagsmænd?

Nedgangen for Bondevennernes Sel
skab fulgtes af en tilsvarende tilgang af 
andre venstreorganisationer, der som 
hovedformål havde opretholdelsen af 
Junigrundloven, mens det landbopoliti
ske overhovedet ikke omtaltes i statu t
terne. I praksis tog organisationerne 
naturligvis også disse spørgsmål op, 
men hovedindtrykket må blive, at Bon
devennernes Selskab simpelthen er ble
vet overflødiggjort af andre, mere demo
kratiske sammenslutninger. Selskabets 
nedgang må formentlig tilskrives denne 
udvikling snarere end en distance 
blandt græsrødderne til den »store« po
litik, sådan som det var tilfældet med de 
norske bondevenner. For dem stod der 
simpelthen ikke tilstrækkelig meget på 
spil!

Sammenfattende kan det konstate
res, at vi i Bondevennernes Selskab fin
der en klar interessepolitik for gård- 
mændene lige som på Østlandet, men 
koordineret og sammenvævet med de 
rigspolitiske spørgsmål. Derimod finder 
vi ingen spor af Vestlandets bondekom- 
munalisme. Det betyder ikke, at kom- 
munalistiske træk ikke kan påvises hos 
danske bønder og i deres sammenslut

ninger. Det stærkt centraliserede Bon
devennernes Selskab var blot ikke et 
velegnet forum for sådanne strømnin
ger. Lad os i stedet se på Den jyske 
Folkeforening og dens centrale skik
kelse, Lars Bjørnbak.

Bjørnbak, Danmarks Jaabæk?
Lars Bjørnbak var en ivrig læser af Jaa- 
bæks Folketidende, og i 1873 skrev han 
privat til sin norske meningsfælle for at 
gøre opmærksom på sig selv og sit blad, 
Aarhus Amtstidende. De to havde jo, 
fremhævede Bjørnbak, fælles Render;... 
det doktrinære embedsparti, det hovmo
dige »national-liberale parti«, som vi her 
kalde dem, der ved dum krigspolitik, 
høje embedslønninger, fanatisk overmod 
og rasende begærlighed efter magt og 
embeder ville råde ene, mens folket skal 
være deres lydige slaver; dette parti be
kæmper De i Norge, og jeg her. Og Bjørn
bak kunne yderligere oplyse, at hans 
doktrinære modstandere kaldte ham 
»Danmarks Jaabæk«, og mon ikke Jaa 
bæk til gengæld blev kaldt »Norges 
Bjørnbak« af sine modstandere?32

Den sidste formodning har dog næppe 
holdt stik, eftersom Jaabæk knap nok 
selv har kendt til Bjørnbak, før han 
modtog hans brev i 1873. Alligevel 
kunne Bjørnbak have gode grunde til at 
jævnføre sig med Jaabæk. De var ho
vedskikkelser i hver sin organiserede 
bevægelse, Bjørnbak i Den jyske Folke
forening og Jaabæk i de norske bonde
venner, og deres personlige anskuelser 
var overensstemmende på en lang 
række punkter. Bjørnbak nævnte selv 
de fælles modstandere, embedsmæn- 
dene og de nationalliberale, mens Jaa 
bæk i sit svarbrev omtalte sine stridig
heder med et overmægtigt embeds-, stor
mands- og by vælde.33

Af dette modsætningsforhold fulgte 
fælles fodslag på en lang række punk
ter. De havde begge deres åndelige rød
der i rationalismen og stod derfor fjernt
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fra nationalismen og skandinavismen. 
Bjørnbaks kamp mod Ej der staten og 
den grundtvigske nationalromantik vil 
være velkendt. Bjørnbak delte også Jaa- 
bæks ambitioner om at skabe en bred 
folkebevægelse, der byggede bro mellem 
gårdmænd og husmænd. Han flirtede 
oven i købet -  dog kun et halvt år! -  med 
Internationale og var ligesom Jaabæk 
en kompromisløs demokrat.

Det giver god mening, at det netop er 
i Jylland, man skal finde »Danmarks 
Jaabæk«. Godssystemet og dermed fæ
stevæsenet havde ikke den samme ud
bredelse i Jylland som i kerneområ
derne for Bondevennernes Selskab, og 
allerede i stænderforsamlingerne var 
det mærkbart, at jyske bønder anslog 
andre strenge end deres standsfæller på 
øerne. Det var også den gang mere nær
liggende for jyderne at rette skytset 
mod embedsmændene og byaristokra
terne end mod godsejerne, og det gjaldt i 
endnu højere grad på Bjørnbaks tid, 
hvor fæstevæsenet efterhånden var ble
vet et helt marginalt fænomen i Jyl
land.

Betyder dette fodslag mellem Jaabæk 
og Bjørnbak, at vi også kan drage paral
leller mellem deres organisationer? På 
det organisatoriske plan tåler Den jyske 
Folkeforening utvivlsomt bedre sam
menligning med Jaabæks bondevenner 
end Bondevennernes Selskab.34 Den jy
ske Folkeforening havde en demokra
tisk struktur, der var en bred og umid
delbar kontaktflade til medlemmerne, 
og hvad der er nok så vigtigt, græsrød
derne var organiseret lokalt, og der var 
tale om et egentligt foreningsliv på ba
sisniveau. Her beskæftigede man sig 
med de anliggender, der angik organi
sationen som helhed, men også med 
rent lokale spørgsmål som oprettelsen 
af skoler og forsikringsforeninger, hvad 
der faldt godt i tråd med folkeforenin- 
gens sammenvævning med de jyske for
sikringsforeninger under Geert Win
thers ledelse.

Det er i det hele taget et fællestræk

Lars Bjørnbak (1824-1878), foto ca. 1870. 
Bjørnbak var uddannet lærer, og både som po
litiker og pædagog arbejdede han på at udviske 
almuestemplet fra bondestanden og løfte den 
til social ligestilling med de øvrige samfunds
grupper. Som politiker og ikke mindst i den 
århusianske lokalpolitik var Bjørnbak ret så 
brutal, men det var nu engang, hvad der skulle 
til, når etablerede magthavere skulle vippes af 
pinden. Foto Det kongelige Bibliotek.

for den politiske bondebevægelse både i 
Norge og i Danmark, at den avlede for
eninger for alle mulige formål. Her blev 
der ikke skelnet mellem økonomi og po
litik eller mellem praksis og ideologi, 
programmet var bondens selvstændig
gørelse og ligestilling med andre befolk
ningsgrupper på alle områder af sam
fundslivet. Det er karakteristisk, at en 
mand som Bjørnbak også var pioner for 
oprettelsen af landbo- og lokalsparekas
ser, og at der i kølvandet på de Jaabæk- 
ske foreninger fulgte sparbanker, for
brugsforeninger, assuranceforeninger 
etc.

Man får unægtelig det indtryk, at det 
er i dette forgrenede, fortrinsvis lokale
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foreningsliv, at man skal finde den 
egentlige parallel i Danmark til for
eningslivet i den Jaabækske bevægelse. 
De ganske få vidnesbyrd, der foreligger 
om lokalkredsene i Den jyske Folkefore- 
ning, stemmer ganske vist overens med 
eksemplerne fra den Jaabækske bevæ
gelse, men det giver stof til eftertanke, 
at vidnesbyrdene om græsrodsaktivite
terne er så fåtallige, f.eks. i foreningens 
presse. I Jaabæks Folketidende præsen
teres man derimod til stadighed for en 
jævn strøm af efterretninger fra og om 
lokalforeningerne. Den jyske Folkefore- 
nings struktur og virksomhed har trods 
alt været mere homogen, for ikke at sige 
centraliseret, end Jaabæks bondeven- 
neforeninger, og selv om folkeforenin- 
gen var regionalt afgrænset, var dens 
politiske udgangspunkt nok så meget 
rigspolitisk som lokalt. De bondekom- 
munalistiske træk og koncentrationen 
om lokalsamfundet, som spillede en af
gørende rolle i den norske bondebevæ
gelse, skal vi i Danmark snarere finde i 
det lokale foreningsliv ude i sognene, 
der delte sociale og kulturelle forudsæt
ninger med den politiske bondebevæ
gelse, uden at der var tale om en formel 
tilknytning.

I det følgende skal jeg pege på et mar
kant udslag blandt mange af denne fol
kelig-demokratiske bevægelse, nemlig 
sognesparekasserne, samt på de paral
leller, der her kan drages til forenings
livet i den Jaabækske bevægelse.

Sparekasserne mellem
kommunalisme og kapitalisme
Sparekassernes tilblivelse og historie 
følger nogle karakteristiske udviklings
linier i 1800-tallets foreningsliv.35 De 
var oprindelig lokaliseret til hovedsta
den og købstæderne, men fra 1860’erne 
fik de en nærmest eksplosionsagtig ud
bredelse i landdistrikterne og indgik i 
nøje sammenhæng med det folkelige 
foreningsliv i bondestanden. Med om

plantningen fra by til land fulgte en de
mokratisering af institutionen og en sti
gende politisering. Politiseringen var 
især karakteristisk for de store, regio
nale landbosparekasser. De politiske 
forudsætninger var en kompromisløs 
opposition til den urbane elite og den 
feudale godsejerklasse, men som sa
gerne stod, blev landbosparekasserne 
især et udtryk for by-land konflikten. 
De »fine« gamle sparekasser, dem man 
bekæmpede, var jo hovedsagelig køb
stadssparekasser og i hænderne på by
aristokratiet af embedsmænd og store 
købmænd.

Landbosparekasserne faldt således 
godt i hak med den tankegang, vi møder 
hos en Bjørnbak eller en Jaabæk og i 
hele den politiske bondebevægelse, men 
det, der især må interessere os, er spa
rekassebevægelsens lokale udslag i sog
nene. Spørgsmålet bliver, om vi her kan 
finde en parallel til de kommunalistiske 
træk i de Jaabækske lokalforeninger, og 
i bekræftende fald, om de kunne forenes 
med sparekassernes funktioner i et sta
dig mere integreret kapitalistisk sam
fund. Dybest set var det jo den konflikt, 
der tog luften ud af de norske bondeven- 
neforeninger.

I mangt og meget red sognesparekas
serne på den samme bølge, som havde 
båret de store landbosparekasser frem. 
De byggede på de demokratiske værdier 
og på principper om selvstyre og selvfor
valtning af bondestandens økonomiske 
midler. Der lå i dette program en både 
kulturel og social distancering til køb
stadssparekasserne, men hvad der er 
nok så interessant, der indgik også en 
kritik af de store, centraliserede land
bosparekasser, selv om man i og for sig 
delte deres politiske holdninger.

Lige som de Jaabækske bondevenne- 
foreninger må sognesparekassernes 
spredningsmønster karakteriseres som 
decentraliseret. De opstod som en kom
bination af central formidling gennem 
pressen og »lokal smitte«. Pressens agi
tation kan spores som en række syn-
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krone initiativer i spredte egne af lan
det, hvorfra de igen bredte sig som ringe 
i vandet.361 modsætning til den centra
liserede spredning, som kendetegnede 
de store politiske sammenslutninger 
som Bondevennernes Selskab og Den jy
ske Folkeforening, må lokaliseringen 
først og fremmest tilskrives lokale om
stændigheder. Et kort over sparekas
sernes udbredelse er i høj grad også et 
kort over de folkelige bevægelser. Høj
skolemiljøet, f.eks. naboskabet til høj
skolerne i Vallekilde, Viby og Brønder
slev, har virket som en dynamo i spare
kassebevægelsen, og der er en tydelig 
samvariation mellem sparekasserne og 
andre folkelige foreninger i sognene. Lo
kaliseringen må derfor i væsentligt om
fang forklares med, at man var »sam
virkebevidst« i sognene og rådede over 
en række lokale iværksættere, der 
kunne formidle impulserne udefra og 
sprede dem gennem et lokalt netværk.

Spørgsmålet bliver, om fremkomsten 
og spredningen af sognesparekasserne 
kan sættes på »kvantitative« formler, 
f.eks. demografiske eller socioøkonomi- 
ske forhold, graden af urbanisering el
ler rent geografiske faktorer. Sådanne 
forhold kan utvivlsomt også påvises på 
sparekassekortet, men de kan højst bi
drage med nogle generelle rammer for 
det komplekse billede af lokale forhold, 
der indgik i dannelsen af en sparekasse. 
Der er f.eks. næppe tvivl om, at belig
genheden i nærheden af København og 
Den sjællandske Bondestands Spare
kasse har lagt en dæmper på forekom
sten af sparekasser i Københavns og 
Frederiksborg amtskredse, og at de 
større afstande i Jylland har virket po
sitivt på dannelsen af sparekasser. 
Flere sparekasser blev imidlertid dan
net i umiddelbar nærhed af kontorste
derne i Den sjællandske Bondestands 
Sparekasse, og tendensen til, at spare
kasser optræder i klumper i flere nabo
sogne, tyder ikke på, at afstandene har 
været en væsentlig motivering for initi
ativtagerne.

Tilsvarende forbehold når Hans Try 
frem til, når han skal forklare lokali
seringsfaktorerne i den Jaabækske be
vægelse og sammenligner med Den jy
ske Folkeforening -  Men i det heile er 
det vanskeleg å finne viktige sams gjen
nomgåande strukturelle drag som for
klarer likskapen i dei to rørslene ut frå 
jamføring av landsdelane*1 Jeg tror -  
kættersk som det måtte være -  at lig
hederne mellem spredningsfaktorerne i 
de Jaabækske foreninger og sognespa
rekasserne i Danmark skal søges i en 
række mere »subjektive« mentale fak
torer i bondesamfundet, der gjorde sig 
gældende både i Norge og i Danmark.

Jeg har fordybet mig så temmelig me
get i spredningen, fordi den i høj grad 
kan bidrage til at indkredse disse men
tale kræfters tilstedeværelse i moti
verne for dannelsen af sparekasser ude 
i sognene. Var der f.eks. »objektive« øko
nomiske behov for de efterhånden 400- 
500 sognesparekasser? Kunne flere af 
disse sparekassers funktioner ikke 
dækkes af købstadssparekasserne eller 
af de regionale landbosparekasser, for 
ikke at tale om sparekassen i nabosog
net? Spørgsmålet må vel nærmest be
svares bekræftende, men sådan er det 
ikke blevet følt i lokalsamfundet. I det 
mindste overstiger den procentvise til
vækst af antallet af sognesparekasser 
langt tilvæksten i de forvaltede midler.

Men kunne sognesparekasserne så 
ikke bidrage til at skabe et lokalt økono
misk netværk bag den politiske bonde
bevægelse, således som det var tilfældet 
med de regionale landbosparekasser? 
Utvivlsomt jo, men sådan blev det hel
ler ikke følt i sognene. Tværtimod er der 
eksempler på, at sognesparekasser er 
blevet dannet i direkte opposition til de 
store landbosparekasser, der ikke 
mindst af politiske grunde ønskede at 
centralisere, for ikke at sige monopoli
sere sparekassebevægelsen i oplandet.38

Sognesparekasserne har efter min 
mening ikke primært et økonomisk ra
tionale og heller ikke et politisk. Deres
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Bestyrelsen i Sparekassen for København og Omegn, fotograferet ca. 1870. De whiskersprydede og 
betitlede gentlemen i hovedstadens og købstædernes sparekasser rekrutteredes fra embedsstanden 
og handelsborgerskabet. Det sociale enhedspræg opretholdtes gennem hele det 19. århundrede 
takket være systemet med selvsupplerende bestyrelser.

rationale er sognet, lokalsamfundet, der 
ville imødegå alle centraliseringsbe
stræbelser, også når de udgik fra politi
ske meningsfæller. Med andre ord, vi 
finder her de bondekommunalistiske 
træk, formidlet i et heterogent, lokalt 
foreningsliv, som vi forgæves har efter
lyst i den politiske bondebevægelse i 
Danmark, men som var den indre dy
namo i de Jaabækske bondevennefore- 
ninger og især på Vestlandet.

I bondekommunalismen indgik et 
stærkt element af konsensus. Lokal
samfundet blev opfattet som et solida
risk fællesskab på tværs af de sociale 
skel, der ellers gjorde sig stærkere og 
stærkere gældende i 1800-tallet. De fil
antropiske sider af sparekassesagen 
spillede derfor en mere fremtrædende 
rolle i sognesparekasserne, end det 
f.eks. var tilfældet i de store landbospa

rekasser. Midlerne blev placeret i små, 
kortfristede lån, der især var velegnede 
til småfolks behov, og flere sognespare
kasser havde direkte indført i deres ved
tægter, at lånene fortrinsvis skulle til
falde sognets »mindre bemidlede«. Sam
tidig var der et didaktisk element i sog
nesparekasserne. Initiativtagere og le
dere var sognets skolelærer og 
gårdmænd, der ønskede at gøre tyendet 
og underklassen selvhjulpne gennem 
opdragelse til sparsommelighed og ar
bejdsomhed. Gårdmændenes stærke 
placering i sparekasserne kan tolkes i 
lyset af den nye, sociale differentiering 
af landbosamfundet, men den går også i 
tråd med traditionelle forestillinger om 
jorden og jordbesiddelsen som den væ
sentligste statusdimension.

Vi møder her en blanding af gammelt 
og nyt, af bondekommunalisme og øko-
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Her er det bestyrelsen 
i Gøl Sogns Spare- og 
Lånekasse, der er 
mødt op hos fotografen 
ca. 1895. Bestyrelserne 
i sognesparekasserne 
var demokratisk valgt, 
og det blev nu det 
sorte kravetøj, der 
afløste
by sparekassernes 
hvide flipper. Den 
enlige hvide flip 
tilhører bestyrelsens 
formand, der også var 
sognets skolelærer, 
men tag ikke fejl! De 
sorte kravetøj var alle 
betydelige mænd i 
sognet med hartkornet 
i orden og plads i 
sognerådet. Det sociale 
enhedspræg kunne 
også opretholdes 
under demokratiske 
former.
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nomisk liberalisme, der gjorde, at sog
nesparekasserne på én gang kunne 
hylde gamle, sociale og kulturelle vær
dier og blive agenter for integrationen 
og omstillingen af sognet til en ny tids 
krav. Det var f.eks. helt i den økonomi
ske liberalismes ånd, at sognets jordbe
siddende elite tog sparekassen i brug 
som et middel til at imødegå den sti
gende forarmelse -  pauperisering blev 
modeordet -  blandt husmænd og land
arbejdere. Der var her tale om en mo
derne arbejdsgiver- og skatteborger
holdning, men der indgik også et ele

ment af ældre tiders solidaritet inden 
for almuen med landsbyens jordløse 
grupper.

Den økonomiske liberalisme forband
tes med traditionel paternalisme, hvor 
gårdmandens økonomiske rolle som til
lidsmand i sparekassen blev forenet 
med hans sociale rolle som husbond. 
Denne husbondsautoritet er f.eks. sær
deles mærkbar i indskyderprofilen. 
Gårdmændene var garanter og tillids- 
mænd i sparekassen, men de hørte ikke 
selv til de flittigste indskydere. Det 
gjorde til gengæld deres børn og tyende.
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Lærer Rasmus Nielsen, Rude, forretningsfører 
og kasserer i Saxild-Nølev Sogns Spare- og Lå
nekasse. Her sidder han fordybet i en bog fra sit 
belånte bibliotek. Biblioteket var nyttigt i mere 
end én forstand, for det tjente som sikkerhed for 
Nielsens gentagne lån i sparekassen.

Mikroundersøgelser af indskyderne kan 
dokumentere, at det i meget høj grad er 
børn og tyende fra tillidsmændenes hus
stande, der tegner indskydergruppen. 
Kontiene har bevæget sig som satellit
ter omkring sparekassens tillidsmænd, 
hvor en enkelt husbond kan holde op til 
en halv snes konti i bane. Og minsand
ten om ikke tyendekontienes stabilitet 
er ligefremt proportional med varighe
den af ansættelsesforholdet hos hus
bond! På samme måde møder vi det tra 
ditionelle netværk som naboskabet i ud
lånsprofilen. Meget ofte er naboer mødt 
op i fællesskab for at søge lån og kautio
nere for hinanden.

En interessant parallel kan drages til

Thraneforeningerne i Norge, der ellers 
har været betragtet som en radikal 
underklassebevægelse.39 Mikroundersø
gelser har imidlertid vist, at Thrane- 
foreningernes sociale profil, i al fald i de 
mere egalitære strøg, afspejlede lokal
samfundet som helhed, og at de i ganske 
høj grad fungerede som overbygninger 
på gamle fællesskaber som slægten, 
husstanden og nabolaget. Denne blan
ding af gammelt og nyt er også karak
teristisk for rekrutteringen og holdnin
gerne i de Jaabækske foreninger. Øn
sket om at værne gamle institutioner og 
skikke mod påvirkninger udefra gik 
hånd i hånd med reformer af skadelige 
bygdeskikke som de overdådige bryllup
per og ligfærd. Man brugte en ny tids 
redskab, foreningen, til på én gang at 
bibeholde og reformere det gamle. Det 
samme skisma, om man vil, kan også 
påvises i skolelærerlitteraturen i Dan
mark, og skolelæreren var netop en 
særdeles aktiv person i den lokale spa
rekasse, både som praktisk administra
tor og som ideolog.40

De Jaabækske foreninger blev som 
omtalt kun et kortvarigt fænomen. Bon- 
dekommunalisme og snævre gårdbru- 
gerinteresser kunne ikke honorere kra
vene fra et mere centraliseret og inte
greret samfund. Gik det nu ligesådan 
med sognesparekasserne? Med nuti
dens fusioner in mente må svaret natur
ligvis blive et ja, men skriften på væg
gen var allerede tydelig ved indgangen 
til det 20. århundrede. Selv om sogne
sparekasserne faktisk viste sig sejli
vede, kunne de ikke i længden overleve 
omstillingen til pengeformidlingen i et 
moderne, kapitalistisk samfund. De 
særlige filantropiske og traditionelle 
idealer i sognesparekasserne måtte 
ofres gennem strukturændringer og 
professionalisering. Selv i de store spa
rekasser havde der været et vist anti
kapitalistisk eller kommunalistisk po
tentiale, hvorefter sociale hensyn til 
småfolk kunne overskygge rent forret
ningsmæssige principper. Der ligger et
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stykke spændende mentalitetshistorie i 
hele denne kapitalistiske omstillings- 
process, der på det personlige plan 
kunne opleves som konfliktfyldt af spa
rekassernes pionerer.41

Perspektiver
Da Jaabæk lod sig inspirere af de dan
ske bondevenner, har han nok haft et 
mere generelt forbillede end Bondeven
nernes Selskab, der netop på det tids
punkt var ved at udånde. Det, som han 
formentlig har haft i tankerne, har væ
ret den brede politiske mobilisering af 
de danske bønder, der fik et iøjnefal
dende gennembrud med Bondevenner
nes Selskab og siden søgte sig andre 
veje gennem nye organisationer.

Det er åbenlyst, at forskellene mellem 
Jaabæks bondevenneforeninger og de 
danske bondevenner i snævrere for
stand, nemlig Bondevennernes Selskab, 
hænger sammen med forskellige politi
ske og sociale strukturer i de to lande og 
i de regioner, hvor de opstod, hvortil 
kommer tidsforskellen på en snes år. I 
stedet kan man finde en større over
ensstemmelse med eksempelvis Den jy
ske Folkeforening med et medlemsde
mokrati i bredden, der i højere grad sva
rede til de nye tendenser inden for den 
politiske foreningsdannelse. Alligevel 
forekommer lighederne mellem Jaa
bæks og Bjørnbaks organisationer ikke 
at være på højde med den private over
ensstemmelse i synspunkter hos de to 
ledere.

Det danske kildemateriale er ikke så 
gavmildt som det norske, men den poli
tiske bondebevægelse i Danmark fore
kommer mere centraliseret, mere inte
greret i den nationale politik og mindre 
kommunalistisk end den norske. Med 
sin modstand mod staten, mod embeds- 
mændene, mod byerne og hele den kul
turelle og sociale centraliseringsproces 
formidlede Jaabæk traditionsbundne 
træk blandt norske bønder, hvor det

mere gjaldt forsvaret for en livsform 
end herredømmet over det centrale 
magtapparat. Da Jaabæk selv prøvede 
at sprænge disse rammer, gik det galt. 
Det blev i stedet Johan Sverdrup, der ti 
år senere formåede, hvad der var lykke
des for Bondevennernes Selskab i 
1840’erne, nemlig at integrere bondepo- 
litikken i den nationale politik inden for 
rammerne af en bredere, liberal bevæ
gelse.

Kommunalismen, der her er blevet 
opfattet som et forsvar for traditionelle 
værdier og strukturer i bondesamfun
det, for lokal autonomi og imod centra- 
liseringsbestræbelser udefra, var et 
marginalt fænomen i den politiske bon
debevægelse i Danmark, i al fald hvis vi 
forstår det politiske i snævrere for
stand. Den var imidlertid et livskraftigt 
element i de lokale strenge af bøndernes 
foreningsliv, i sparekasserne, i brugs
foreningerne, i sygekasserne, i de hun
dredvis af forsamlingshuse, der efter
hånden blev rammen om sognets sociale 
aktiviteter.

Vi kan konstatere, at der i Norge ikke 
var rum for en centraliseret og integre
ret bondepolitik før Johan Sverdrup, og 
også i Danmark må den vel nok så me
get karakteriseres som regional. For
skellene kan meget vel hænge sammen 
med graden af urbanisering og af land
bosamfundets økonomiske og sociale in
tegration i de to lande. Sammenhæn
gende hermed må nævnes de geografi
ske forskelle, hvor de norske forhold i 
sig selv kan have disponeret for en de
central struktur i modsætning til den 
danske bondebevægelse, men forskel
lene må ikke overdrives. Der var også 
rum for kommunalisme i Danmark, for 
den særlige blanding af moderne og tra 
ditionelle kulturtræk, vi finder i den 
Jaabækske bevægelse. Disse træk skal 
blot søges andetsteds end i den politiske 
bondebevægelse. De har deres forud
sætninger i samfundets forvandling til 
et moderne, kapitalistisk samfund, det 
der i Norge er blevet betegnet som det
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»store hamskifte«. Forudsætningerne 
var fælles, selv om der var tale om en 
vis tidsforskydning: En smeltedigel af 
gammelt og nyt, der fik sine særlige 
livsbetingelser i lokalsamfundet og dets 
foreningsliv. Det er derfor forfriskende, 
at lokalsamfundet har fået en mere 
fremtrædende plads i den nyere histori
ske forskning og i de danmarkshistori- 
ske fremstillinger.
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Vikingerne i dansk kultur
Else Roesdahl

Fortid og Nutid juni 1994, hefte 2, s. 158-172.
Siden begyndelsen af 1800-årene har »det oldnordiske« -  i stigende grad 
personificeret i begrebet vikingerne -  indgået som en fundamental del i 
danskernes nationale, historiske bevidsthed. Else Roesdahl skitserer i 
denne artikel hovedlinjerne i vikingebegrebets udvikling og skiftende 
rolle. Artiklen gengiver Else Roesdahls festtale ved Aarhus Universi
tets årsfest den 11. september 1993.
Else Roesdahl, f. 1942, cand.mag. i historie og nordisk arkæologi, docent 
i middelalderarkæologi ved Aarhus Universitet. Har bl.a. været pro
jektleder for Nordisk Ministerråds og Europarådets udstilling Viking og 
Hvidekrist. Norden og Europa 800-1200, vist i Paris, Berlin og Køben
havn 1992-1993. Tildelt Aarhus Universitets 50-års Jubilæumsfonds 
hæderspris 1993 som anerkendelse af sin forskning inden for middelal
derarkæologien.

Det er nu 1200 år siden det, vi i dag 
kalder vikingetiden, begyndte. Det var, 
da skandinaver år 793 plyndrede Lin
disfarne kloster ved Nordenglands kyst. 
Begivenheden udløste chok i den vest
europæiske kristne verden og blev anset 
for Guds straf, varslet af naturulykker. 
Den angelsaksiske Krønike taler om 
hvirvelvinde og lyn, ildsprudende dra
ger og hungersnød og fortsætter: ...og  
lidt efter i det samme år, den 8. juni, 
ødelagde hedenske mænds hærgninger 
jammerligt Guds kirke på Lindisfarne 
med plyndring og mord.

Det var optakten til to et halvt år
hundrede, hvor danskere og nordmænd 
og svenskere satte spor over store dele 
af Europa og udførte bedrifter som ero
bringen af Paris i 800-årene, af hele 
England i begyndelsen af 1000-årene, 
bosættelser i England, Irland, Norman
diet og Rusland, opdagelsen og bebyg
gelsen af Færøerne, Island og Grønland, 
rejser til Amerika, og meget mere. Vi
kingerne er i dag en del af mange landes 
fortid.

I Danmark og i de andre skandinavi
ske lande var vikingetiden den store 
brydningstid, hvor grunden til de nu
værende riger blev lagt, og hvor forbin

delserne med det øvrige Europa blev 
tætte. Meget, som længe havde været 
kendt dér, fik nu fodfæste her, bl.a. 
byer, kristendommen og det latinske al
fabet. Det nye kom væltende ind, på 
godt og ondt, og man måtte tage stilling 
til det.

Set med nutidsøjne er vikingetiden 
herhjemme både en slutning og en be
gyndelse: den er slutningen på den »for
historiske« tid, og begyndelsen på »hi
storisk« tid. Det er her, vi begynder at få 
samtidige skrevne oplysninger med 
navne på personer (som Regnar Lod- 
brog, dronning Thyre, Knud den Store) 
og viden om faktiske begivenheder. Til
med kan man læse om det i en frem
ragende nordisk digtning og litteratur, 
som blev til, eller blev skrevet ned, kun 
et par hundrede år senere: i skjalde
digte og eddadigte, i norrøne sagaer og 
historieværker. Her kan man også 
hente viden om vikingetidens såkaldt 
hedenske religion: om Odin og Thor, 
Frej og Freja, Balder og Hejmdal og alle 
de andre guder, og om det før-kristne 
livssyn. I de sidste godt hundrede år er 
så arkæologien kommet til, med vikin
geskibe, vikingeborge, broer, byer, 
kunst og efterhånden også meget, der
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fortæller om hverdagslivet. Næsten 
hvert år kommer der spændende fund, 
som pressen straks er parat til at fejre.

Dét er baggrunden for, at vikingerne 
fascinerer, i ind- og udland. Lige siden 
renæssancen har de været genstand for 
forskning. De er også brugt nationalpo
litisk og udenrigspolitisk, og de indgår 
på diverse måder i dansk kultur. Gen
nem tiden er de især trukket frem i de 
perioder, hvor der var brug for klargø
ring af national identitet og fokus på 
dansk selvværd og rødder, og for nord
europæisk modspil mod sydeuropæisk 
kultur. I alle lande har det altid været 
fortidens store perioder, man gerne 
spejlede sig i.

I dagens Danmark er det også især 
vikingetiden, der bruges i de sammen
hænge. Det var her, vi nåede længst ud i 
verden, og hvor det gav mest genlyd. 
Interessen er stor og bred. F.eks. er der 
på hovedbiblioteket i Århus over 150 
bogtitler, hvori ordet viking indgår: de 
omfatter alt -  fra oplysende børnebøger, 
tegneserier som Asterix, til romaner, vi
denskabelige værker og oversigtsbøger. 
Desuden er der masser af bøger om nor
diske guder og helte og om digtning og 
livssyn, med titler derefter. Og udstil
linger med vikinger trækker fulde huse 
i ind- og udland.

I mange sammenhænge er viking et 
magisk ord, og den voksende udenland
ske interesse (i sommeren 1993 talte jeg 
16 forskellige vikinge-børnebøger i Bri
tish Museums butik) stimulerer den 
danske og nordiske interesse -  og også 
brugen af vikinger i reklamer for nordi
ske produkter i ind- og udland. Vikinge
skibe og vikingehjelme (altid med horn) 
og vikingenavne knyttes i dag til alt 
muligt: lige fra oliefelter i Vesterhavet 
til SAS’ fly navne, og fra tændstikker og 
blyanter til øl, pølser og lotto.

For at forstå et fænomen som den ak
tuelle vikingeinteresse kan det være 
nyttigt at anlægge en historisk synsvin
kel. Og jeg skal nu give et rids af den 
danske baggrund. Den er til dels igen et

produkt af europæiske strømninger -  
men det er en anden historie.

Først selve ordene viking og vikinge
tid. I dag har mange en nogenlunde af
klaret ide om, hvad en viking er: det er 
et menneske fra Skandinavien, som le
vede i vikingetiden, dvs. fra ca. år 800 
til 1050. Men betegnelsen viking bruges 
også om visse nutidsmennesker, nemlig 
den slags, der har »vikingeegenskaber«, 
som fremdrift og uforfærdethed -  f.eks. 
vinterbadere og eksportchefer. Ordet vi
king har klar klang, og det bruges i dag i 
mange sprog i samme betydning som 
hos os.

Men i nyere dansk kan vi kun følge 
ordet 200 år tilbage, til begyndelsen af 
1800-årene, nationalromantikkens tid. 
Da kom det igen ind i vort sprog via de 
islandske sagaer. Ludvig Holberg og et 
par andre brugte det et par gange i 
1600- og 1700-årene, i norske forbindel
ser. Ellers skal vi helt tilbage til selve 
vikingetiden for at finde det. Da havde 
det, så vidt vi ved, betydningerne søkri
ger, sørøver og hærfærd til søs, sørøveri 
-  vikingetogt. Det er kun i islandsk og 
måske i norsk, at ordet viking altid har 
været brugt.

Hvordan og hvornår ordet først er op
stået, ved man ikke, og om det oprinde
lig havde noget at gøre med skandina
ver, er uvist. Men man ved, at viking 
kendes i angelsaksisk allerede i 600- 
årene, flere hundrede år før vikingeti
den, sammensat med sceadan, i betyd
ningen sørøveri, og her foregik det i 
Middelhavet. Overalt var det i 1800- 
årene, med romantikkens dyrkelse af 
fortiden, at brugen af viking tog fart.

Det var også i 1800-årene, at de 
mange ordsammensætninger med vi
king opstod, som vikingefærd, vikinge
ånd, vikingeskib og vikingetid. Det sid
ste slog igennem på dansk så sent som i 
1873, da den store arkæolog J.J.A. Wor- 
saae udgav sin lille folkebog De danskes 
Kultur i Vikingetiden.

Samspil mellem politisk-national 
brug af fortiden og udforskningen af den
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ser vi allerede i vort første store histo
rieværk, Saxos Gesta Danorum, Daner
nes Bedrifter, fra omkring år 1200. 
Saxos fortale begynder sådan: Eftersom 
andre Folkefærd plejer at sætte en Ære i 
de Bedrifter, de har udført, og at have 
Glæde a f at mindes deres Forfædre, 
kunde Danmarks Ærkebiskop Absalon, 
som altid brændte a f Iver efter at forher
lige sit Fædreland, ikke finde sig i, at 
Danskerne skulde savne et saadant 
Mindeskrift og berømmeligt Eftermæle, 
hvorfor han, da andre vægrede sig ved 
at paatage sig dette Arbejde, paalagde 
mig, den ringeste a f hans Tjenere, at 
skrive den danske Krønike.

Foruden om ældste middelalder og vi
kingetid havde Saxo et stort stof om 
sagnkonger og helte fra tiden forud: hi
storierne om kong Dan, kong Skjold, 
Rolf Krake, Roar og Helge og alle de 
andre. Til langt ind i 1800-årene spil
lede den såkaldte sagntid en lige så stor 
rolle for det nationale som vikingerne. 
Alle hørte til i Hedenold -  den hedenske 
oldtid. Begrebet vikingetid eksisterede 
endnu ikke.

I Danmark begyndte studier af for
tiden for alvor i renæssancen, med hu
manismens fremvækst. En systematisk

indsamling, bearbejdning og publika
tion af viden kom i gang, og den lærde 
interesse blev støttet af interesserede 
konger. I første omgang var det Saxo, 
som gav stof. Hans værk var blevet 
trykt i Paris i 1514. Men bogen var på 
kunstfærdigt latin, og først efter at den i 
1575 var oversat til dansk, kunne den 
rigtigt bruges herhjemme. Og det blev 
den -  også i kunsten.

I slutningen af 1500-årene lod Fre
derik II fremstille de berømte Kron
borgtapeter med billeder af danske kon
ger fra ham selv og helt tilbage til den 
meget sagnagtige begyndelse. Og om
kring 1640 iværksatte Christian IV et 
stort program med historiske malerier, 
også til Kronborg, samt tegninger be
stemt til udgivelse i bogform, med sce
ner tilbage til de ældste tider, baseret 
på bl.a. Saxos historier. Men den flotte 
plan fik en krank skæbne. Malerierne 
blev svensk krigsbytte i 1658, så nu 
hænger »Harald Blåtands dåb« og de 
fleste andre i Sverige. Og tegningerne -  
de fik først deres bog for et par år siden.

Den historiske ekspertise bag det for
liste projekt var vistnok Ole Worm, læge 
og oldforsker. Han var en stor samler af 
genstande og viden, og blandt hans
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Side fra håndskriftet 
Codex Regius a f Ældre 
Edda. Dette 
håndskrift, en afskrift 
fra ca. 1270, rummer 
nordiske gude- og 
heltedigte og er eneste 
kilde for næsten dem 
alle, bl.a. Håvamål 
(Den Højes Tale) og 
Völuspå (Vølvens 
Spådom). På den her 
afbildede side findes 
en del a f digtet om 
Sigurd Fafnersbane. 
Manuskriptet blev af 
den islandske biskop 
Brynjolfur Sveinsson 
skænket til kong 
Frederik III i 1662 -  
deraf navnet. I  dag 
opbevares det på 
Stofnun Arna 
Magnüssonar, 
Reykjavik. Gengivet 
efter værket Islandske 
håndskrifter og dansk 
kultur.

Vikingerne i dansk kultur

mange fortjenester er seksbindsværket 
Danicorum monumentorum libri sex fra 
1643 om danske runesten, samt andre 
runestudier og publikationen af det før
ste af guldhornene. Worm samarbej
dede også med islændinge og samlede 
på islandske håndskrifter.

1600-årene og begyndelsen af 1700- 
årene var nemlig tiden for de store ind
samlinger af islandske håndskrifter. I 
modsætning til Saxo var de på oldnor
disk, og de blev en guldgrube af ny vi

den om Danmarks og Nordens fortid, 
herunder gammelnordisk sprog, digt
ning og livssyn. Siden gav de stof til 
begrebet Norden. København var jo ho
vedstad for både Danmark, Norge og 
Island, og en strøm af håndskrifter kom 
til byen via islandske opkøbere, hvoraf 
den mest berømte er Arne Magnusson, 
død 1730. Hans samling blev grund
stammen i Det Arnamagnæanske Insti
tut; nu er mange af håndskrifterne som 
bekendt tilbage på Island. Meget blev
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reddet i de hektiske indsamlingsår, og 
ny viden blev hurtigt spredt til Europas 
samlere og lærde. Der er sus af begej
string i kollegernes breve til hinanden, 
når nyt dukkede op.

1700- og 1800-årene blev de store 
tekstudgivelsers, oversættelsers, for
tolkningers og Danmarkshistoriers tid. 
Der var allerede udgivet en del på 
dansk, da nationale strømninger fra 
midten af 1700-årene begyndte at gøre 
sig gældende. Men der var brug for me
get mere og for sammenfatninger. Bl.a. 
historikeren P. F. Suhms kolossale pro
duktion fik stor betydning her. Mange 
ville nu have fokus på hjemlig kultur og 
hjemlig historie, i reaktion mod især det 
græsk-romerske og det franske, og også 
mod det tyske. Fra nu af og i over hun
drede år var det velset, a t kunstnere 
anvendte fædrelandshistoriske eller 
nordiske motiver. Kærligheden til fæd
relandet skulle styrkes. De nye motiver 
kom efterhånden i brug både i billed
kunst og skulptur, i teater, ballet og lit
teratur, i kunsthåndværk og arkitektur. 
Overalt. Og det er interessant, at 
mange af de bedste ting er skabt, mens 
kunstnerne befandt sig i udlandet.

Med Struensees fald i 1772 og Guld- 
bergs magtovertagelse kom der rigtigt 
gang i det nationale. Loven om indføds
retten fra 1776 er et symptom. Og næ
ste år kom Ove Mallings indflydelses
rige bog: Store og gode Handlinger ud
ført a f Danskere, Nordmænd og Holste
nere, på 734 sider. Den var bestilt som 
opdragende skolebog til landets latin
skoler, men blev også brugt af kunst
nere. Her var rigeligt med gode perso
ner, også fra sagntid og vikingetid.

Fra samme tid stammer Nicolai 
Abildgaards fremragende lille billede 
med mytologisk motiv Ymer dier koen 
Ødhumbla -  malet i Italien. 1770’erne 
så også digteren Johs. Ewalds populære 
stykker med oldnordisk motiv: sørge
spillene Rolf Krage og Balders død, og vi 
fik det mærkelige monument Julianehøj 
ved Jægerspris. Det var en stor gravhøj,

udgravet og monumentaliseret på for
anledning af minister Guldberg og til
egnet enkedronnning Juliane Marie. 
Den blev bl.a. prydet med syv støtter til 
minde om konger og helte fra sagntid og 
vikingetid og fik lidt senere en norsk 
runesten på toppen. Billedhuggeren 
Wiedewelt, der var meget optaget af 
oldnordiske motiver, var aktiv her. Men 
for den visuelle kunst var de oldnordi
ske motiver svære, for man stræbte ef
ter at fremstille tingene korrekt. Og in
gen vidste jo, hvordan personer, drag
ter, udstyr osv. fra sagntid og vikingetid 
havde set ud, og der var heller ingen 
tradition at støtte sig på. Først langt ind 
i 1800-årene var arkæologien så vidt, at 
den kunne bistå med rekvisitter. Kunst
nerne måtte lade sig inspirere af de 
skrevne historier og af det luftige be
greb »nordisk ånd«. Resultatet blev 
selvfølgelig tit kopiering af klassiske 
omgivelser og personer, eller en sam
menblanding af forhåndenværende 
søm. I realiteten støttede malerkunsten 
sig tit til teateropførelser, hvor man 
følte en langt større kunstnerisk frihed. 
Det var dér brugen af vingede, og siden 
hornede hjelme tog fart. Men de danske 
malere og tegnere var normalt mode
rate. Det store udstyr og den helt stor
ladne dramatik finder man mere af i 
norsk og svensk, og i engelsk kunst.

De oldnordiske motiver blev heller al
drig særlig vigtige i dansk billedkunst, 
og det blev tit diskuteret, om de var 
gode inspirationskilder eller hæmsko. 
Thorvaldsen f.eks. var helt uinteresse
ret, også selv om den store Oehlen- 
schläger i en festtale, da Thorvaldsen 
besøgte København 1819-1820, bl.a. 
fremførte: .... en Bøn har jeg dog, som 
jeg troer de fleste dele: Tænk imellem på 
Nordens gamle Gudeskare, på de første 
herlige Forestillinger a f et Folk, fra 
hvem du stammer.... Det rørte ikke 
Thorvaldsen.

Oplysningstidens interesse for forti
den fortsatte med nationalromantikken 
i 1800-årene og blev nu yderligere styr-
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ket af skandinavismen og af århundre
dets mange nationale problemer og ka
tastrofer: Slaget på Rheden i 1801; eng
lændernes bombardement af Køben
havn og tabet af flåden i 1807; tabet af 
Norge i 1814 efter Napoleonskrigene; 
Treårskrigen mod slesvig-holstenerne 
og Preussen i 1848-1850 og tabet af 
hele Slesvig og Holsten i 1864, efter til
bagetoget fra den gamle grænsevold 
Dannevirke. Der var brug for national 
og nordisk oprustning, et spørgsmål om 
kulturel overlevelse. Videnskab, kunst, 
folkeoplysning, magthavere, politiske 
forhold og tidsånd inspirerede hinanden 
og spillede sammen på en måde, der vist 
aldrig før eller siden er set i landet. Her 
bidrog Christian VIII og Frederik VII; 
Oehlenschläger og Grundtvig; Freund,

Frölich og Lundbye; Bournonville, H art
mann og Gade; Allen, Fabricius og 
Steenstrup; Nyerup, Rafn og Worsaae, 
og mange, mange flere.

Det siges tit, at dansk romantik be
gyndte i 1802, da Adam Oehlenschläger 
skabte sit skæbnetunge digt om de 
guldhorn, der netop var stjålet og om
smeltet. Digtet blev til under inspira
tion fra tysk romantik og nordmanden 
Henrik Steffens, som forelæste i Køben
havn. Og snart gik Oehlenschläger til 
teatret, med vikinger. Sørgespillet Ha
kon Jarl blev opført i 1808, på kongens 
fødselsdag. Det handlede om opgøret 
mellem hedenskab og kristendom i 
norsk vikingetid. Mange af Oehlen- 
schlägers stykker og digte har emne i 
»det oldnordiske«, og et yndet tema var

Nicolai Abildgaard (1743-1809): Ymer dier koen Ødhumbla, ca. 1777. Malet i Italien. 37 x 45,5 cm. 
Motivet, med Verdens skabelse ifølge gammelnordisk opfattelse, er hentet fra den Ældre Edda. Foto 
Hans Petersen. Statens Museum for Kunst.
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Nordens heltemod over for Sydens 
træskhed. Han blev hele Nordens »dig
terkonge«. Og han brugte ordet viking, 
der nu igen fik hævd i det danske sprog.

Nu gik det hurtigt. I 1808 kom den 
første danske oversættelse af Snorre 
Sturlassons Edda, med titlen: Edda, el
ler Skandinavernes hedenske gudelære. 
Den nordiske gudeverden fascinerede i 
ind- og udland. Grundtvig taler om 
Asarusen, og 1808 kom også hans bog 
Nordens Mytologi om det gammelnordi
ske livssyn. Siden udgav han folkelige 
oversættelser både af Saxo og af Snorre 
Sturlassons værk om norske konger, 
Heimskringla, foruden meget andet. Hi
storien skulle efter hans mening bi
drage til afsløringen af sandheden om 
livets mening og mål. Hans tanker, og

ikke mindst højskolebevægelsen, fik 
som bekendt vældig betydning for 
spredningen af viden om den nordiske 
kulturarv og holdningen til den.

Stadig var det skrifterne, som næsten 
alene tegnede »Hedenold«. Men der var 
nyt på vej. »Den kongelige Kommission 
til Oldsagers opbevaring« var oprettet i 
1807 med den samling, som blev begyn
delsen til vort Nationalmuseum. Fra 
1816 til sin død i 1865 var Christian 
Jurgensen Thomsen leder af den. Han 
indsamlede og ordnede, og han åbnede 
samlingerne for offentligheden, og førte 
dem gennem mange omskifteligheder 
til Prinsens Palais, hvor Nationalmu
seet er i dag.

Thomsen var ikke interesseret i speci
elt vikinger. Det blev hans unge med-

Sceneri fra »Den Nordiske Høitid til Fædrenes Minde« 1845, hvor de unge kunstnere Lorenz 
Frölich, Johan Lundbye og P.C. Skovgaard på rekordtid skabte vægudsmykningen med de nu 
klassiske billeder a f nordiske guder, og hvor den 24-årige, nationalt sindede arkæolog J.J.A. 
Worsaae holdt indledningstalen. Billedet er fra forsiden a f Mindeblade om Den Nordiske Høitid 
den 13 Januar 1845 -  et hefte med gudebillederne, som blev udgivet a f kunstnerne. Foto Det 
kongelige Bibliotek.
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Sceneri fra August Bournonvilles dramatiske ballet fra 1868 Thrymskviden, fjerde akt, hvor Thor 
er på vej hjem fra jætten Thryms gæstebud med sin genvundne hammer. Tegning i Illustreret 
Tidende 1868. Foto Det kongelige Bibliotek.

hjælper J.J.A. Worsaae, der satte spot
light på dem. Worsaae var dybt enga
geret i tidens nationale spørgsmål og 
anlagde tit aktuelle og politisk betonede 
synsvinkler på arkæologien. Hans før
ste bog, Danmarks Oldtid oplyst ved 
Oldsager og Gravhøje kom i 1843. Han 
var da 22 år, de slesvig-holstenske pro
blemer var i politisk fokus, og indled
ningen lød: Et Folk, der har Agtelse for 
sig selv og sin Selvstændighed, kan 
umulig blive stående ved en Betragtning 
a f sin nuværende Tilstand alene. Det må 
nødvendigvis tillige henvende Blikket 
på den forbigangne Tid.... Fortiden 
skulle udforskes, men også bruges, og 
vikingerne skulle vise sig særlig brug
bare.

Der blev lagt mærke til den unge 
Worsaae, og han holdt indledningstalen 
ved den store »Nordiske Høitid til Fæd
renes Minde« i 1845, hvor ledende re
præsentanter for dansk åndsliv og for

det nationalliberale parti mødtes for at 
tale om et samlet Norden. Alt var sat 
omhyggeligt i scene, og det var her, de 
tre unge kunstnere Lorenz Frölich, 
J.Th. Lundbye og P.C. Skovgaard på 
kun fire dage skabte vægudsmyknin
gen: 11 vældige kartoner i ny stil med 
nordiske guder i overnaturlig størrelse. 
De gjorde stor lykke og blev bagefter 
udgivet i et hefte og meget flittigt gen
brugt. Bissens store statue af valkyrien 
Brynhilde pyntede også. Grundtvig var 
til stede, og talerne drak på skift af et 
specielt fremstillet drikkehorn af sølv, 
Bragisbægeret. Samme år oprettedes 
ved universitetet en ny lærestol: i »de 
nordiske Sprog«, ved N.M. Petersen. 
Hertil hørte oldnordisk og mytologi, li
gesom det har gjort på danske universi
teter indtil i dag.

Ved midten af 1800-årene var den old
nordiske tradition fast og bredt indar
bejdet i dansk kultur, og den nordiske
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Kostumetegninger a f Edvard Lehmann til opførelsen af Thrymskviden 1868. T.v. den listige Loke. 
T.h. den stærke gud Thor med sin hammer. Tegningerne er i henholdsvis Det Kongelige Teaters 
Arkiv og Bibliotek og Musikmuseet, Stockholm. Gengivet efter værket Bournonvilleana.

gudeverden var folkeeje. I 1846 blev det 
første danske lokomotiv døbt Odin. Selv 
balletten lod sig inspirere. Bournonville 
skabte i årene omkring 1864 (hvor Søn
derjylland gik tabt) to store vikingebal- 
letter med musik af Hartmann: Valky
rien i 1861 og Thrymskviden i 1868. Der 
var flot scenografi og mange dramatiske 
effekter; balletterne gjorde stort indtryk 
og fik mange opførelser.

Og Worsaae fortsatte. 1 1846 drog han 
på opfordring af Christian VIII og på 
hans bekostning til England, Skotland 
og Irland for at studere arkæologiske 
spor af vikinger. Rejsen kom angiveligt i 
stand efter anmodning fra hertugen af 
Sutherland, der ønskede en oldforsker 
til Skotland for at studere nordiske for
tidsminder. Men det er bestemt troligt, 
at Christian VIII så perspektiverne i at 
sende netop den unge, charmerende,

energiske, velskrivende og nationalt 
sindede Worsaae af sted. Emnet og 
manden var ideelle til intelligent og vi
denskabeligt begrundet fremhævelse af 
Danmarks fordums storhed og betyd
ning for England. Han vendte hjem et 
år senere over Paris og efter til sidst at 
have beset Dannevirke. Og i et brev til 
moderen, skrevet i Dublin juleaften 
1846, fortæller han, at han i et foredrag 
for The Royal Irish Academy havde 
fremført, at de danske vikinger ikke 
alene var røvere og mordere, men også 
havde dyrket fredelig handel -  og i alt 
fald var lige så civiliserede som irerne.

Det synspunkt, at vikingerne ikke 
kun var brutale, søfarende barbarer -  
som vi stadig prøver at formidle i ud
landet -  fremsættes klart i hans bog fra 
1851 om resultaterne af rejsen Minder 
om de Danske og Nordmændene i Eng-
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To prægtige mankestole med ornamenterede og forgyldte bronzebeslag (til køreheste) blev i 1861 
fundet i en stor vikingetidsgrav i Søllested på Fyn sammen med andre ting. Fundene blev indsendt 
til »Kongens particulaire Cabinet«, og på Det Kongelige Nordiske Oldskrift-Selskabs årsmøde i maj 
1862 blev de fremlagt af kong Frederik VII. En del a f fundene, bl.a. den her afbildede mankestol, 
blev hurtigt publiceret i Antiquarisk Tidsskrift 1861-1863 (1864).

land, Skotland og Irland. Foruden en 
fortrinlig fremlæggelse af det arkæolo
giske materiale, tolket på baggrund af 
også skriftlige kilder, fremhæver han 
vikingernes betydning , især de danske 
og norske, for de områder, de bosatte sig 
i. Og i slutkapitlet konkluderer han, at 
de ikke mindst skaffede sig indpas i 
England og Irland ved Snildhed og fre
delige Forbindelser, ved Søfart og Han
del, og at man ikke alene skulle tro dati
dens Munkekrøniker, der kunne få en til 
at antage, at Nordmændene og de Dan
ske alene vare barbariske Vikinger, som 
kun ved den raaeste Kraft havde skaffet 
sig Fodfæste.... Det var lige efter krigen 
mod slesvig-holstenerne, og bogen blev 
straks oversat til tysk og til engelsk. 
Worsaae havde hermed, på et politisk 
set vigtigt tidspunkt, leveret en glor
værdig fortidsperiode, hvor danske og 
nordmænd også havde været store han- 
delsmænd. -  Det kan give anledning til 
eftertanke, at Ludvig Holberg i skriftet 
Danmarks og Norges Søe-Historier fra 
1747 havde ønsket netop den egenskab,

for at man med rette kunne være patrio
tisk stolt af bedrifterne i den periode, vi 
i dag kalder vikingetiden. Men han 
kunne ikke finde belæg for det.

Efter nye studierejser udgav Worsaae 
i 1863 en ny bog Den danske Erobring a f 
England og Normandiet. Det var det år 
prinsesse Alexandra blev gift med prin
sen af Wales. Her fremhæver han, at det 
især var danskere, der slog sig ned i 
Normandiet. Og forordet slutter med 
bemærkninger om England: ... det er 
vist, at ikke alene Normannerne, men 
også de Danske, have gyldige Krav på en 
betydningsfuld Andeel i det nuværende 
engelske, især a f dansk-normannisk 
Aand besjælede, Folks Storhed og Magt. 
Bogen slutter med en hyldest til Eng
land -  Folkefrihedens kraftige Bolværk -  
hvis Daad indtager en saa fremragende 
Plads i Menneskehedens Udviklings Hi
storie. Det kunne styrke dansk selvbe
vidsthed i den vanskelige tid op til 1864. 
Og emne og indhold viste særlig forbin
delse med England, som man forven
tede politisk støtte fra.
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Arkæologen Sophus Müllers store værk Vor 
Oldtid udkom i 1897. Bogbindets ryg og forside 
er dekoreret i »Dragestil«, som her viser tydelig 
inspiration fra Søllested-mankestolene samt 
fra bronzealderens spiralornamentik. Det kan 
bemærkes, at Müller i sin banebrydende artikel 
»Dyreornamentikken i Norden« fra 1880 kraf
tigt havde reageret mod brugen af ornamenter 
fra den nordiske fortid i samtidens kunst. Foto: 
Moesgård fotolaboratorium.

Worsaaes indsats blev gennembrud
det for vikinger i moderne forstand -  
selv om det kun var en lille del af hans 
omfattende virke. I hans tid blev vikin
getiden skilt ud som en særlig periode, 
arkæologien fik sin plads, og synet på 
vikingerne blev mere nuanceret. Nu fik 
perioden også historikernes interesse. 
Johannes Steenstrup skrev 1876-1882 
firebindsværket Normannerne -  hvis 
konklusion lå på linje med Worsaaes.

Og den folkelige interesse var usvæk
ket. Fabricius’ populære tobindsværk Il
lustreret Danmarkshistorie for Folket 
var udkommet allerede 1854-1855. Lo
renz Frölich havde leveret mange frem
ragende tegninger til de ældste tidsaf
snit -  de er blevet klassikere -  og her 
var desuden mange gode afbildninger af 
oldsager, som Worsaae 1854 havde ud
givet i en bog. Det var i begyndelsen fra

bl.a. dette værks gengivelser af vikinge
tidens dyreornamentik, at kunsthånd
værkere fik inspiration til arbejder i 
den »Dragestil«, eller »Oldnordiske 
Stil«, der var moderne i anden halvdel 
af 1800-årene og lidt ind i vort århun
drede, og som blev brugt på alt muligt, 
lige fra komfurer fra Morsø Jernstøberi, 
sølvsmykker og bogbind til københavn
ske telefonkiosker og B&Ws bomærke 
på Verdensudstillingen i Paris 1904: et 
vældigt vikingeskib.

Men ved århundredskiftet var svæl
get mellem fiktionen i dens forskellige 
former og forskningen blevet meget 
stort, og fortidssværmeriet var på vej ud 
-  dog ikke i litteraturen. I Erik Arups 
Danmarkshistorie fra 1926 er der ingen 
vikingeromantik og heltehistorier. 
Arups helte var de gode danske bønder, 
som passede deres jord og dyr.

SS-propaganda i Danmark under Besættelsen. 
I baggrunden en høj, lyshåret, »arisk« udse
ende mand med modigt blik og fortids våben. 
Hvervemærkat. Museet for Danmarks Friheds
kamp, København.
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Gennem et halvt 
århundrede har vi i 
Danmark, især i 
dagbladet Politiken, 
også truffet vikinger 
gennem Bo Bojesens 
tegninger. Her er ikke 
mange store helte og 
ikke megen patosi I  
1981 udkom desuden 
en lille fornøjelig bog 
med tekst a f Thorkild 
Ramskou og mange 
tegninger a f Bo 
Bojesen. Foto: 
Moesgård 
fotolaboratorium.

Vikingerne i dansk kultur

Romantisk vikingedyrkelse voksede 
imidlertid frem i ny, perverteret form 
hos nazisterne, både i tysk og i dansk 
regi. Danske frivillige til Østfronten 
blev kaldt »Vikingernes sande Efter
kommere«, og gravhøje, runesten, vikin
geskibe og motiver fra nordisk mytologi 
blev yndede i dansk nazistisk propa
ganda, hvor man også hyldede indskrif
ter med runeagtige bogstaver og digte 
med stor patos i høj stemt inspiration af 
oldnordisk stil.

Men nazismens vikingedyrkelse

havde tit et ufrivilligt komisk skær, som 
sikkert bidrog til at få det somme tider 
lidt høj stemte i også den almindelige 
danske interesse ned på jorden. Det er 
nok ikke tilfældigt, at svenskeren Frans 
G. Bengtssons to bind af Røde Orm ud
kom i 1941 og 1945 og straks blev over
sat til dansk. Og med Bo Bojesens »Ven- 
strevikinger« og hans andre vikinger 
har vi nok et universalmiddel mod pate
tisk dyrkelse af dem.

Siden 1930’erne er vor konkrete viden 
om Danmarks egen vikingetid også vok-
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Bjørn Nørgaard: Vikingetiden. Kartonen til det første af Christianshorg-tapeterne: 11 store gobeli
ner med motiver fra Danmarks historie skænket til Dronning Margrethe i anledning af 50-års 
fødselsdagen i 1990. Gengivet med tilladelse fra Hendes Majestæt Dronningen. Foto: Hans Peter
sen, Statens Museum for Kunst.

set dramatisk. F.eks. er næsten alle de 
store danske bygværker, som i dag er 
centrale for opfattelsen af perioden, fun
det eller udgravet siden da. Det gælder 
bl.a. de ældste spor af vore ældste byer 
Ribe og Århus; skibsbegravelsen i 
Ladby; den lange bro over Ravning 
Enge; det sagnomspundne Lejre; og de 
fire geometrisk anlagte trelleborge. Den 
første af dem, Trelleborg på Sjælland, 
blev fundet i 1934 og gav det endelige 
dødsstød til opfattelsen af vikinger som 
primitive barbarer. Ingen havde fore
stillet sig, at de kunne planlægge og op
føre så store, fornemme og komplicerede 
anlæg. I dag ved vi også en hel del om 
vikingetidens økonomi, levevilkår, 
kunst, osv., og vi kan begynde at skimte 
begivenhedshistorien i den tid, da Dan
mark blev Danmark. Sammen med nye 
forståelsesrammer for den altid fasci
nerende gammelnordiske digtning, my
tologi og livssyn tegner det billedet af en

selvstændig og spændende kultur, som 
var vores.

Og de gode, gamle historier og digte 
om vikingetidens bedrifter, om de nordi
ske guder og om den nordiske ideverden 
udkommer i stadig nye oversættelser og 
genfortællinger. Og de har også i vort 
århundrede inspireret forfattere -  som 
Johs. V. Jensen, Thøger Larsen, Martin 
A. Hansen, Thorkild Bjørnvig og Villy 
Sørensen -  og kunstnere som Sigurd 
Vasegaard, Mogens Ziegler, Ingahild 
Grathmer og Bjørn Nørgaard.

I dag er der mange indgange til vikin
gerne. De bliver brugt på mange måder 
og af mange. De er både nationale, nor
diske og internationale. Vi har ikke 
dansk patent på dem -  det er i flere 
henseender godt. Bag den danske inter
esse ligger utvivlsomt det forhold, at pe
rioden er dramatisk, og at de bestyrker 
os i et selvværd og giver håb for frem
tiden -  at meget er muligt selv for et
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lille land i en stor verden. De var inter
nationale, foretagsomme, konstruktive 
og pragmatiske; de tilpassede sig godt i 
fremmede samfund; de var dygtige tek
nikere, havde en flot visuel kunst og en 
spændende digtning, og de gjorde det 
usædvanlige. Det passer godt til vor tid 
og til manges idealer i dag. Via arkæolo
gien og den oldnordiske litteratur er de 
desuden både virkelige og menneske
lige, og vi kan få glimt af det før-kristne 
livssyn. De er ikke abstrakte størrelser.

Vi kan så håbe, at den omsiggribende 
kommercialisering ikke vil kvæle eller 
korrumpere den oprigtige interesse for 
dem, og den forskning og formidling, 
som er hele grundlaget for, at vikin
gerne er blevet en del af dansk kultur. 
Det er her, vi som danskere søger vor 
nationale og kulturelle oprindelse.
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Debat

Slesvig -  et skoleeksempel
Grænseregioner og mindretal er stærkt politisk aktuelle
Anne Knudsen

Fortid og Nutid juni 1994, hefte 2, s. 173-180.
Det 20. århundredes ordning af mindretalsproblemerne i Nord- og Syd
slesvig fremhæves som en model til efterfølgelse for det øvrige Europa. 
Den hjemlige litteratur om spørgsmålet har imidlertid svært ved at nå 
ud over en indforstået, sønderjysk tradition. På grundlag af en række 
nyere udgivelser anstiller Anne Knudsen her nogle overvejelser over 
det slesvigske nationalitetsspørgsmål som et typisk eksempel på mi
noritetsproblemer.
Anne Knudsen, f. 1948, dr. phil., lektor i antropologi ved Institut for 
Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse, Odense Universitet.

Danskere født efter 1945 er gennemgå
ende dybt uvidende om nationale min
dretal og de vitterlige problemer, der 
findes omkring grænseregioner. Uvi
denheden er så meget desto mere be
klagelig, som en betydelig del af Euro
pas aktuelle problemer har med denne 
type spørgsmål at gøre. Uvidenheden er 
upraktisk, fordi den gør det vanskeligt 
for os at forholde os fornuftigt til min
dretalsproblemer andre steder. Dan
skerne er tilbøjelige til enten at slå dem 
hen som nationalistisk nonsens -  eller 
at falde for den første den bedste pro
paganda om, at forskellige nationalite
ter »naturligvis« ikke kan leve på det 
samme territorium. Vores uvidenhed er 
så meget desto mere mærkværdig, som 
det dansk-tyske grænsespørgsmål og 
løsningsmodellerne i Slesvig i europæ
isk kontekst citeres som en slags for
billede, navnlig i forbindelse med de nye 
demokratier i det østlige Europa. Det 
bliver påpeget, at Slesvig-grænsen 
åbenbart er vellykket, eftersom den er 
den eneste af alle Versailles-fredens 
grænsedragninger, som ingen stat siden 
har forsøgt at flytte.

Måske er det netop, fordi proble

merne i Slesvig i det store og hele har 
fundet fredelige løsninger, at vi ingen
ting ved om dem. Men det er også, fordi 
vi i de seneste 30 år ganske enkelt ikke 
har villet høre om sagen.

Hvis man som jeg har solgt Dybbøl- 
mærker i Nordsjælland i midten af 
1960’erne, ved man, hvor uinteresseret 
gennemsnitsdanskeren var i grænse
spørgsmålet under højkonjunkturen. 
Det var kun de gammeldags konserva
tive, der tog vel imod de udkomman
derede elever fra privatskolen på Dyb- 
bøldagen. Den almindelige holdning 
var, at det var noget antikveret pjat og 
dybt uvedkommende. Vi børn så nogen
lunde ligesådan på sagen. På skolens 
ekskursion til Sydslesvig oplevede vi 
det danske mindretals professionelle 
talsmænd som fanatikere med vilde 
øjne. Duborgskolen lugtede akkurat 
som andre skoler og virkede desuden 
skummel, og hvem gad svinge med Dan
nebrog anyway? Vi oplevede det som no
get i stil med den evindelige snak om en 
fjern krig -  Anden Verdenskrig -  som 
vore fædre og onkler fortabte sig i sidst 
på aftenen. Det var i dén grad fortid. 
Det har det været siden.
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Fra region til grænse
Her i 1990’ernes Europa, hvor der igen 
udkæmpes blodige krige om territorier 
med nationale mindretal, var det nok 
værd at rekapitulere, hvad problemet 
består i, hvilke løsningsmodeller, vi 
kender, og hvilke vanskeligheder, der er 
for deres gennemførelse. Slesvig kan be
tragtes som et eksempel på, at de »et
niske« myrderier aldeles ikke er uund
gåelige, selv om folk har stærke følelser 
omkring nationalitet. Eksperimentet 
Slesvig er stort set lykkedes, selv om 
både det tyske mindretal nord for græn
sen og det danske mindretal i syd lejlig
hedsvis stadig giver udtryk for util
fredshed på visse punkter.

Der findes heldigvis en omfattende 
historisk forskning i slesvigske anlig
gender, hvor man kan orientere sig. 
Hvis man er ihærdig nok. Det er helt 
karakteristisk, at værkerne udkommer 
i det område, de beskriver, og ikke på 
hovedstadsforlag. Med få undtagelser1 
er hele diskussionen så åbenlyst bereg
net på et allerede informeret fagmiljø,2 
at man kvier sig ved at låne bøgerne ud 
til ikke-historikere, endsige anbefale 
dem til den videbegærlige ungdom. I 
hvert fald uden for Sønderjylland. Det 
er skade, eftersom viden om sagen net
op burde udbredes til dem, der ikke ved 
noget om den, men som i øjeblikket er 
mere interesserede, end tilfældet længe 
har været, fordi mindretalsproblemer er 
blevet dagsaktuelt stof i Europa.

I det følgende vil jeg trække de prin
cipielle forhold frem af det store materi
ale, der forekommer mig at være mest 
egnede til belysning af nutidens pro
blemstillinger i tilsvarende sager. De 
nationale mindretals problemer er man
gelunde. Det første og største hedder 
nationalstaten. Først i det øjeblik, lo
kale områder skal vælge hvilket Qernt- 
liggende nationalt center, de vil opslu
ges af, opstår de konflikter om kultur, 
sprog og nationalt defineret militært til
hørsforhold, som splitter lokalbefolk

ninger og gør livet besværligt for min
dretal.

Slesvig er et sjældent godt eksempel 
på dette forhold, eftersom området 
havde selvstændig statsretslig status i 
mange århundreder og netop ikke var 
administrativt integreret i kongeriget 
på samme måde som Fyn eller Djurs
land. Først med nationalromantikken 
og den gennemgribende nationalisering 
af Europa i midten af forrige århun
drede blev det et ulideligt problem i den 
politiske logik, at der var grader og nu
ancer i tilhørsforholdet. De nationale 
bevægelser havde over hele Europa for
bindelse med demokratisering og øget 
social bevidsthed. Det er karakteristisk 
for blade som Dannevirke (fra 1838) og 
Apenrader Wochenblatt (fra 1840 på 
dansk), at de agiterede for en styrkelse 
a f det danske sprogs stilling og tog sam
tidig bondestandens økonomiske og soci
ale problemer op til velvillig behand
ling.2 I samtiden var det svært at skelne 
mellem demokratisering og nationalise
ring, og deraf kom ikke så få af Slesvigs 
problemer. De nationalliberales planer i 
1840’erne om at indlemme Slesvig un
der den kommende, demokratiske 
grundlov og lade Holsten sejle sin egen 
sø vakte forståelig uro i hertugdøm
merne, hvor mange slog på, at de var 
selvstændige, sammenhørende stater.

Men områder af den størrelse og med 
den beliggenhed kunne vanskeligt 
hævde selvstændighed i denne periode, 
og med Danmarks militære nederlag i 
1864 blev hertugdømmerne da indlem
met i Preussen. Indtil det tyske neder
lag i 1918 var Slesvig således præget af 
et dansk mindretalsproblem. Denne tid 
er blevet en næsten mytisk epoke, hvor 
vandene skiltes i Slesvig, og den sønder
jyske danskhed fik sin form og sine re
ferencer til Danmark som fædreland. 
Og hvor danskerne i almindelighed fik 
deres billede af sig selv som sagesløse 
ofre, der måtte træde forsigtigt i en ver
den af stormagter.
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Rimelige uretfærdigheder
Med krigsafslutningen i 1918 blev 
grænserevisioner aktuelle, således også 
mellem Danmark og Tyskland. Den de
mokratiske fastlæggelse af Slesvig- 
grænsen er velbekendt og formentlig så 
eksemplarisk, som det kan opnås i vir
kelighedens verden.4 Vanskelighederne 
er mange ved denne type afstemninger. 
Opdelingen i afstemningszoner gjorde 
det umuligt for det overvejende tysksin
dede Sydslesvig at majorisere Nordsles
vig. Bopælskriterier og fødestedskrite
rier for stemmeberettigelse virkede i 
hver sin retning. At Tønder blev lagt i 
zone 1 og dermed blev dansk (trods ind
byggernes indstilling), og at Flensborg 
kom i zone 2 og derfor blev tysk (i over
ensstemmelse med flertallets ønsker) 
var formentlig de mest diskutable del
resultater. Slutresultatet af al denne ri
melighed var imidlertid en hel række 
problemer, hvoraf mange var næsten 
uløselige. Uanset, hvordan man lægger 
en national grænse gennem sådan en 
region, har man nationale mindretal på 
begge sider.

Deres problemer spejler typisk den 
nationale indretning. De handler om 
sprog, historie, militærtjeneste. Hvis 
mindretallet taler nabolandets sprog, 
underviser det nationale skolevæsen 
ikke i deres sprog. De nationale nyheds
medier udfolder sig ikke på deres sprog. 
Præsten prædiker ikke på deres sprog. I 
Slesvig kompliceres sagen, fordi mange 
tysksindede faktisk var dansksprogede, 
og mange dansksindede tysksprogede. 
Tilsvarende forhold kendes fra andre 
grænseregioner, og det sætter fokus på 
holdninger. Historiebøgerne fremstiller 
i reglen det naboland, mindretallene 
identificerer sig med, som arvefjenden. 
Deres markeringer af nationalt tilhørs
forhold sammenholdes med dette Qen
debillede, og de mistænkes for at ar
bejde for denne fjende. De har værne
pligt til en hær, der blandt andet er 
vendt mod nabonationen, deres nation.

Det er altsammen temmelig ubehage
ligt for identitetsfølelsen og for det lo
kale, sociale liv.

Noget af det geniale ved Slesvig-løs- 
ningen var ud fra denne synsvinkel, at 
mindretallene på de to sider af grænsen 
var nogenlunde lige store og således 
burde kunne tjene til en afbalanceret 
mindretalspolitik på begge sider.

Suverænitet som
traktatforhindring
Men sådan var det ikke. Endnu en side 
ved nationalstaterne skulle vise sig at 
besværliggøre livet for mindretallene. 
Suveræniteten. Danmark ønskede ikke 
at indgå en tosidet trak tat med Tysk
land om mindretalsbeskyttelse, fordi 
det ville være ensbetydende med at give 
en fremmed stat indflydelse på indre 
danske forhold. Det ville være suveræ
nitetsafgivelse.5 Alternativt kunne man 
lave en konstruktion om generel min
dretalsbeskyttelse med internationale 
garantier, omfattet af Folkeforbunds
pagten. Men det var vestmagterne ikke 
interesserede i, formentlig dels fordi det 
kunne vendes mod dem selv -  dels fordi 
de nødigt ville pantsætte sig militært til 
fremtidige konflikter, især langs Tysk
lands østgrænse og generelt i det østlige 
Europa. Som man ser, er dagens pro
blemer desangående ikke nye.

I Slesvig blev resultatet, at Danmark 
straks lod det tyske mindretals under
visningsmæssige og religiøse selvstyre 
indgå under den almindelige danske 
lovgivning om friskoler og frikirker. 
Denne løsning var både enkel og funk
tionsdygtig, og den tjente flere formål. 
Dels kunne den imødekomme mindre
tallets behov med lynets hast efter 
overdragelsen af Nordslesvig, netop 
fordi administrationsstrukturen alle
rede fandtes. Dels krævede den ikke 
særlige love og særlige bureaukratier, 
som eventuelt ville kunne afskaffes un
der andre politiske stemninger. Lovgiv-
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ningen ville ikke kunne ændres uden at 
berøre også andre danskeres rettighe
der.6 Den stillede altså mindretallet un
der en slags strukturel beskyttelse af 
det nationale flertal. Og endelig var det 
en løsning, som på én gang undgik at 
udfordre Tyskland (en eventualitet, 
man var vænnet grundigt af med siden 
1864) og gav det danske mindretal i 
Sydslesvig gode moralske kort på hæn
derne ved at spille på Tysklands inter
nationale omdømme i stedet for på an
bringender fra den lille nabostat.

Men skønt moralske kort i princippet 
var udmærkede over for Weimarrepu- 
blikken, som var ivrig efter anseelse, så 
var vejen lang fra den udenrigspolitisk 
begrundede moral og ned gennem det 
gamle, preussiske bureaukrati. Hvis 
Auswärtiges Amt havde stået for skole
politikken i Sydslesvig, havde meget 
været nemmere.7 Som det var, blev der 
tale om en uendelig række tovtrække
rier om de dansksprogedes skolegang, 
navnlig i grundskolen. I virkeligheden 
var det kun Flensborg, som klarede at 
have en kontinuerlig dansk undervis
ning i mellemkrigstiden.

Mistanken om havesyge
Det er et gennemgående træk i de be
handlinger af det slesvigske spørgsmål, 
som jeg har haft i hænderne, at de for
holder sig til en anklage om lave, ma
terielle motiver i spørgsmålet om natio
nalt tilhørsforhold i området. Der ofres 
megen plads på at sandsynliggøre, at 
mad og klæder kun spillede en under
ordnet rolle i denne sammenhæng, og 
man aner bag de nøgterne fremstillin
ger den hadefulde propaganda, der 
f.eks. kan beskues i materialet fra 
1919-1920 på museet på Sønderborg 
Slot.8 Motivet genkendes umiddelbart i 
nutidens nationale spørgsmål, f.eks. i 
forhold til Slovenien, Kroatien og Cata
lonien og blandt Tysklands naboer mod 
øst. Det fremstilles overalt som mislie-

bigt, at mennesker foretrækker at leve i 
fremmedgjort velstand frem for at lide 
nød sammen med landsmænd.

Som sagen foreligger belyst for Sles
vig, lader det -  som i øvrigt i reglen -  til, 
at man må anskue spørgsmålet i en 
større sammenhæng. Der er sikkert 
ikke mange, som vil skifte sprog og na
tionalitet udelukkende for at få mad i 
munden. På den anden side er det et 
både legitimt og udbredt krav fra be
folkningerne, at den stat, der regerer 
dem, ikke gør det umuligt for dem at 
overleve. Klarest ser man dette kom
plekse overlevelsesmotiv i begrundel
serne for indmeldelse i Flensborgs dan
ske Forening og håbet om en grænsere
vision i 1945.9 Es ist der einzige Weg aus 
dem deutschen Chaos herauszukom
men, skriver én. Weil ich die schönste 
Zeit meines Lebens in Dänemark ver
brachte und die deutsche Wehrmacht 
mir zum Halse heraushing.10 Som 
Noack korrekt beskriver det, var syd
slesvigerne på en måde flygtninge, der 
var i den særlige situation, at de kunne 
tage deres hjemegn med sig til nabolan
det.11

Men også under den store nød i 
1930’ernes arbejdsløshedsperiode kun
ne de danske foreninger notere frem
gang. Igen har Noack utvivlsomt ret, 
når han mener, det skyldtes svigtende 
tillid til det tyske samfunds fremtid i al 
almindelighed, snarere end en øjeblik
kelig trang til dansk fødevarehjælp, 
hvad nyindmeldte da heller ikke fik.

Men de problemer, som kunne løses 
med en fødevarepakke, var i virkelig
heden de mindste af de økonomiske 
vanskeligheder, grænsedragningen for
årsagede. Sproglige nationale mindre
tal er udlændinge, dér hvor deres sprog 
er nationalsproget. De skal formelt 
emigrere for at få arbejde dér. Hvor de 
har statsborgerskab, er arbejdsmarke
det måske ikke interesseret i menne
sker med deres sprogfærdigheder. Og 
grænseregionen er som helhed dårligt 
hjulpet ved at være økonomisk afskåret

176



Slesvig - et skoleeksempel

fra det ene af sine to naboområder med 
toldskranker og importbegrænsninger -  
eller i det mindste med valutabesvær
ligheder og bjerge af papirer.

Mindretallene på begge sider af græn
sen led sammen med flertallet under 
den afskæring af deres markeder for 
både varer, tjenesteydelser og arbejds
kraft, som grænsen betød. Danske i 
Sydslesvig bekymrede sig over, om de
res børns skolegang ville give dem kar
rieremuligheder. Til dét fordredes der 
gode tyskkundskaber. Og mindretallet i 
Nordslesvig krævede efter det danske 
landbrugs katastrofeår 1931-1932 øko
nomisk Anschluss til de tyske marke
der.12 I den forbindelse erindre man sig 
stemmetallene i Sønderjyllands Amt 
ved folkeafstemningerne om Maa- 
stricht-traktaten. Grænseregionen har 
mest besvær ud af toldmure lige uden 
for gadedøren.

Endelig anføres det overalt, at i perio
der, hvor de økonomiske muligheder åb
ner sig for grænseregionens folk, assi
mileres et stort antal til den nation, 
hvor mulighederne findes. »Bedstefar er 
dansker/tysker, men jeg har en virk- 
somhed/et arbejde og tænker ikke me
get over det nationale«. Når alt kommer 
til alt, lever mennesket ikke af natio
nale paroler alene, og de oppiskede na
tionale stemninger blandt flertal såvel 
som mindretal i de europæiske stater 
falder systematisk sammen med økono
misk vanskelige tider. Det er ikke til
fældigt, at det var svært at sælge Dyb- 
bølmærker i de rige 1960’ere.

Nation, højre og venstre
De nationale ideologier, som findes i na
tionale mindretal, har samme principi
elle problemer som andre nationalis
mer. De bestrider samfundets interne 
konfliktgods. De hviler på den anta
gelse, at nationalt tilhørsforhold er vig
tigere end andre sociale og politiske for
hold, og at rige og fattige, gårdejere og

daglejere, aktionærer og arbejdere, bøn
der og borgere grundlæggende har 
samme mål her i verden -  det nationale. 
De nationale ideologier er endda tilbøje
lige til at bekæmpe interessekonflikt 
med ostrakisme. I det slesvigske om
råde i mellemkrigstiden ser man imid
lertid en systematik, som er ganske in
teressant i denne forbindelse. Både 
nord og syd for grænsen af 1920 stemte 
arbejderne på socialdemokraterne i det 
land, hvor de var statsborgere, snarere 
end på de mindretalsnationale partier. 
Både i nord og syd var mindretalsparti
erne domineret af bedrestillede -  i nord 
af gårdejere, i syd af byborgere -  og i 
begge var talsmændene ofte akademisk 
uddannede. Jeg skal ikke her gå ind på 
de detaljerede kortlægninger13 af be
stemte personers holdninger, udviklin
ger og udsagn, som i vidt omfang præ
ger de foreliggende skildringer af min
dretallenes sammenslutninger, siden 
mit ærinde er at finde systematik, ikke 
specificitet. Men det er påfaldende -  og 
karakteristisk også for nutidens tilsva
rende områder -  at redaktørerne for 
mindretallenes blade fylder så meget. 
Det nationales kampplads var og er of
fentligheden og medierne. Foredrags
foreninger, aviser, pamfletter og bøger 
spiller hovedrollen, når danskheden og 
tyskheden skal bevares og forsvares. 
Formentlig skal de hadske udfald mod 
dem, der angiveligt skifter nationalitet 
for at få mad, ses i lyset af netop dette 
forhold. Det nationale burde være hæ
vet over virkeligheden, og det var de 
fattige ikke. I Sydslesvig var dette så 
meget desto mere alarmerende, som ho
vedparten af de dansksprogede f.eks. i 
Flensborg faktisk tilhørte arbejderklas
sen og boede i arbej derfor staden Har- 
reslev. Hvis de mistede deres job på 
grund af deres danske sindelag, meldte 
de måske deres børn ud af de danske 
skoler.

I nord stillede problemet sig på en 
helt særlig måde, da nazisterne tog 
magten i Tyskland. NSDAP appellerede
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til netop de grupper, som mindretalsor
ganisationerne var dårligst til at imøde
komme: de unge fattige.14 Skønt man 
kæmpede drabeligt imod og endda an
modede f.eks. Goebbels om at holde 
fingrene fra Nordslesvig, var det ikke 
muligt for de gamle tysknationales for
ening at holde stand. I nationalsocialis
men fandt de utilfredse en ideologi, som 
på én gang lovede social udligning og 
national selvbevidsthed. Det passede 
som fod i hose til behovet.

N ationalr acisme
Det peger på det sidste af de dagsaktu
elle problemer, der her skal opridses: 
Mindretalskravenes problematiske for
hold til demokratiet. Slesvigs deling var 
blevet gennemført på demokratisk vis. 
Men ud over den almindeligt udbredte 
utilfredshed med mindretallenes for
hold, som var begrundet i den virkelige 
verden -  sproget, økonomien, vedlige
holdelsen af den kulturelle identitet -  
var der dem, som havde anderledes 
vidtrækkende ambitioner. Grænserevi
sionen spøgte blandt mindretallene, 
længe efter at de nationalstater, hvortil 
de hver især bekendte sig politisk, 
havde accepteret grænsedragningen af 
1920.

Eftersom grænsen faktisk i det store 
og hele var blevet fastlagt ud fra 
indbyggernes meningstilkendegivelse, 
måtte grænserevisionisterne forholde 
sig til noget andet end menneskers 
manifeste politiske stillingtagen. I 
1930’erne var et antidemokratisk idi
om, der kunne tjene dette formål, al
mindeligt udbredt i Europa. Racetænk
ningen. Skønt det nu om stunder er 
sædvanligt, at man især placerer perio
dens racistiske, politiske ideologi i 
Tyskland, så er det kun korrekt, for så 
vidt angår den mere rabiate antisemi
tisme -  og navnlig den endelige løsning

på dette »problem«. Racisme var en gan
ske almindeligt udbredt forestilling i 
1930’ernes europæiske, politiske uni
vers. Man sagde »race« med samme 
gode samvittighed som den, hvormed 
man i dag siger »kultur« -  og med no
genlunde samme betydning. Det var 
højst, når racetænkningen eksplicit be
stred menneskers bevidste politiske 
stillingtagen, der blev gjort indvendin
ger imod den.

Derfor kan det ikke undre, at det sles
vigske spørgsmål gav anledning til ikke 
så få udtalelser af klart racistisk karak
ter. Tydeligst formentlig hos den unge 
Claus Eskildsen, hvis Dansk Grænse
lære (1936) simpelthen udgør et raci
stisk programskrift om danskheden syd 
for grænsen.15 Inden for en lang række 
områder demonstrerer Eskildsen, at 
sydslesvigerne ikke har kontakt med 
deres egen »virkelige« identitet, hvis de 
tror sig tyske. Byggeskik, madvaner, 
dagligliv og så subtile forhold som for
nemmelsen for verdenshjørnerne frem
står hos Eskildsen som uomstødelige 
beviser på den danske »folkesjæl«. Sam
tiden havde svært ved at modargumen
tere, siden grundforestillingen var al
mindeligt udbredt. Billeder og andre 
ikke-sproglige symboler spillede en 
fremtrædende rolle i de nationale fore
stillingsverdener.16 Eskildsen var slet 
ikke den eneste i Slesvig-området, som 
fandt sig dårligt tilrette med, at mas
serne for alvor havde holdt deres indtog 
på arenaen.11 Demokratiet lå ikke [den 
danske leder] Ernst Christiansen stærkt 
på sinde.™ Tilsvarende var den tyske 
leder pastor Schmidt enig i [nazismens] 
opfattelse a f forholdet mellem »Führer 
und Gefolgschaft«.™ Tanken om, at man 
måtte »vække« de sande, slumrende lag 
af nationalitet, som formodedes at be
finde sig under meningsdannelsens -  og 
undertiden det »forkerte« dagligsprogs 
-  fernis, var i det hele taget den logiske 
forudsætning for ambitionerne om at 
flytte grænsen -  i den ene eller den an-
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den retning. Det var også en ganske ud
bredt forestilling i samtidens majori
tetsnationale, politiske univers, i Dan
mark såvel som i Tyskland.20 Uanset, 
hvad folk selv monne mene, bestemmer 
deres »etniske«21 tilhørsforhold i natio
nalracisternes øjne deres politiske mål. 
Og bør ydermere bestemme det.

Mens disse »etnopolitiske« forestillin
ger ikke har været gangbare i vesteu
ropæisk politisk debat i de seneste 30 
år, lader de sig i dag umiddelbart gen
kende i et antal konflikter i og imellem 
de nye, europæiske demokratier. Som 
platform for autoritær politisk ledelse 
er de uovertrufne, fordi lederne per defi
nition ikke behøver at tage hensyn til, 
hvordan de »forvildede« befolkninger 
selv anskuer forholdene.

Vedkommende og uvedkommende
Det er påfaldende, både i Slesvig og i 
tilsvarende områder i andre hjørner af 
Europa, at regionerne i fredstid og i øko
nomiske opgangstider udmærket er i 
stand til at finde en modus vivendi med 
deres blandede sprog og kulturtræk. 
»Platdansk« [sønderjysk] og plattysk, 
rigsdansk og rigstysk er glimrende i 
stand til at fordele sig over landkortet, 
erhvervene og det sociale liv efter øje
blikkelige eller traditionelle prioriterin
ger. Deres geografiske placering gør i 
virkeligheden denne blanding til det 
eneste fornuftige.

Grænseregionernes befolkninger er 
placeret som niche-udnyttere, som mel
lemled, som formidlere mellem den ene 
og den anden økonomiske og kulturelle 
sfære. De er i og for sig nødvendige, for 
at de omgivende områder kan fungere. 
Først de nationale centres krav om 
ublandet kultur gør grænseregionernes 
særlige kompetencer kriminelle og pla
cerer befolkningerne i umulige valgsitu
ationer. Ikke alene beder nationalsta
terne deres grænsebeboere om at spo

lere den niche, som gør deres tilværelse 
mulig. Ofte kræver de også, at grænse
befolkningerne fysisk skal flytte sig til 
den side af grænsen, som »passer« med 
deres (i øjeblikket) foretrukne kultu
relle identifikation. Og som for at føje 
spot til skade indkalder man grænsere
gionernes folk til centrenes armeer, til 
forsvar for eller udbredelse af den politi
ske orden, som har skabt deres proble
mer. Det er interessant at se, hvor ens
lydende klagerne er fra den ene ende af 
Europa til den anden efter Den store 
Krig i 1918. Da klagede overlevende 
mindretalsmedlemmer med nøjagtig 
samme ordvalg på Corsica og i Slesvig 
over, at de havde måttet føre krig for en 
sag, som ikke vedkom dem.22 Hvor me
get man end mobiliserer for dansk og 
tysk, er både nord- og sydslesvigerne 
nok mest -  slesvigere. Man forstår godt, 
at de i dag for flertallets vedkommende 
er interesseret i at åbne Europas græn
ser.

Noter:
1. F.eks. Inge Adriansen: Fædrelandet, folke

minderne og modersmålet. Brug a f folke
minder og folkesprog i nationale identitets
processer -  især belyst ud fra striden mel
lem dansk og tysk i Sønderjylland. Amts
museumsrådet for Sønderjylland, Sønder
borg 1990; Inge Adriansen og Immo 
Doege: Dansk eller tysk? Billeder af natio
nal selvforståelse i 1920, Historisk Sam
fund for Sønderjylland 1992.

2. Det drejer sig i denne sammenhæng navn
lig om to disputatser (Johan Peter Noack: 
Det danske mindretal i Sydslesvig 1920- 
1945 1-2. Institut for Grænseregions
forskning 1989; og Henrik Becker-Chri- 
stensen: Det tyske mindretal i Nordslesvig 
1920-1932 1-2. Institut for Grænsere
gionsforskning 1990) og to licentiataf
handlinger (Hans Schultz Hansen: Dansk
heden i Sydslesvig 1840-1918 som folkelig 
og national bevægelse. Studieafdelingen 
ved Dansk Centralbibliotek for Sydsles
vig, Flensborg 1990; og Inge Adriansen 
1990 (se note 1)), foruden Johan Peter 
Noack: Det sydslesvigske grænsespørgsmål
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1945-1947 1-2. Institut for Grænsere
gionsforskning 1991; og Henrik Becker- 
Christensen: Dansk mindretalspolitik i 
Nordslesvig. Institut for grænseregions
forskning 1984.

3. Schultz Hansen 1990 (se note 2), s. 26.
4. Noack 1989, 1; Becker-Christensen 1990, 

1 (se note 2).
5. Noack 1989, 1 (se note 2), s. 65.
6. Det forhindrede dog ikke loven af 15. juli 

1945, som fratog det tyske mindretal den 
kommunale skoleordning. Henrik Fangel: 
Sønderjysk Skoleforening gennem 50 år. 
1942-1992. Bredebro 1992, s. 50-51.

7. Noack 1989, 1 (se note 2), s. 226-227.
8. Se Adriansen 1990 og Adriansen og Doege 

1992 (se note 1).
9. Noack 1991, 1 (se note 2), s. 220-223.

10. Det er den eneste måde at komme ud af det 
tyske kaos. Fordi jeg tilbragte den dejligste 
tid i mit liv i Danmark, og den tyske hær 
hænger mig ud af halsen.

11. Noack 1991, 1 (se note 2), s. 217.
12. Becker-Christensen 1990, 2 (se note 2), s. 

284-287.
13. Jeg vil i denne forbindelse ikke undlade at 

påpege, at den planlagte revision af loven 
om ophavsret, der vil båndlægge breve og 
notater i privatarkiver på linie med andre 
værker, vil vanskeliggøre -  hvis ikke fuld
kommen umuliggøre -  denne type histo
rieskrivning, hvad angår nylige perioder.

14. Becker-Christensen 1990, 2 (se note 2), s. 
301-304.

15. Torben A. Vestergaard: Blod og sindelag, 
Stofskifte, Tidsskrift for Antropologi 13, 
1984, Tema: Danmark.

16. Inge Adriansen: Danmarksbilleder. Midt
vej srapport fra et forskningsprojekt om 
nationale symboler, Nordslesvigske Mu
seer. Årbog for museerne i Sønderjyllands 
Amt 18, 1992.

17. Noack 1989, 2 (se note 2), s. 463.
18. Sst.
19. Becker-Christensen 1990, 2 (se note 2), s. 

301.
20. Henrik S. Nissen: Folkelighed og frihed 

1933. Grundtvigianernes reaktion på mo
dernisering, krise og nazisme, Ole Feld- 
bæk, red.: Dansk Identitetshistorie 3, s. 
587-673.

21. Betegnelsen er en anakronisme i sammen
hængen. Perioden talte netop om »race«, 
ikke om »etnicitet«, et ord der først kom i 
politisk brug i 1970’erne. Indholdet er 
imidlertid det samme.

22. Sammenlign Noack 1991, 2 (se note 2), s. 
221 og Anne Knudsen: Mikronationalis- 
mens dannelseshistorie, Anders Linde- 
Laursen og Jan-Olof Nilsson, red.: Natio
nella identiter i Norden -  ett fullbordat 
projekt?, Stockholm 1990.
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Debat

Grav lortet væk?
Bjørn Poulsen

Fortid og Nutid juni 1994, hefte 2, s. 181-185.
I denne kommentar til en symposierapport om renæssancearkæologi 
gør Bjørn Poulsen sig en række overvejelser over arkæologiens mulig
heder for at supplere og uddybe det kendskab til 1500-1600-årenes 
danske samfund, der hidtil er blevet opbygget væsentligst på grundlag 
af de skriftlige kilder. Konklusionen er, at arkæologien også for denne 
periode kan belyse sider af dagliglivet, som kun i ringe grad, om over
hovedet, optræder i det skriftlige materiale.
Bjørn Poulsen, f. 1955, dr.phil., arkivar ved Landsarkivet for Sønder
jylland. Har skrevet Land. By. Marked. To økonomiske landskaber i 
1400-tallets Slesvig, 1988; Bondens Penge. Studier i sønderjyske regn
skaber 1400-1650, 1990; og en række artikler om bl.a. landbrugshisto
rie, bondedagbøger, saltproduktion, handel, byhistorie, pengeforhold, 
numismatik og statsøkonomi. Har deltaget i arkæologiske undersøgel
ser på Stevns, i Odense og i Sønderjylland.

Tidsskriftet Hikuins nummer 181 har 
som tema arkæologi og renæssance. 
Dette temavalg er, som Vivi Jensen har 
beskrevet i dette tidsskrift, et tegn på, 
at middelalderarkæologien forskyder 
sine interesser op i tid og udvikler en 
nyere tids arkæologi, eller for at tale 
udenlandsk en post-medieval archaeo
logy, en Archäologie der Neuzeit.2 På ar
kæologernes vej ned gennem lagene stø
der de uvilkårligt på nyere tiders af
lejringer, og de stilles også løbende over 
for muligheden for målrettet at under
søge eftermiddelalderlige anlæg. Dette 
forhold diskuteres internt på faget. Her 
hævdes såvel nuancerede synspunkter 
som mere grove. Fra et »middelalder
træf« på Moesgård i 1993 refereres et 
indlæg: Det blev hævdet, at man ofte ro
ligt kunne grave »lortet« væk, da det jo 
som regel var kendt via skriftlige op
lysninger.3 I fuldstændig modsætning 
hertil står Vivi Jensens krav om, at 
middelalderarkæologen skal interes
sere sig for renæssancen, og at han eller 
hun må være historiker/etnolog -  eller i

det mindste være i stand til at etablere 
et samarbejde med folk fra disse fag.

Det sidste kan vi historikere og et
nologer naturligvis kun glæde os over, 
om end vi næppe alle står rustede til at 
gribe sagen an. Faget europæisk etno
logi gør i al fald ikke, efter at det 
har sluppet sin forankring i den materi
elle folkekultur: Der er gennemgående 
langt fra udforskningen af 1500-tallets 
genstands- og bygningstyper til de stu
dier, der præger Institut for europæisk 
etnologi. Historikernes problem er for
mentlig ofte, at de ikke har fantasi til at 
forestille sig de spørgsmål, der er mu
lige over for det arkæologiske materiale. 
Set fra arkæologens side vil et virkeligt 
givende samarbejde med historikere 
kræve, at de pågældende har et nogen
lunde kendskab til arkæologiens teori 
og praksis, og det er jo bestemt ikke alle 
historikere, som besidder det.

Det er imidlertid klart, at et samar
bejde må der til. Jeg har selv et par 
gange haft fornøjelsen af at deltage som 
»historikeren« i arkæologiske undersø-
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gelser, senest i en undersøgelse af et 
middelalderligt voldsted, hvorfra et helt 
usædvanligt bevaret regnskab vil 
kunne sammenholdes med de arkæolo
giske resultater.4 Erfaringen er natur
ligvis, at begge parter går klogere ud af 
samarbejdet. Mange danske middelal
derarkæologer har erkendt nytten af 
kombinationen med historiefaget og har 
historie som bifag eller har på anden vis 
sat sig godt ind i faget. Interdiscipli
nære uddannelser og projekter må gan
ske sikkert tilstræbes og er da også gan
ske godt i gang, særlig i specialdiscipli
ner som bygningsarkæologi eller numis
matik, hvor ligeværdigheden mellem 
arkæologiske levn og skriftlige levn er 
en selvfølgelighed. Numismatikere ar
bejder f.eks. med de jordfundne skatte- 
fund ganske på linje med »papirfun
dene«.5

Hvad bør undersøges?
Kun i et samvirke mellem de skriftlige 
kilder og de arkæologiske kan spørgs
målet om »lortet«, dvs. de nyere lag, bør 
graves væk, besvares fuldt ud. Det er et 
relevant spørgsmål, for det handler na
turligvis om økonomi, om prioritering af 
knappe ressourcer. I Hikuin 18 giver en 
række arkæologer og enkelte histori
kere deres bud på, hvad der kan og bør 
undersøges fra 1500-1600-tallet. Kun 
én forfatter i bindet stiller spørgsmålet 
om, hvad der ikke bør undersøges. Det 
er Erland Porsmose, der beskæftiger sig 
med landsbyen i renæssancearkæolo
gien. Han fremsætter det formentlig 
korrekte synspunkt, at arkæologien 
næppe for tiden efter 1600 vil kunne 
yde væsentlige bidrag til studiet af 
gård- og landsbystrukturens udvikling. 
Her er en vigtig melding til overvejelse, 
når de begrænsede midler til arkæologi
ske undersøgelser skal fordeles. Til gen
gæld har Porsmose flere andre forslag 
til ressourcekrævende undersøgelser af 
1500-tallets bebyggelser. Interessant

kunne det være, mener Porsmose, at 
vide noget om udviklingen i torp-bebyg
gelser, hovedgårde og bøndergårde, li
gesom skel og toftegrænser bør under
kastes systematiske undersøgelser.

Principielle overvejelser over forhol
det mellem de skriftlige kilder og de ar
kæologiske levn træffer man i øvrigt i 
Hikuin 18 i Michael Mortensens be
handling af Danmarks bestand af kano
ner ved år 1597. Mortensen viser, hvor
dan de fysiske levn af 1500-tallets borge 
først i forening med de skriftlige kilder 
giver et sandt udsagn om landets mili
tære beredskab. Et konservativt fæst
ningsanlæg som Malmøhus kan ud fra 
et inventar over »rigets skyts« fra 1597 
-  et typisk »papirfund« -  karakteriseres 
som et velforsynet anlæg, udstyret med 
en betydelig mængde storkaliber skyts.6 
På forbilledlig vis foretager forfatteren 
også analysen af inventarets termino
logi og identificerer det benyttede skyts.

Mere generelt ligger der i flere af Hi- 
kuin 18’s artikler en erkendelse af et 
vigtigt forhold for »nytids«-arkæologi- 
ens berettigelse: Det er uden for enhver 
tvivl, at mængden af skriftlige vidnes
byrd stiger voldsomt fra renæssancen 
og fremefter. Men det er lige så tydeligt, 
at udsagnene om den materielle kultur 
ikke følger takt med denne papireksplo
sion. Det gøres helt klart i Kirsten-Eli- 
zabeth Høgsbros behandling af veje og 
broer og i Morten Gøthches artikel om 
et 1600-tals vragfund fra Mariager 
Fjord. Begge forfattere noterer, at først 
1700-tallets stigende mængde tegnin
ger kan overflødiggøre arkæologiske un
dersøgelser. Kun et tilfældigt, heldigt 
»papirfund« af et skibsbygningsregn
skab fra 1656-1657 ved historikeren 
N.J. Israelsen har gjort det muligt for 
Gøthche mere fuldstændigt at rekon
struere det ellers velbevarede skibs
fund. Det er tydeligt, at der for histori
kerne ligger en opgave for det første i at 
fastlægge de stærkt varierende punkter 
i tid, hvor arkivalsk kildemateriale når 
en rigdom, så det reducerer arkæologi-
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ens nytte, -  og for det andet i at frem
lægge enkeltstående, men udsagnskraf
tige kildefund fra det forudgående tids
rum.

Industri og forbrugsmønstre
Generelt domineres Hikuin 18 af en
keltundersøgelser, der lidt spinkelt, 
kun ved deres fælles undersøgelsestids
rum, holdes sammen i ét bind. I bindet 
kan man læse om alt fra saltsydnings- 
hytter, kanoner og glarmesterværkste- 
der til ulve- og hvalfangst. Det er for
virrende, men to emnegrupper skiller 
sig dog ud.

Så stort som en selvstændig bog, og 
også udsendt som sådan, er Jens Vel
ievs bidrag om saltfremstilling på 
Læsø.7 Saltfremstillingens grundlag på 
denne ø var de gode muligheder for at 
grave brønde, hvori der vælder saltvand 
med høj saltkoncentration. Sydning var 
i fuld gang i det 14. århundrede med 
Viborg domkapitel som drivende kraft. 
En meget betydelig produktion i de føl
gende århundreder bragte vel rigdom til 
øen, men forårsagede på den anden side 
også en økologisk krise. Omkring 1600 
var næsten al skov på Læsø fældet, og 
da den traditionelle saltproduktion ind
stilledes i 1652, blev øen hærget af 
sandflugt. Læsø er endnu i vore dage i 
høj grad præget af minder fra saltsyd- 
ningstiden, og Vellev beskriver de for
skellige antikvariske og arkæologiske 
undersøgelser, der tidligere har været 
foretaget af dem. Undersøgelserne førte 
i første omgang i 1980 til, at et 175 ha. 
stort område, Rønnerne, med rester af 
400 sydeanlæg blev fredet. Videre ledte 
de til Velievs egne undersøgelser i 1990 
og 1991, som involverede arkæologiske 
udgravninger af tre sydehytter og af 
kannikernes fogedgård, geologiske ana
lyser af saltvandsforekomster og byg
ningen af et saltsyderi i fuld størrelse. 
Velievs undersøgelse af Læsøsaltet re
præsenterer ikke kun et vigtigt bidrag

til saltets historie, men er også et godt 
eksempel på, hvordan en arkæologi, der 
går op i nyere tid, kan berige vort bil
lede af processer i landskabet. Forståel
sen af saltsydernes landskab uddybes 
ved Kent Havemanns og Claus Malm- 
ros’ dendrokronologiske og vedanatomi
ske analyser af træ  fundet i sydehyt- 
terne.

I en tilsvarende undersøgelse af akti
viteter, der har præget øsamfund gen
nemgribende, redegør Svend E. Al- 
brethsen for de arkæologiske levn af 
1600-tallets hvalfangst ved Svalbard og 
Jan Mayen. Albrethsen gør ikke så me
get ud af den arkivalske side af sagen, 
men kan til gengæld fremlægge helt ex
ceptionelle fund fra fangststationerne 
med tranovne, huse og ikke mindst gra
vene med bevarede huer, hatte, skjorter 
og strømper. I sammenligning hermed 
er fundet af et 1600-tals glarmester- 
værksted ved Silkeborg, som beskrives 
af Christian Fischer, mindre spektaku
lært, men det belyser også en side af 
tidens industrielle virke. Isoleret doku
mentation som dette vil med tiden, sam
men med historikernes bidrag, gøre det 
muligt at udgive en stærkt revideret ud
gave af den tidlige industris historie.8

Vivi Jensen gør i sit bidrag i Fortid og 
Nutid  1993, hefte 3, opmærksom på, at 
keramikstudier også er vigtige for tiden 
efter 1500 og endda kunne rykke ved 
hævdvundne forestillinger. Keramik
ken udgør et centralt aspekt af den »tid
lige nytids« forbrug eller konsumtion, 
som det nok er værd at beskæftige sig 
med, og som da også tidligere har været 
berørt i Hikuin, bl.a. i et indlæg af Sø
ren Frandsen om Gillelejefiskernes 
brug af tyske ovnkakler allerede om
kring 1550, hvad der må tolkes som ud
tryk for en forholdsvis høj grad af kom
mercialisering.9 I Hikuin 18 behandles 
keramik i H. J. Madsens bidrag, der med 
arkæologisk stringens beskriver ikke 
alene bygningsresterne, men også gen
standsfundene, ikke mindst 1.708 pot
teskår, der kom frem ved udgravningen
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af renæssancegården Skumstrup (Vil- 
helmsborg) ved Århus. Andre aspekter 
af 1500-1600-talets forbrugsmønstre 
lægges i øvrigt frem af Tove Hatting, der 
skriver om dyreknogler, og i Bi Skaa- 
rups oversigt over mad og køkkener -  
med opskrifter. Bidragene gør det klart, 
at renæssancemennesket kun lader sig 
studere som forbruger i nøje samarbejd- 
ning af arkæologiske og historiske kil
der. Der er imidlertid nok behov for en 
mere systematisk udforskning af, hvor 
den ene kildegruppe erstatter den an
den. Som Gerd Neubert gør opmærksom 
på i indledningen til den nypublicerede 
udgave af Køges skifter 1597-1655, er 
de tilsyneladende så fyldige skiftefor
tegnelser fra byen ikke fuldstændige.10 
Her mangler nogle hyppigt jordfundne 
genstande, nemlig sko og støvler -  og 
keramik. Til gengæld må man desværre 
sige, at skifternes udsagn om store 
mængder af guld og diamanter, fløjl, 
silke og pelsværk kun giver sig magert 
udslag i de arkæologiske kilder. De to 
kildegrupper er åbenbart komplemen
tære. Går vi til landdistrikterne, er det 
også evident, at arkæologien har meget 
at bidrage med i forhold til de ofte lako
niske papirkilder. De jordfundne gen
stande bør indgå i det billede af en bon
destand med et ganske sammensat for
brugsmønster, som kan bygges op ud fra 
de skriftlige kilder.11

Hikuins renæssancenummer er ind
holdsrigt og giver grund til eftertanke. 
Man kan beklage, at redaktøren ikke 
har fundet grund til selv at fremsætte et 
par tanker: Et forord, der forklarede, 
hvad meningen er med bindet, havde 
været yderst nyttigt. Arkæologer, histo
rikere og etnologer må nu selv gøre sig 
deres overvejelser om nytten af arkæo
logi i renæssancelag. En af de mere op
lagte overvejelser efter læsningen må 
dog være, at man bør tænke sig godt om, 
før man graver lortet væk!
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1. Hikuin 18,1991. Arkæologi og renæssance 

1, På Koldinghus 1990, red. Jens Vellev, 
312 s.

2. Vivi Jensen: Historisk arkæologi, Hvor 
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3. Middelalder arkæologisk nyhedsbrev 18, 
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nelse over Rigets skyts og våbenforråd 
1597, Våbenhistoriske Aarbøger 34, 1988, 
s. 109-164.

7. Som bog -  Jens Vellev: Saltproduktion på 
Læsø, i Danmark og i Europa. Forlaget 
Hikuin 1993. Jfr. min anmeldelse af bogen 
i Journal of Salt-History 1, 1993, s. 158- 
159.

8. Jfr. Aksel E. Christensen: Tiden indtil c. 
1730, Industriens historie i Danmark 1, 
udg. Axel Nielsen, 1943. Et pionerværk i 
samarbejdet mellem arkæologer og histo
rikere inden for renæssancearkæologiens 
glashistorie er Thelma Jexlev, Peter Riis- 
møller og Mogens Schlüter: Dansk glas i 
renæssancetid 1550-1650, 1970.

9. Søren Frandsen: Nogle kakler og lerkar
skår fra renaissancetidens Gilleleje, Hi
kuin 8, 1982, s. 71-76.
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Anfänge des Massenkonsums in Schles
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Debat

Klarhed og kraft
Erik Stig Jørgensen

Fortid og Nutid juni 1994, hefte 2, s. 186-190.
I denne udvidede anmeldelse af Niels Finn Christiansens biografi af 
Hartvig Frisch fremhæver Erik Stig Jørgensen det særpræg, der gjorde 
Frisch til en ener i dansk politik: Hans kritiske rationalisme og ikke 
mindst hans konsistens i at fastholde de standpunkter, den førte ham 
til, uanset øjeblikkets stemninger.
Erik Stig Jørgensen, f. 1936, cand.mag., arkivar i Rigsarkivet 1964, 
overarkivar 1977, styrelseschef for Arbejdsmarkedsstyrelsen 1989, di
rektør i Arbejdsministeriet 1993. Medlem af det eksterne rektorat for 
Roskilde Universitetscenter 1975-1978, af tilsynsrådet sammesteds 
1979-1981, formand for AC 1981-1986.

I serien af politikerbiografier, som redi
geres af protokolsekretær Kristian 
Hvidt, har universitetslektor Niels Finn 
Christiansen skrevet en god bog om 
Hartvig Frisch.1 Det er i sig selv ingen 
ringe bedrift på godt 300 sider at give et 
nogenlunde dækkende billede af en 
mand, der gennem mere end 30 år 
ydede en fremragende indsats på flere 
forskellige områder, som har efterladt 
sig et privatarkiv på over 6 hyldemeter, 
og hvis bibliografi omfatter 751 numre. 
Men bogen virker både velafbalanceret 
og velovervejet; den skrider roligt 
fremad uden en eneste gang at fortabe 
sig i detaljer.

Niels Finn Christiansen gør klogeligt 
Frischs barndom af på 10 sider; det er 
kun i selvbiografier, det er værd at læse 
om folks barndom. Faktisk har Frisch 
efterladt sig en lille erindringsskitse om 
sin barndom. Bl.a. på grundlag af den 
får vi billedet af en dreng, der levede et 
næsten overmættet fantasiliv, var fører 
i kammeraternes vidtløftige ridderlege 
og komplet åndsfraværende i skolen.

Ankommet til Regensen efter vel 
overstået studentereksamen i 1910 gen
nemførte Frisch et meget grundigt ung
domsoprør. Han blev ateist og antiro-

mantiker. Mere usædvanligt: Han blev 
socialist, og helt bemærkelsesværdigt: 
Han meldte sig ind i Socialdemokratiet. 
Niels Finn Christiansen anfører, at der 
på den tid var »en større kreds af akade
mikere«, som meldte sig under partiets 
faner. Det burde engang undersøges, 
hvor mange de var, og hvor mange af 
dem der kom fra borgerlige miljøer. 
Flere af dem Niels Finn Christiansen 
nævner, var socialdemokrater, før de 
blev akademikere.

Skildringen af Frischs ungdom efter
lader indtrykket af en ung mand med en 
meget kraftig appetit på alle tilværel
sens områder, en stærk fantasi og en 
stor usikkerhed i forhold til sit eget fø
lelsesliv. Der er påfaldende megen snak 
om »mandighed« i breve og optegnelser 
fra disse år. Tilsyneladende har opgøret 
med den form for følsomhed, han op
levede som »romantik«, mistænkelig
gjort følelseslivet for ham. Med i billedet 
hører Frischs fascination af sportsgrene 
som fægtning og boksning, og hvad 
Niels Finn Christiansen et sted lige
frem betegner som hans »lange karriere 
som slagsbroder«.

Det er interessant -  også ud over 
Frischs biografi -  at det tilsyneladende
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var Johannes V. Jensen, der bidrog til at 
løse knuden op. Det var mødet med 
hans virile hårdhed i forbindelse med 
den varme, følelsesprægede fantasirig
dom, hos Johs. V. var følelse ikke skjult 
kvindagtighed, men rå, lægende virke
lighed og menneskelighed i næsten in
derlig forstand.

Efter alt at dømme var det Frischs 
fætter, den blandt venstreintellektuelle 
endnu nærmest mytologiske skikkelse, 
Herbert Iversen, der førte ham ind i so
cialismen. Inden Iversen døde i 1920, 
nåede han at advare Frisch imod at tage 
marxismen ud af socialismen. Måske 
var Frisch allerede da i drift; i det mind
ste er hovedindholdet i en række skarpt 
formulerede debatindlæg fra årene 
1922-1925 et opgør med to af marxis
mens grundforestillinger: Forestillin
gen om den historiske udviklings nød
vendighed og forestillingen om produk
tionsformernes bestemmende indfly
delse på bevidsthedsformerne.

Den første maksime erstattede han 
med en påstand om, at den eneste reelt 
virkende kraft i den historiske udvik
ling er viljen til magt. For at ingen 
skulle misforstå ham, satte han stand
punktet således på spidsen: Spørgsmå
let om, hvorvidt der bliver socialisme 
her i Danmark eller i det øvrige Europa, 
afhænger a f socialdemokraternes vilje 
og a f intet andet i verden.

Den marxistiske teori om forholdet 
mellem basis og overbygning affærdi
gede Frisch med sætningen: Udfra et 
historisk synspunkt er alting materielt 
og alting sjæleligt på een gang.

I og for sig var det jo ikke urimeligt at 
sammenfatte de politiske begivenheder 
i Central- og Østeuropa 1917-1921 i 
formlen: Viljen til magt. Marxisterne 
havde faktisk et alvorligt forklarings
problem i den kendsgerning, at der ud 
af det store ragnarok, som sammen
bruddet af tre kejserriger repræsente
rede, kun kom én socialistisk stat -  og i 
det samfund, der kapitalistisk var sva
gest udviklet.

Men i øvrigt forekommer det mig, at 
Frischs opgør med marxismen er over
raskende lidt intellektuelt. Der synes at 
være tale om resultatet af eksistentielle 
valg, ikke af teoretiske overvejelser. 
Frisch sparkede sig ud af, hvad han 
opfattede som utålelige begrænsninger 
af sin frie erkendelse og sine mulighe
der for personlig indsats. Men han for
blev socialist.

Det hører til bogens store fortjene
ster, at den fastslår og fastholder, at 
Frisch også var noget andet -  nemlig 
kritisk rationalist. Hans første lære
mester var her Kr. Erslev, hos hvem 
han læste historie i de første år ved uni
versitetet. Det gav ham for livet smag 
for, hvad han (og Erslev) kaldte prag
matiske historieskrivere, folk der nøg
ternt opfattede og beskrev historien 
som det den er: en sum a f menneskelige 
handlinger. Her ligger kimen til tanken 
om viljen til magt som den bevægende 
kraft i historien, en tanke Frisch arbej
dede med som klassisk filolog ved stu
dier af sofisterne og Thukydid, og som 
han sideløbende førte ind i den aktuelle 
debat om socialismens fremtid.

På den måde arbejdede han i den kri
tiske rationalismes bedste tradition, 
idet han »brugte« den klassiske oldtid 
på præcis samme måde, som Georg 
Brandes 50 år før havde anvendt det 18. 
og 19. århundredes litteraturhistorie, 
til at sætte problemer under debat.

En gåde, Niels Finn Christiansens 
bog ikke bringer os løsningen på, er det 
forhold, at Frisch senere i livet ved flere 
lejligheder betegnede sig selv som mar
xist. Hans intellektuelle gehalt taget i 
betragtning må vi jo tro, at han mente 
noget rimelig veldefineret med det. Men 
hvad?

Niels Finn Christiansen indrømmer, 
at billedet af Frischs mangeartede akti
viteter i begyndelsen af 1920’erne er 
flimrende, men han ser en linie i de 
politiske bestræbelser. Frisch ville etab
lere en alliance mellem arbejdere og in
tellektuelle, som sikrede, at disses poli-
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tisk-kulturelle energi, dynamik og fan
tasi ikke endnu en gang blev kanaliseret 
udenom arbejderbevægelsen....

Her tror jeg, man bør skelne. I Stu
dentersamfundet drev Frisch tydeligvis 
på med et projekt, der i sin enkelhed 
drejede sig om at få unge akademikere 
til at slutte sig til Socialdemokratiet. Til 
dette formål formulerede han så at sige 
på akademikerstandens vegne krav til 
arbejderbevægelsen: Man skaber mænd 
ved at give dem et mål, en utopi -  ikke 
ved at lade dem blive redskaber i klasse
kampens overindividuelle interesse
kamp, og slet ikke ved blot at identificere 
socialismen med arbejdernes interesser. 
Hvad så med vi andre og med de arbej
dere, der bliver noget andet? I polemik 
med Martin Andersen Nexø i 1925 
skærper Frisch tonen. Arbejderen må 
vide, at akademikeren kræver sit fag 
respekteret: Vi, der er lærere, præster, 
læger etc, og som a f hjertet slutter os til 
socialismen, skal dog vel ikke dukke os 
og til en vis grad undskylde vor tilvæ
relse, fordi vi har den mangel at være 
akademikere.

Dette program har formentlig ikke 
været uden tiltrækningskraft på akade
mikere af normaltype, men intellektu
elle -  hvorved jo fornemmelig må for
stås venstreintellektuelle med et nogen
lunde afklaret socialistisk standpunkt -  
må det vist have forekommet noget 
trangbrystet. Deres interessefelt var 
den teoretiske debat om socialismens 
rette forståelse og strategi. Det var til 
gengæld just, hvad Clarté handlede om.

Der kan ikke herske tvivl om, at 
Frisch i Clarté ville have været i stand 
til at yde en indsats for at fastholde og 
vinde venstreintellektuelle for den soci
aldemokratiske arbejderbevægelse. Det 
ville have krævet, at partiledelsen 
havde indrømmet ham det fornødne 
tøjrslag -  og det var just denne forud
sætning, der glippede. Partisekretær 
Alsing Andersen blev sendt i byen for at 
slå Clarté for panden, et hverv han 
skilte sig fra med stor brutalitet. Frisch

stillede, som altid, mandeligt op og for
svarede sagen, men projektet var natur
ligvis blevet meningsløst.

Skærmydslerne omkring Clarté ud
spillede sig i sommeren 1926.1 septem
ber samme år blev Frisch opstillet som 
socialdemokratisk folketingskandidat i 
Maribokredsen. Han havde altså ikke 
mistet partiledelsens tillid. Hvis den på 
sin side havde næret forventning om, at 
han skulle arte sig, blev den skuffet. I 
1929 udtalte han offentligt, at han -  
Socialdemokratiets fremgang inden for 
det parlamentariske system til trods -  
håbede, at ordet revolution aldrig måtte 
blive uartigt i danske arbejderes øren. 
Udtalelsen må have fået kaffen til at 
fryse til is i mange små danske hjem. Og 
da han i 1930 blev »kulturredaktør« på 
Socialdemokraten, lukkede han en 
række af sine gamle, venstreintellektu
elle venner ind i redaktionslokalerne i 
Farimagsgade.

Der er i enhver politikerbiografi et 
kritisk punkt, det hvor helten går ind i 
Systemet og så at sige forsvinder for 
øjnene af forfatteren og dermed også for 
læseren. I 1926 blev Hartvig Frisch 
medlem af den socialdemokratiske fol
ketingsgruppe, hvor han sad indtil sin 
død i 1950, fra 1935 til 1940 som dens 
formand og politiske ordfører. Niels 
Finn Christiansen citerer bl.a. Hans 
Hedtoft for, at arbejdet i folketingsgrup
pen var den egentlige prøvesten for en 
politiker. Derfor er det så trist, at vi i 
bogen næsten ikke får noget at vide om 
det. Frischs hele politiske indsats på 
rigsdagen frem til 1940 gøres i bogens 
13. kapitel af på 20 sider. Her opregnes 
de ydre data, at det varede fem år, før 
han fik sit første ordførerskab, at han 
som resultat a f et slags ungdomsoprør 
blev valgt til gruppeformand og politisk 
ordfører i 1935, og at han som konse
kvens af den tyske besættelse måtte op
give disse poster i 1940. Derudover re
fereres et par af hans taler. Hvordan 
han fungerede i gruppen, hvordan han 
var som gruppeformand -  om alt det

188



Klarhed og kraft

spises vi stort set af med almindelig
heder.

Forholdet kan kun i ringe omfang 
lægges Niels Finn Christiansen til last. 
Hovedproblemet er ganske enkelt, at 
kilderne svigter. Det officielle materi
ale, dvs. protokollerne, der giver oplys
ning om partigruppens arbejde, er an
lagt på at gengive resultater, ikke for
udgående diskussioner, og -  hvis det på 
nogen måde kunne undgås -  slet ikke 
dissenser. Menige rigsdagsmedlemmer 
gav sig den gang ikke af med at indvie 
offentligheden i deres private, uforgri
belige meninger. Den vigtige kommuni
kation imellem partiets ministre og dets 
politiske ordfører er der slet ingen sy
stematiske kilder til. Der er altså kun 
tilfældige dagbogs- eller brevoplysnin
ger eller mere indirekte slutninger til
bage.

Konsekvensen er, at vi end ikke kan 
være sikre på Niels Finn Christiansens 
eneste mere markante konklusion i 
dette afsnit: At Frisch i ordførerperio
den ikke deltog i udformningen af Soci
aldemokratiets politik, men kun i for
svaret af den, propagandaen for den.

Mere klart synes det at stå, at Frisch 
var uden særlig indflydelse i det arbejde 
med at udforme et nyt partiprogram, 
der indledtes i 1944 og resulterede i 
Fremtidens Danmark. Derimod blev 
han betroet den opgave at formulere 
partiets opfattelse af besættelsestidens 
politiske historie i værket Besat og be
friet.

Heri var der nogen ironi, for så vidt 
som Frischs stillingtagen til besættel
sestidens centrale moralske og politiske 
spørgsmål om tilpasning eller modstand 
kom til ubarmhjertigt at blotte hans 
særpræg som politiker. Særpræget var 
hans konsistens, som kom af, at han i 
de store spørgsmål, hvor han kunne, 
ikke blot accepterede partiets stand
punkter, men tilegnede sig dem, ind
arbejdede dem i sit rige åndelige forråd. 
På den måde tilsluttede Frisch sig ved 
Besættelsens begyndelse Socialdemo

kratiets -  og de øvrige gamle partiers -  
tilpasningspolitik, og han forarbejdede 
den i lyset af sin tolkning af Thukydids 
opfattelse af magtens natur og af Sokra
tes’ maksime om, at det er værre at gøre 
uret end at lide uret.

Og han fastholdt sit standpunkt hen 
over 29. august 1943 og hen over be
frielsen i en stadig skarpere polemik 
mod modstandsbevægelsen, hvorunder 
han påkaldte fornuften og retfærdig
heden. Kulminationen var radiointer
viewet i august 1945, hvor han karak
teriserede stikkerlikvideringerne som 
mord. Herved nedkaldte han vrede og 
forargelse ikke blot fra modstandsfol
kene, hvad der jo var forudsigeligt, men 
også fra de mange flere, der ikke som 
Frisch bevidst og gennemræsonneret 
havde valgt ikke-modstand, men som 
mere af frygt og bekvemmelighed havde 
forholdt sig passive, og som nu, da ty
skerne var slået, gav had og hævnfø
lelse frit løb.

Under Besættelsen havde Frisch i 
sine taler og indlæg for tilpasningspoli
tikken arbejdet med en forestilling om 
det danske folks tålmod i lidelse, dets 
langmodige venten på retfærdighed. 
Jeg tror, at han med en vis bitter gen
kendelse har læst disse ord i forordet til 
Erik Scavenius’ bog om forhandlingspo
litikken, der udkom i 1948: Det, der er 
mellem mig og mange a f mine lands
mænd, er nemlig spørgsmålet om lan
dets forhold til udlandet skal ledes a f 
forstanden eller følelsen. En stor del a f 
publikum foretrækker følelsen -  navn
lig  bagefter, når forstanden har fået 
lov til at råde, og det hele er forløbet 
relativt vel.

Frisch faldt ved folketingsvalget i ok
tober 1945. Han lod sig af partiet lempe 
over i en sikker kreds, og i 1947 blev 
han undervisningsminister. Men han 
havde passeret sin politiske middags
højde. Ud over striden om tilpasning el
ler modstand under Besættelsen peger 
Niels Finn Christiansen som en årsag 
på, at en kreds af yngre cand.polit.er,

189



Erik Stig Jørgensen

Kampmann, Krag m.fl., overhalede 
ham.

Han fik kun to år som undervisnings
minister -  og Niels Finn Christiansen 
har tilsyneladende ikke fundet andet 
fra hans ministertid, som er værd at 
nævne, end det vi alle kender: Retskriv
ningsreformen og Ranum-affæren.

Frischs indsats som politiker er uden 
sidestykke -  han lader sig ikke me
ningsfuldt sammenligne med nogen an
den. Hans betydning for udformningen 
af Socialdemokratiets politik er det som 
nævnt desværre vanskeligt at dømme 
om. Men om hans fremragende rolle 
som agitator og debattør i partiets tje
neste er der ingen tvivl.

I én, enkel formel kan man sammen
fatte Frischs livsindsats derhen, at han 
var en genial lærer og opdrager -  i 
gymnasieskolen, på universitetet, i ar

bejderbevægelsen og i den socialdemo
kratiske partigruppe. Han havde emi
nente karismatiske og pædagogiske 
egenskaber. Og han havde velover
vejede forestillinger om muligheden og 
betydningen af at danne det på én gang 
selvstændige og socialt bevidste menne
ske. Det tager tid, skrev han i bogen om 
Platons stat fra 1922, men det giver re
sultater.

Det er studiekammeraten, filosoffen 
Fridtjof Brandt, der bedst har karak
teriseret Frischs væsen og fortrin: En 
lykkelig forening af klarhed og kraft.

Noter:
1. Niels Finn Christiansen: Hartvig Frisch. 

Mennesket og politikeren. En biografi. Chri
stian Ejlers’ Forlag 1993, 355 s.
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Om Corfitz Ulfeldts forhold til katolicismen
Vello Helk

Fortid og Nutid juni 1994, hefte 2, s. 191-192.
I anledning af Hans Bjørns anmeldelse i Fortid og Nutid af Steffen 
Heibergs biografi af Corfitz Ulfeldt gør Vello Helk opmærksom på, at 
danske historikere tilsyneladende fortsat har vanskeligt ved at vænne 
sig til tanken om, at der skulle have været skjulte sympatier for katoli
cismen i indflydelsesrige danske kredse endnu langt ind i 1600-tallet. 
Han peger på behovet for videre forskning i dette spørgsmål.
Vello Helk, f. 1923, dr.phil. Arkivar i Rigsarkivet 1957, overarkivar 
1970-1990. Talrige afhandlinger og artikler om modreformationens for
hold til Danmark-Norge i 1500-1600-årene, om dansk-norske stude
rende ved europæiske universiteter i samme periode, og om Estlands 
historie.

I Fortid og Nutid  marts 1994, hefte 1, 
har Hans Bjørn anmeldt Steffen Hei
bergs bog Enhjørningen Corfitz Ulfeldt, 
med temmelig stor uenighed om kon
klusionerne, selv om hans endelige dom 
-  at Ulfeldt ikke er sådan at blive klog 
på -  egentlig ikke adskiller sig fra Hei
bergs.

Det er naturligvis først og fremmest 
Steffen Heibergs egen sag at forsvare 
sin fortolkning, men på et enkelt punkt 
føler jeg mig foranlediget til at tage til 
genmæle, især da Hans Bjørn nævner 
mig, nemlig med hensyn til Corfitz Ul
feldts forbindelser med pavestolen. Lige 
siden min disputats 1966 om modrefor
mationen i Danmark har jeg mødt skep
sis, når der har været tale om frem
trædende danskeres katolske kontakter 
og sympatier.

Som eksempel kan jeg nævne Stavan- 
ger-bispen Laurids Scavenius, der var 
ved at blive afsløret, fordi trykmanu
skriptet til årsberetningen 1597 fra je- 
suiterkollegiet i Braunsberg gengav et 
brev fra ham, hvori den forhenværende 
jesuiterelev forsikrede sin hengivenhed 
for den katolske tro. To år senere indbe- 
rettedes fra Braunsberg, at en forhen
værende jesuiterelev, nu professor pu

blicus i København -  altså Laurids Sca
venius -  ved første lejlighed ville rejse 
til Braunsberg for at aflægge skrifte
mål. Heldigt for ham har ordensledel
sen strøget disse afsnit, inden indberet
ningen gik i trykken. Da han blev bi
skop i Stavanger, beskæftigede han sig 
ikke så meget med teologi, men udarbej
dede en jordebog over alt gejstligt gods i 
stiftet, desuden interesserede han sig 
for matematik og korttegning.

I nogle hundrede år synes de fleste 
danske historikere at have været af den 
overbevisning, at danskerne næsten 
med ét slag skiftede tro og blev luther
anere 1536 -  fordi det var den officielle 
religion. Man har dog m åttet ind
rømme, at visse katolske reminiscenser 
overlevede, men har anset dette for at 
være et overfladisk fænomen. Når en
kelte katolske historikere har forsøgt at 
gøre opmærksom herpå, er det ofte ble
vet afvist som katolsk ønsketænkning. 
Selv er jeg døbt og opvokset i den luther
ske tro, uden nogen trang til at skifte 
trosretning, men når jeg har fremlagt 
mine forskningsresultater, har nogle 
ment, at jeg måtte være katolsk! Burde 
en lutheraner undertrykke sine fund i 
Vatikanarkivet, fordi de viser, at katoli-
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cismen bevarede sine rødder og sin til
trækningskraft længere, end man hidtil 
har antaget? Vi lever dog ikke længere i 
det 17. århundrede, hvor man i så til
fælde var hjemfalden til landsforvis
ning.

Når nu Hans Bjørn bringer DDR’s 
Stasi på banen, så kan man -  i øvrigt 
uden sammenligning -  spørge, om rus
serne automatisk blev kommunister i 
1917? Inden Sovjetunionens sammen
brud troede mange -  ikke mindst histo
rikere -  på det, fordi Sovjet med hård 
hånd undertrykte alle anderledes tæ n
kende, fordi det var den eneste officielt 
tilladte trosbekendelse. Men at mange 
modstandere af systemet trods alt har 
overlevet -  selv inden for partiets ræk
ker -  viser jo de sidste års begivenhe
der. Naturligvis var det farligt at skilte 
med det, men når chancen kom, kunne 
de træde frem -  sammen med vendekå
berne. Undertiden er grænsen udvisket, 
men historiens udvikling vil formentlig 
skabe mere klarhed.

Nutidens historikere er ofte præget af 
oplysningstiden, som ligger mellem os 
og det 17. århundrede. Den intelligentes 
kølige distance til religionen, som Hans 
Bjørn anfører, er et typisk produkt af 
oplysningstiden. Naturligvis var ikke 
alle lige dybt troende, religionen var 
også et praktisk anliggende, men den 
var et fast led i disse menneskers dag
ligdag. Man havde ikke det moderne 
menneskes holdning til krucifikser som 
souvenirer eller kunstværker, som 
Hans Bjørn antyder -  det ville have væ
ret religionsbespottelse. Man må også 
tage i betragtning, at for datidens intel
ligente folk var både engle og enhjør
ninger eksisterende væsener -  vi må 
ikke måle dem med nutidens fornufts
alen.

Selvfølgelig finder man ikke mange 
beviser på katolske sympatier i danske 
arkiver, men af den grund skal man 
ikke tro, at sympatisørerne kun har væ

ret udlændinge samt nogle vildledte 
sjæle. Efter Sovjetunionens sammen
brud valfarter man til Moskva for at 
finde beviser på danske kontakter, 
mens danske historikere har vist en på
faldende mangel på interesse for at un
dersøge forbindelser mellem pavestolen 
og Danmark efter 1536. Selv er jeg kom
met dertil næsten ved et slumpetræf, 
fordi min egentlige forskningsopgave 
var den polske tid i Livland. Jeg har 
ikke været i stand til systematisk at 
gennemgå alt det relevante arkivmate
riale. Men allerede de få fund, der
iblandt Corfitz Ulfeldt, synes at be
kræfte, at der er grund til at fortsætte 
med arkivboringer i Rom.

Det er ikke korrekt at sammenligne 
Chigi-rapporter med Stasi-indberetnin- 
ger, fordi Ulfeldt var den aktive part -  
det var hans og hans udsendinges be
retninger, Chigi refererede! Trods mis
forståelser, som til dels kan skyldes Ul- 
feldts egne overdrivelser, giver de et 
ganske godt billede af mandens hensig
ter. Desuden må man tage i betragt
ning, at pavestolen opførte sig yderst 
forsigtigt, selv om Ulfeldt blev ved med 
at presse på, og at man fra katolsk side 
viste en større politisk situationsfor
nemmelse, end Ulfeldt selv var i stand 
til. Ulfeldts stadig mere desperate hen
vendelser er vel ikke fabrikeret af pa
vestolen? Ville det ikke have været 
mærkeligt, hvis en dansk minister, der 
beherskede russisk, under Sovjetunio
nens storhedsdage fik en russisk privat
sekretær fra Moskva, desuden en dansk 
huslærer, der i Moskva var blevet med
lem af partiet? Dem kan man vel ikke 
påtvinge nogen? Derfor virker argu
mentationen lidt overfladisk. Naturlig
vis kan ingen med sikkerhed fastslå Ul
feldts egentlige sindelag og bevæg
grunde, men de nye indicier må have en 
vis virkning, selv om de åbenbart stadig 
har svært ved at trænge igennem?
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Else Trier: Høje Taastrup Kommune i 
fortid og nutid -  en historisk rejse gen
nem kommunens fjorten landsbyer og 
tre stationsbyer. Høje Taastrup Kom
mune 1993. 288 s., 198 kr.

Som så mange andre kommuner er Høje-Taa- 
strup på »Heden« mellem København og Ros
kilde en kunstig konstruktion, der blev til i 
forbindelse med kommunalreformen i 1970- 
1974. Den gamle Høje Tåstrup kommune blev 
sammenlagt med Sengeløse kommune og med 
sognene Fløng og Reerslev, der tidligere havde 
været dele af andre kommuner (og liggende i 
tre forskellige herreder). Som bogens titel an
tyder, så blev det en meget stor kommune be
stående af ikke mindre end fjorten oprindelige 
landsbyer og tre stationsbyer, og det har gi
vetvis været vanskeligt at finde nogen fælles, 
historisk-kulturel identitet mellem disse un
dertiden med direkte tvang (Sengeløse) sam
menbragte børn.

Selve stavemåden af kommunens navn har 
givet mange problemer. Sognebyen Taastrup 
(af mandsnavnet »Torstein« og -»torp«) fik i 
1600-tallet foranstillet benævnelsen »Høje« for 
at adskille sognet fra de elleve andre lands
byer med samme navn, formentlig på grund af 
dens relativt høje beliggenhed. Mens jernba
nestationen fra 1948 blev kaldt »Tåstrup« 
(hvilket stadigvæk praktiseres), så vedtog 
kommunalbestyrelsen efter en kampafstem
ning i midten af 1980’erne, som de konserva
tive vandt, at kommunen skulle hedde »Høje- 
Taastrup«. Bindestregen bruges dog kun ved 
kommunenavnet, ikke om bebyggelsen af 
samme navn eller »Høje Taastrup gymna
sium«.

Den foreliggende bog er et bidrag til at 
fremme forståelsen for de mange elementer i 
fortiden, der var fælles for hele området, men 
samtidig med en understregning af hver en
kelt bebyggelses særpræg og individuelle hi
storie.

Forfatteren er Else Trier, der er lektor i hi
storie ved VUC Vest i Taastrup, og hun har 
haft god hjælp af bl.a. lederen af Høje-Taa- 
strup kommunes lokalarkiv, Marianne Ger- 
mann, amtsarkæologen Eliza Fonnesbech- 
Sandberg samt en lang række lokale embeds- 
mænd og beboere, herunder reklametegner 
Aage Sand, der har forsynet bogen med mange 
meget illustrative kort.

Bogen indledes med et stort kapitel om om
rådet, »Hedens« naturlandskab og dets tilbli
velse. Et par gode kort over de to israndslinier, 
der kan påvises i området, og over afstrøm
ningsforholdene i nutidens vandløb illustrerer 
godt, hvordan dette flade morænelandskab er 
blevet til. Havde man også forsynet bogen med 
et orohydrografisk kort samt et jordbundskort, 
ville læseren rigtigt have forstået, hvordan de 
små højdeforskelle, der trods alt findes i land
skabet, har haft stor betydning for bebyggel
sens lokalisering og landsby- og sognegrænser
nes placering samt ved anlæggelsen af vejene.

Afsnittet om oldtidens bebyggelse er meget 
velskrevet og særlig interessant, fordi der de 
sidste ti år i forbindelse med omfattende byg
gerier omkring Høje Taastrup Vest er fundet 
ikke mindre end 477 huse fra bondestenal
deren til jernalderen.

Placeringen af en ny banegård i Høje Tå
strup i 1986 er blot den foreløbige kulmination 
på en meget lang udvikling. Else Trier beskri
ver fint, hvordan områdets beliggenhed midt 
mellem København og Roskilde har bevirket, 
at der med noget forskellig ruteføring er ført 
vigtige veje gennem kommunen fra middelal
derens alfarvej, Christian 4.s kongevej fra 
1642, den »nye« Roskildevej 1772, der sammen 
med Køgevejen (Taastrup-Køge 1788) klarede 
trafikken, indtil den moderne Holbæk-motor- 
vej blev anlagt i 1960.

Det andet hovedafsnit i bogen udgøres af en 
detaljeret beskrivelse af hver af de fjorten 
landsbyer i kommunen. Der er en gennemgang 
af oldtidsbebyggelsen, landsbyens bebyggel
sesmæssige struktur, dyrkningssystemet og 
nogle særdeles illustrative kort over udskift
ningen og udflytningen, der med en enkelt blå 
farve på et moderne vej kort markerer de en
kelte gårdes jord. Endelig er der i hver by 
skildret en byvandring i 1901 på grundlag af 
først og fremmest folketællingen fra samme 
år. Som en smagsprøve skal gengives et par 
linier fra skildringen af Vridsløsemagle 1901 
(s. 120): Ved indgangen til landsbyen nyder vi 
synet af skorstensfejerens hus Ole Rømers Vej 
47. Ved siden af hører vi glade barnestemmer 
fra skolen på Ole Rømers Vej 45 og smedens 
taktfaste slag i nr. 43 ... På venstre hånd er en 
flok bønder samlet omkring høkeren. Foran os 
ligger den grønne forte. Anmelderen bryder sig 
ikke om stilen, men smag og behag er jo for
skellig. Heldigvis er bogen da også fyldt med 
veldokumenterede oplysninger om de enkelte
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byer og gårde, og så kan man jo springe byvan
dringerne over.

Bogen afsluttes med et afsnit om de tre sta
tionsbyers historie: Taastrup, Hedehusene og 
Høje Taastrup, der er ganske dramatisk fra 
den spæde begyndelse med anlæggelsen af 
jernbanen i 1847 til opførelsen af det store 
trafik-, bolig-, handels- og administrationscen
ter i Høje Taastrup i 1986 i tilknytning til 
»City 2« fra 1975. En række fine kort og foto
grafier illustrerer glimrende udviklingen, der 
forståeligt nok ikke har vundet udelt begej
string hos de lokale beboere. Således bemær
kes det lidt tørt (s. 256), at næsten 13.000 af 
kommunens i alt 43.000 indbyggere i 1978 
skriftligt krævede en folkeafstemning i kom
munen, om planerne om et storcenter skulle 
realiseres eller ej. Byrådet valgte at se bort fra 
kravet og vedtog centerplanen.

Der er tale om en særdeles vellykket form 
for fornyelse af den velprøvede genre med 
kommunehistorie. Bogen er velskrevet og let
læst, samtidig med at den med et diskret note
system med henvisninger til kilder og littera
tur giver den specielt interesserede læser rige 
muligheder for at arbejde videre med stoffet. 
Der anvendes i vid udstrækning historisk nu
tid som stilistisk virkemiddel, hvilket dog efter 
anmelderens mening snarere har en kunstig 
lidt nedladende virkning.

Bogen er rigt illustreret i bedste forstand 
med glimrende farvefotografier, malerier og 
farvelagte kort sammen med et væld af gamle 
fotografier, der i sig selv vil lokke mange læ
sere, som måske ellers ikke plejer at læse lo
kalhistorisk litteratur, til at stifte bekendt
skab med denne spændende bog.

Karl-Erik Frandsen

Vallø-pergamenter 1356-1713. Et reper- 
torium. Ved Jørgen Mikkelsen. Lands
arkivet for Sjælland, Lolland-Falster og 
Bornholm, ARKLVaria, 1993. 170 s., 50 
kr.

I anledning af sit 100-års jubilæum i 1993 ud
sendte Landsarkivet for Sjælland m.v. blandt 
sine jubilæumspublikationer bl.a. et reperto- 
rium over pergamenterne i Vallø Stifts arkiv. 
Repertoriet omfatter i alt 122 pergamenter, 
det ældste fra 1356 og det yngste fra 1713, og 
er forsynet med en række korte, indledende 
oversigter over pergamenternes kronologiske 
fordeling, deres typologiske fordeling på skø
der, tingsvidner m.v. samt en fortegnelse over 
fogeder, skrivere og præster i Vallø-materialet. 
Derefter følger selve registraturen, som afslut
tes med et personregister.

Registraturen over de 122 pergamenter er

ordnet sagligt og topografisk i overensstem
melse med en tidligere registrering omkring 
1930. For hvert enkelt dokument oplyses kort 
om titel, datering, antal tekstsider, pergamen
tets størrelse, bevaringstilstand og besegling, 
hvorefter der er et resumé af varierende om
fang af dokumentets indhold samt en kort re
degørelse for bagsidetekster. Dernæst følger 
eventuelle henvisninger til kildeudgaver, hvor 
dokumentet er trykt (især Repertoriet og Kro
nens Skøder) og/eller til andre utrykte kilder, 
som er identiske med eller har nær forbindelse 
med pågældende pergament (især breve på pa
pir i Vallø Stifts arkiv og indførsler i Sjæl
landsfar landstings skødeprotokoller). Afslut
tende bringes nyttige henvisninger til even
tuel litteratur, hvor det pågældende dokument 
er omtalt eller benyttet.

Udgivelsens store værdi ligger i indholds
resuméerne, idet hovedparten af de 122 perga
menter (nemlig i alt 80 stk.) er fra tiden efter 
1513 og derfor oftest ikke udgivet. For hvert 
dokument oplyses udsteder(e) og hvem, der 
har underskrevet/beseglet dokumentet, lige
som der anføres eventuelle dannemænd (dog 
uden navn), der har bevidnet sagen.

Resuméerne er som nævnt af varierende om
fang. Der er således fyldige referater af især 
tingsvidner og domme, eksempelvis får vi et 
godt indblik i de problemer angående bygge
foretagender, fiskeri m.v., som fulgte i kølvan
det på Valløs deling i to dele mellem søstrene 
Birgitte og Mette Rosenkrantz i sidste halvdel 
af 1500-tallet. Derimod er referaterne af skø
der og mageskiftebreve, som udgør langt ho
vedparten af pergamenterne, oftest mere kort
fattede. I enkelte tilfælde oplyses gårdenes be
boere og landgilde, mens der i de fleste tilfælde 
(ofte omfattende større godsmængder) blot an
føres antallet af gårde med en oplysning om, at 
beboere og afgifter er nævnt for de pågældende 
gårde. Det havde unægtelig været rart, om i 
hvert fald alle landgildeoplysninger og eventu
elt hartkornstal havde været medtaget, thi 
dels er landgilden i sig selv interessant, dels -  
og ikke mindst -  afspejler landgilden de en
kelte gårdes størrelse.

Disse oplysninger ville have været værdi
fulde for en provinsbo som undertegnede uden 
daglig adgang til arkiverne, ligesom man 
kunne have ønsket sig, at udgivelsen også 
havde omfattet Valløarkivets breve på papir -  
men pladsen sætter naturligvis sine helt for
ståelige grænser. Det her sagte skal dog på 
ingen måde forklejne, at dette repertorium 
over Vallø-pergamenterne er en meget væsent
lig kilde til Valløs godshistorie i senmiddelal
deren og især 1500- og 1600-tallet. Det er et 
godt og særdeles nyttigt initiativ, som der er 
grund til at takke for, og som man -  netop som 
provinsbo -  må håbe bliver fulgt op af lignende
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udgivelser af andre af de fyldigere arkiver -  
det være sig gods- eller privatarkiver.

Jens Villiam Jensen

Eva Louise Lillie, red.: Danske kalkma
lerier efter reformationen 1536-1700. 
Danske kalkmalerier bd. 7, 1992. 208 s., 
418 kr. Registerbind til hele værket, 
1992. 64 s., 150 kr. Nationalmuseet og 
Christian Ejlers forlag. Hele værket bd. 
1-7 + registerbind 2.700 kr.

Det er en fornøjelse at se, hvorledes gamle 
skrøner og misforståelser er blevet rettet her i 
syvende og sidste bind af det store værk om 
kalkmalerier. Skrønen er den om, at kalkma
lerierne blev overkalket som en direkte følge af 
reformationens indførelse. Dette bliver grun
digt tilbagevist i en række inspirerende artik
ler under mottoet Overhvidtning eller overle
velse, og svaret bliver »overlevelse«. Læseren 
vil her hæfte sig ved, at vi nu, takket være det 
meget andet billedmateriale -  billedbibler, fly
veblade, malerier på prædikestole og altre, er i 
stand til nøjere at bestemme forlæg og foretage 
datering, således som Eva Louise Lillie har 
gjort det i sine banebrydende artikler i Kirke
historiske samlinger fra 1986 og andre steder. 
Disse resultater har hun videreført i i alt otte 
artikler, ligesom hun med meget heldig hånd 
har redigeret hele bindet, der er den første 
samlede behandling af periodens billeder.

Vore kalkmalerier har altid fulgt udviklin
gen i det øvrige Europa, og mange af periodens 
malerier med gammeltestamenteligt motiv 
burde nok snarere blot kaldes 1500-tals end 
efterreformatoriske. For de fleste af os har ind
gangen til kalkmalerierne været de katolske 
fra middelalderen; og vi må konstatere, at for 
en række kirker er overgangen meget gli
dende, som f.eks. Sulsted-billedeme.

Andre derimod virker decideret 1500-tals, 
jeg tænker her på de festlige Samson-billeder i 
Hassing og friserne i Villerslev, hvor den dri
stige identifikation »Vogt mine får« virker me
get overbevisende. Helt lutheransk er derimod 
billederne med motivet »Loven og Evangeliet«, 
der som forlæg har titelbladene til tidens bil
ledbibler, og den store, meget tekstrige ud
smykning i Tåstrup fra 1582.

I mange af kirkerne findes friser med våben 
for herremandens 16 aner, kriteriet for ægte 
adelskab. Disse våbener findes hyppigt også 
på de pågældendes gravsten, som her gengives 
i Abildgaards tegninger. Virkelig et redaktio
nelt eller lay-out scoop.

Det træffer sig så heldigt, at der også er 
bevaret en del profane kalkmalerier fra perio

den med både verdslige og religiøse motiver, 
fra henholdsvis Hesselagergård og borgme
stergården i Ystad.

Bindet fører frem til 1700, og man fremfører 
den meget sandsynlige betragtning, at var der 
nogen religiøs bevægelse, som gav anledning 
til maleriernes overkalkning, så var det pietis
men. I konsekvens af tidsgrænsen hår man 
endvidere medtaget ren dekorations- og dra
perimaling -  fem artikler som ville have været 
ganske uinteressante, hvis det ikke havde væ
ret for konservatorernes bemærkninger.

Det længe savnede registerbind indeholder 
ikke alene register for steder, emner og for
fattere, men også kort over fordeling og værk
stedernes udbredelse. Det er øjensynlig ikke 
nemt! Lad gå, at Stilling (ved Skanderborg) 
har fået et ekstra »e«, men at Sdr. Asmindrup 
syd for Holbæk har mistet sit »Sdr.« og blevet 
forrykket ca. 40 km mod vest, er en alvorlig 
fejl. Man har på kortene forsøgt at sætte kors 
ved de billeder, der er overkalket, men des
værre ikke konsekvent: Råbyværkstedets bil
leder i Vivild ved Randers er forlængst over
kalket, og det samme gælder Isefjordsmeste
rens Dorothea i Vejby.

Dette ændrer ikke på, at vi her har fået et 
godt hjælpemiddel til brugen af hele værket.

Niels M. Saxtorph

Ole Feldbæk: Danmarks økonomiske hi
storie 1500 -  1840. Systime 1993. 248 s., 
148 kr.

Ole Feldbæk har med dette værk givet en vær
difuld fremstilling af dansk økonomisk histo
rie i de 340 år fra middelalderens slutning til 
midten af 1800-tallet, hvor virkningerne af 
den teknologiske og industrielle revolution be
gynder at blive mere mærkbare.

Dette bind er det første i en firebindsserie 
om Danmarks økonomiske historie. De tre føl
gende bind har som forfattere Ole Hyldtoft (pe
rioden 1840-1910), Jørgen Peter Christensen 
(1910-1960) og Henrik Christoffersen (1960- 
1990). Der er her tale om et prisværdigt sam
arbejde mellem historikere og økonomer om at 
tilvejebringe en fremstilling af de sidste 500 
års danske økonomiske historie til glæde ikke 
blot for historie- og økonomistuderende, men 
også for fagfolk inden for humaniora og sam
fundsvidenskaberne og for andre med inter
esse for historie og økonomi.

Ole Feldbæk har opdelt fremstillingen i fem 
kronologiske hovedkapitler, idet afgrænsnin
gen er bestemt af periodernes økonomiske 
særpræg. Årene 1500-1550 karakteriseres ved 
koncentration af ejendomsretten til jorden og 
den politiske magt hos adel og kongemagt. 
1550-1650 er der stigende efterspørgsel efter
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landbrugsprodukter og »prisrevolution«, me
dens de efterfølgende 100 år skulle være præ
get af stagnation i produktion og handel. Sid
ste halvdel af 1700-tallet og frem til 1807 var 
præget af en dansk højkonjunktur under de 
mange stormagtskrige, medens de første årtier 
efter 1807 prægedes af krigen med England og 
inflation, statsbankerot, tabet af Norge og 
fredsårenes barske omstilling af byerhverv og 
landbrug til produktion og handel på en inter
national økonomis markedsøkonomiske vil
kår. Et afsluttende kapitel giver en kort syn
tese af hele perioden 1500-1840. Særdeles nyt
tig er en oversigt over kildematerialet og forsk
ningen samt et udvalg af trykt kildemateriale 
og litteratur om Danmarks økonomiske histo
rie 1500-1840.

De enkelte kronologiske kapitler er alle med 
en god, kort indledning om vigtige politiske 
træk, inddelt i syv underafsnit med identiske 
betegnelser: ejendomsstruktur, brugsstruk
tur, produktion og afsætning, købstæderne, 
hovedstaden, staten og det offentlige samt 
»økonomi og samfund«, et sammenfattende og 
perspektiverende afsnit. Denne systematik 
gør det muligt at følge et af de syv områder på 
langs af hele perioden. Opdelingen er naturlig
vis også præget af landbruget som det helt 
dominerende erhverv.

Tidligere samlede fremstillinger af dansk 
økonomisk historie er skrevet eller redigeret af 
økonomer: Axel Nielsen m. fl.: Dänische Wirt
schaftsgeschichte (Jena 1933); Erling Olsen: 
Danmarks økonomiske historie siden 1750 
(1962); Svend Aage Hansen: Økonomisk vækst 
i Danmark 1720 -  1970 (1972-1974). De 
mange specialstudier af økonomisk-historiske 
forhold fra de senere år har imidlertid øget 
savnet af en ny syntese. At fremstillingen også 
dækker 1500- og 1600-tallet noteres med 
glæde.

1500-1550
Perioden var præget af en stigende befolkning, 
øget vareefterspørgsel og en voksende vare
handel i Nordeuropa (s. 7). Landbrugsproduk
tionen var meget varieret og afspejlede en 
overlevelsesstrategi og risikospredning under 
hensyn til det uforudsigelige vejr (s. 15). Af
snittet om produktion og afsætning af land
brugsprodukter i perioden er fortættet læsning 
med mange præcise oplysninger om afgrøder, 
animalsk produktion, produktionsteknologi og 
eksportforhold (s. 15-20). En mulig fortolk
ning af perioden kunne være den, at medens 
en befolkningsstigning fra før 1500 i en selv
forsyningsøkonomi baseret på et landbrug 
uden produktivitetsstigninger fra en vis be- 
folkningstæthed måtte føre til aftagende mar
ginal produktion for hver ny landbruger og

dermed faldende gennemsnitsproduktion per 
beskæftiget, så gav den stigende efterspørgsel 
efter landbrugsprodukter og det bedre bytte
forhold for disse et incitament til en yderligere 
specialisering i retning af produktion og eks
port af okser og korn, således at produktionen 
derved blev mere værdifuld og tendensen til 
fald i realindkomst på grund af befolknings
presset blev svækket. Befolkningsstigningen 
ville i en ricardiansk model føre til faldende 
realløn for de besiddelsesløse og stigende jord
rente til jordejerne. Fæstebønderne indtog en 
mellemstilling med en traditionsbestemt land
gilde, men deres velfærd kunne undergraves 
af mere hoveri og større indfæstningsafgifter. 
Handelen med korn, tømmer og andre tunge 
varer begunstigedes af et fald i søtransportom
kostningerne per læst siden 1400-tallet, der 
øgede det potentielle spillerum for samhandel. 
Det afgørende for den danske højkonjunktur 
og velstand var altså kombinationen af en 
stærk international efterspørgsel efter land
brugsprodukter og højere relative priser på 
disse i forhold til sølv og byerhvervenes pro
dukter.

Den såkaldte prisrevolution eller inflation 
forstået som stigning i det generelle prisni
veau (priserne på alle produkter), der henføres 
til perioden 1550-1650, kan opdeles i en vis 
yderligere forbedring i de relative priser på 
landbrugsprodukter og en generel stigning i 
alle priser regnet i sølv som følge af forøgelsen 
af pengemængden (sølv).

Den manglende sondring mellem ændringer 
i relative priser, der på langt sigt afspejler en 
tilsvarende ændring i de relative produktions
omkostninger som udtryk for den relative 
knaphed på de ressourcer, der fremstiller va
rerne, og ændringer i prisniveauet (regnet i 
sølvdaler, kroner eller andet) er ofte årsag til 
misforståelser og fejlfortolkninger af økono
misk-historiske forhold. Således hedder det i 
afsnittet »Staten og det offentlige« (s. 24 og s. 
50) noget vildledende i forbindelse med for
øgelsen af kronens godsressourcer fra 100.000 
til 300.000 tdr. hartkorn, at baggrunden for 
stigningen i statens indtægter (fra 20.000 da
ler årligt i 1533 over 60-65.000 daler i 1559 til 
134.000 daler i 1602) var lensreformen under 
Christian 3. Som Søren Balle har påpeget i 
Statsfinanserne på Christian 3. s Tid (s. 24 f f og 
s. 298 ff), er disse tal, der stammer fra Ladewig 
Petersen, slet ikke sammenlignelige, da de to 
første er en omregning af Erslevs tal og der
med et skøn over kronens bruttoindtægter (i 
faste priser), medens 1602-tallet er nettoind
tægter: Prisstigningerne udgør alene en til
strækkelig forklaring; også selv om man an
vender de korrekte og langt højere tal (anf. 
værk, s. 25). Astrid Friis er vist ophavskvinden 
til ideen om de højere lensindtægter som følge
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af lensreformer, men de anførte tal er altså 
ikke anvendelige som støtte herfor.

Over for den sejlivede påstand om de få selv
ejerbønder på denne tid (s. 24) står Søren Bal
les hypotese (s. 89 ff og s. 302-303) om, at 
springet i skatteprovenuet i 1548, hvor alene 
skattesatsen for selvejerbøndeme forhøjedes, 
nemlig fra 1 til 2 daler, må forklares ved, at 
der på det tidspunkt var omkring 20.000 selv
ejergårde i Danmark (incl. Skånelandene).

De gode konjunkturer gjorde det lettere i 
årene efter Grevens Fejde at nedbringe statens 
nettogæld ved overbudgettering af kronens 
drifts- og anlægsbudgetter, hvilket kan fortol
kes som et finansielt opsparingsoverskud, hvis 
modstykke kunne være et mindst lige så stort 
overskud på vor betalingsbalance over for ud
landet. Skatterne har så at sige været med til 
at begrænse og udjævne befolkningens købe
kraft og reducere pengerigeligheden fra eks
portoverskuddet. Da statsgælden typisk for
rentedes med 6% p.a., og da inflationen i gen
nemsnit har været 2-4 % p.a., har realrenten 
af statsgælden været ca. 2-4 % med et in
citament til at anvende konjunkturudjæv- 
nende skatter til at nedbringe den ikke ube
tydelige statsgæld. Fra 1557 var den nominelle 
maksimalrente 5%.

Størrelsen af den offentlige sektor afhang 
meget af omfanget af det militære beredskab, 
der var stærkt svingende i perioden. Hoffets 
ressourceforbrug var endnu beskedent, og an
tallet af embedsmænd i kancellierne var lille, 
om end stigende. En stor del af statsforvalt
ningen blev varetaget af lensmændene, der af
lønnedes decentralt i lenene.

For en læser, der ikke er meget fortrolig med 
den tids pengevæsen, ville det være nyttigt at 
få at vide, at Danmark på den tid reelt havde 
en sølvmøntfod, der knyttede den danske daler 
(og mark) til handelspartnernes valutaer i et 
de facto fastkursssystem byggende på daleren, 
således at konjunktursvingninger og interna
tionale prisstigninger umiddelbart slog igen
nem i den danske økonomi. Gennem statsbud
gettet og statsgældsforvaltningen kunne de 
udefra kommende indkomst- og likviditets
virkninger så i nogen grad modificeres. Særlig 
tilstræbtes et fast kursforhold til den lybske 
mark i fredstid.

Danmarks møntforhold i perioden er nær
mere beskrevet hos Søren Balle (anf. værk, s. 
35-39), der også (s. 319-321) hævder, at Chri
stian 3.s ønske om en god dansk sølvmønt efter 
krigsårenes møntforringelser (devalueringer) 
kan være påvirket af Copernicus’ teorier 
herom. Vi ville sige, at devalueringspolitikken 
i 1541 (1544) blev opgivet til fordel for en »ær
lig mark« med et sølvindhold på 1/3 af dalerens 
(reduceret lidt 1544).

1550-1650
Seksdoblingen fra 1540 til 1620’erne af prisen 
på en tønde hartkorn adeligt gods (s. 30-33) 
kædes sammen med ejendomsspekulation, der 
angiveligt drev jordpriserne kraftigt i vejret. 
Men en kapitalisering af de stærkt stigende 
nominelle kornpriser m.v. kan udmærket 
alene forklare denne jordprisstigning. Det 
udelukker naturligvis ikke, at adelen kan have 
spekuleret i yderligere prisstigninger på korn 
og jord.

For denne periode har det afgørende for 
landbruget været, at den relative stigning i 
priserne på korn og stude formentlig er fortsat 
i sidste halvdel af 1500-tallet. Resultatet af 
denne forbedring af landbrugets bytteforhold 
har været en yderligere realindkomstforbed
ring for erhvervet, der ikke er betinget af en 
voksende produktion, et større realt skatte
grundlag for kronen og et forbedret byttefor
hold i udenrigshandelen med de deraf følgende 
gevinster for riget. Inden for landets grænser 
er byernes sektorbytteforhold tilsvarende ble
vet forringet, og de besiddelsesløses situation 
formentlig forværret. At eksportstigningen i 
mængder måske er fladet ud efter 1550 er de 
godt 40.000 okser (s. 40) et indicium for. Den 
store stigning i okseeksporten (en fordobling) 
fandt sted fra 1500 til 1550, men det var jo 
også i denne periode, den største relative stig
ning i priserne på stude fandt sted (?).

I periodens sidste årtier øges skattetrykket 
som følge af især de voksende militærudgifter. 
Selv korrigeret for inflationen har skattetryk
ket været voksende. Det reale skattegrundlag 
har formentlig været stagnerende eller er fal
det lidt p.g.a. stagnation i befolkning og pro
duktion og opbremsning af landbrugseksport
konjunkturen med de dertil knyttede byttefor
holdsforbedringer. Ansatserne til en merkanti
listisk politik i de sidste årtier af perioden (s. 
54-56) skal måske også ses som udtryk for et 
ønske om derved at forøge beskatningsgrund
laget.

1650-1750
Stagnation lyder overskriften til dette afsnit, 
men hvad er det egentlig, der stagnerer? Fra 
tiden lige efter svenskekrigene (o. 1660) stiger 
befolkningen med 200-250.000 til 761.000 i 
1750 (Ole Feldbæk: Tiden 1730-1814, Gylden
dals Danmarks Historie 4, s. 122), og det op
lyses, at produktionen synes at være fulgt med 
befolkningsstigningen uden et fald i levestan
darden til følge (s. 70). De mange ødegårde o. 
1660 (s. 68) synes at være et overstået stadium 
o. 1700, men det må vel på den anden side 
betyde, at indfæstningsvilkår og andre vari
able byrder har været ret lempelige o. 1660 
(ligesom efter Den Sorte Død 1350), således at
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fæstebondens overskud og skatteevne dermed 
har været tilsvarende større! Okseeksporten 
er igen stigende fra 1660’erne frem til o. 1700 
og derefter faldende, bl.a. som følge af Neder
landenes protektionistiske politik.

Fra o. 1700 synes bybefolkningen at have 
stabiliseret sig på ca. 20% af hele befolkningen 
mod kun ca. 12% o. 1650 (s. 78): Dette kan 
betyde, at der er sket en yderligere speciali
sering mellem landdistrikter og byområder, 
men kan også fortolkes således, at bønderne 
finansierer hof, militær og bureaukrati.

En værdifuld figur (s. 75) illustrerer kapi
telstaksterne i rigsdaler for rug og byg 1651- 
1750 og viser, at det foregående århundredes 
vedvarende prisstigninger på korn er ophørt. 
Verdensinflationen er ophørt og befolknings
presset afdæmpet i løbet af 1600-tallet.

I Europa har den merkantilistiske selvfor
syningspolitik med importbegrænsninger re
duceret samhandelen og dermed gevinsterne 
ved udenrigshandel, men bag toldmure og 
handelsrestriktioner fortsatte også i Danmark 
den økonomiske vækst i landbruget og i hoved
staden, hvis befolkning voksede fra 30.000 i 
1650 til 81.000 i 1750. Handel, søfart og den 
offentlige sektor fik et opsving støttet af er
hvervspolitikken og centraliseringen. I perio
den 1732-1750 (s. 88) hjembragte 38 skibe fra 
Trankebar og Canton ladninger for 15 mill. rdl. 
-  eller for ca. 800.000 rdl. om året. Dette sva
rede til hele den årlige hartkornsskat fra 
55.000 bøndergårde a ca. 16 rdl.

Men en sådan aktivitet er da ikke udtryk for 
stagnation!? Ole Feldbæk giver en glimrende 
fremstilling af handelskompagniernes rolle i 
denne periode og af betydningen af denne virk
somhed for Københavns økonomiske udvik
ling, ligesom den merkantilistiske erhvervs
politik mod periodens slutning skildres præ
cist. Statsbudgettet havde i perioden 1660- 
1720 været domineret af de høje militærud
gifter. Fra 1720’erne førtes der en stram 
finans- og pengepolitik i kølvandet på 
krigsgælden fra de forudgående år, men fra 
1730’erne indebar først kriseindgrebene til 
gavn for landbruget og dernæst den merkanti
listiske politik rettet mod byerhvervene en 
ekspansiv finans- og pengepolitik, hvor bl.a. 
Kurantbanken spillede en vigtig rolle i finansi
eringen af private investeringer og med tiden i 
stigende grad statens budgetunderskud. Den 
offentlige sektor var voksende, og statsmag
tens rolle i kontrollen med det økonomiske liv 
mere betydningsfuld. Beskatningsgrundlaget 
satte på længere sigt naturlige grænser for 
størrelsen af den offentlige sektor, men på kor
tere sigt kunne finans- og pengepolitikken (og 
erhvervsstøtten) justeres, således at aktivite
ten (og de enkelte erhvervssektorer eller virk
somheder) kunne påvirkes i en ønsket retning.

Nej, perioden 1650-1750 kan ikke karak
teriseres ved stagnation i befolkning, produk
tion og erhvervsudvikling, men inflationen var 
ophørt, og den internationale handel hæmme
des af restriktioner.

1750-1800
Denne periode var præget af øget internatio
nal handel, en voksende befolkning i Europa 
samt for Danmarks vedkommende af voksende 
landbrugsproduktion og stigende priser som 
reaktion på en stigende udenlandsk og inden
landsk efterspørgsel. Landboreformerne ses i 
lyset af ejeres og brugeres fælles interesse i en 
produktionsudvidelse og ikke som en fremsy
net enevældes værk.

Der gives en glimrende oversigt over udvik
lingen i ejendoms- og brugsstruktur i perioden, 
hvor mange nye bidrag til forskningen udnyt
tes. Den økonomiske fortolkning er, at ved 
overgangen til selveje deles værdien af den 
formodede produktivitetsgevinst som følge af 
mere rationel drift mellem godsejeren og hans 
fæstebønder.

Perioden ligner i den henseende 1500-tallet, 
at der i begge tilfælde var tale om et befolk
ningspres, et bedre sektorbytteforhold for 
landbrugets produkter kombineret med en ge
nerel stigning i prisniveauet, og at den inter
nationale højkonjunktur kom det nettoekspor- 
terende danske landbrugssamfund til gode un
der en voksende international handel.

Den danske produktionsstigning (fra 4-5 
mill. tdr. korn o. 1750 til 7-9 mill. tdr. o. 1800) 
skyldtes snarere (s. 125) et større dyrket areal 
end produktivitetsstigninger, og da den dan
ske befolkningsstigning var moderat (ca. 21% 
på de 50 år) sammenlignet med f.eks. Norges 
(+ 43%), var der basis både for et større dansk 
forbrug af korn pr. indbygger og for en forøget 
eksport, især til Norge.

Provinsbyernes lange stagnationsperiode af
løses af fornyet vækst, stimuleret af landbru
gets fremgang, og København oplever en lang 
periode med højkonjunktur. Betegnende er 
det, at i perioden 1772-1807 var omsætningen 
fra Københavns asiatiske handel af samme 
størrelsesorden som Danmarks statsindtægter 
(s. 147).

Der gives et godt overblik over den voksende 
offentlige sektor (s. 149 ff) og dens mange op
gaver. En nyttig tabel 4:5 viser udviklingen i 
statsgælden 1700-1799 og dermed også, i hvil
ken grad de hyppige og i perioder ikke ube
tydelige budgetunderskud finansieredes ved 
indenlandsk og udenlandsk låntagning og ved 
forøgelse af pengemængden.

Et afsluttende afsnit om periodens pengepo
litik kunne med fordel være behandlet i til
slutning til finanspolitikken, som den kommer
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til udtryk i statsgældens udvikling. En vok
sende gæld kan fortolkes som underbudget
tering på statens drifts- og anlægsbudgetter, 
medens en voksende bankgæld/seddelgæld (s. 
152) indebærer en statslig ekspansiv pengepo
litik. Både en ekspansiv finanspolitik og en 
ekspansiv pengepolitik vil på kort sigt stimu
lere produktion og beskæftigelse, men på læn
gere sigt snarere resultere i et højere prisni
veau og/eller en større offentlig sektor på be
kostning af konkurrenceerhvervene uden æn
dring i niveauet for produktion og beskæfti
gelse.

1800-1840
Krig ledsaget af hyperinflation og dernæst en 
landbrugskrise afløst af fornyet fremgang præ
ger perioden. Befolkningen voksede på de 40 
år med 40%, og i landbruget steg kornproduk
tionen og -eksporten nu både som følge af et 
større dyrket areal og et forøget foldudbytte. 
Den kontraktive danske pengepolitik og reva
lueringspolitikken i de første mange år efter 
krigen var med til at skærpe 1820’ernes land
brugskrise.

Fra 1830’erne kunne Danmark atter glæde 
sig over en begyndende international højkon
junktur for landbrugsprodukter, hvis byttefor
hold over for industrivarer forbedredes i de 
kommende årtier som udtryk for udviklingen i 
de relative produktionsomkostninger i de to 
sektorer, hvor industriens produktivitetsge
vinster dominerede.

Danmark var fra 1838 de facto på sølvmønt
fod og fik dermed i de følgende år en konkur
renceevnefordel over for guldvalutalandene 
(især England), som bl.a. afspejlede sig i store 
betalingsbalanceoverskud frem til o. 1870.

Ole Feldbæk har på 200 sider formået at 
give en glimrende fremstilling af Danmarks 
økonomiske historie i 340 år. Vægten ligger på 
beskrivelsen af udviklingen i erhvervsstruk
turen og erhvervenes økonomiske forhold 
m.h.t. produktion, afsætning og ressourcer 
samt af de udefra og fra statsmagten givne 
vilkår for erhvervsudøvelsen. Historikerens 
indgående kendskab til den relevante special
litteratur fornægter sig ikke, og man glæder 
sig over, at så mange af de nyere og nyeste 
bidrag har kunnet udnyttes i fremstillingen, 
uden at overblikket tabes. Oftest er fortolk
ningerne af de økonomiske forhold og den førte 
økonomiske politik plausible og overbevi
sende, men på enkelte punkter kunne man 
som økonom ønske, at vort begrebsapparat og 
vore metoder i højere grad var taget i anven
delse.

På mikroplanet ville f.eks. sammenhængen 
mellem på den ene side produktionsfaktorind
sats (inputs), produktion (output) og produkti

vitet og på den anden side relative faktorpri
ser, produktionsomkostninger og varepriser 
på kort og langt sigt kunne kaste lys over f.eks. 
bønders og andre erhvervsdrivendes adfærd og 
reaktioner på ændringer i markedsvilkår og 
økonomisk politik. Også udenrigshandelsteo
rier er her af interesse.

På makroplanet er analysen af virkningerne 
på kort og langt sigt af ekspansiv eller kon- 
traktiv finans- og pengepolitik af betydelig in
teresse, men også vækstteorien har relevante 
analysemodeller.

En økonom, der skulle undervise økonomi
studerende i økonomisk historie efter Ole 
Feldbæks bog, ville gang på gang henrykt 
kunne supplere med økonomiske »forklarin
ger« på de mange økonomisk-historiske kends
gerninger og forløb, som oprulles for læseren, 
men han måtte på den anden side ydmygt og 
modstræbende erkende, at han ikke selv 
kunne have leveret en fremstilling, der vidner 
om så megen historisk indsigt og forståelse.

Niels Geert Bolwig

Tim Knudsen: Den danske stat i Eu
ropa. Stat, forvaltning og samfund, stu
die 3. Jurist- og Økonomforbundets For
lag 1993. 225 s., 250 kr.

Med denne bog melder Tim Knudsen sig i ræk
ken af forfattere, der vil hjælpe os med at 
tænke over den danske stats fremtid i det nye 
Europa. Hans bidrag hertil er en fremstilling 
af »den danske statskultur« med vægt på træk, 
der ved sammenligning med andre staters 
fremtræder som særligt danske.

Bogen har interesse for historikere, fordi 
dens tilgangsvinkel er historisk. Tim Knudsen 
opfatter det aktuelle politisk-administrative 
system som vidtgående bestemt af begiven
heder, forløb og beslutninger i fortiden, der 
ikke danner noget sammenhængende udvik
lingsforløb, men som, så at sige arkæologisk, 
har aflejret sig i den fælles bevidsthed hos 
systemets aktører og i videre forstand i be
folkningen, og som derved udgør »statskultu
ren«.

Den tilgrundliggende historieopfattelse er 
altså ganske uideologisk, for så vidt som de 
klassiske »forces profondes« som økonomiske, 
teknologiske eller demografiske forandringer 
nægtes status som privilegerede fordringsha
vere i forklaringsprocessen uden at blive er
stattet af andre.

Det er der sikkert flere historikere end jeg, 
der vil finde sympatisk. Til gengæld kunne 
man finde på at spørge, hvad politologerne in
den for de her definerede rammer kan, som 
historikerne ikke kan.
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Tim Knudsen, der af uddannelse er både 
historiker og politolog, men til daglig prakti
serer i sidstnævnte fag, har med sin bog givet 
svaret: Ingenting, men politologerne gør noget 
andet end historikerne. De systematiserer og 
sammenligner. Således behandler Tim Knud
sen systematisk, hvilken betydning faktorer 
som staternes geopolitiske beliggenhed, for
holdet mellem stat og kirke og forholdet mel
lem samfundets klasser har haft for en række 
europæiske statsapparaters indretning og vir
kemåde. Han lægger op til en bred sammen
ligning mellem Sverige og Danmark, som han 
knap nok gennemfører, men giver flere inter
essante bidrag til.

De sidste to tredjedele af bogen handler væ
sentligst om Danmark og indledes med, at Tim 
Knudsen på små 45 sider gennemgår den dan
ske statsbygnings historie fra 1660 til vore 
dage! Det lyder jo umiddelbart som en stroppe
tur, men læst i et noget sindigere tempo end 
det, hvori teksten er skrevet, viser den sig at 
indeholde mange originale og relevante be
tragtninger. I de syv efterfølgende kapitler 
gennemgås sider af dansk forfatnings- og for
valtningsliv, herunder embedsmændenes rolle 
og selvforståelse, domstolenes stilling, folke
kirkens helt ejendommelige forvaltningsfor
hold og kommunernes status.

Det afsluttende kapitel Danmark i Europa 
er ultrakort og får ikke samlet trådene. Kon
klusionen er rent ud skuffende. Jeg tror det er 
de færreste læsere, der har behov for at stride 
sig igennem godt 200 sider tekst for at nå frem 
til den indsigt, at kærnen i det danske problem 
er, hvilken pris vi skal og vil betale for vor 
gamle politiske uafhængighed.

Tim Knudsens sigte med denne bog har væ
ret fra politologiens side at yde et bidrag til et 
større, læsende publikums overvejelser om vor 
fremtid i Europa. Forsøget er ikke mislykket, 
og man må håbe, at Tim Knudsen vil uddybe 
flere af de emner, han her har skitseret. Men 
han bør nok overveje, hvorvidt de inden for 
faget gængse normer for tekstbehandling er 
velegnede, hvor det drejer sig om at skrive for 
ikke-fagfæller. I lange passager trimler citater 
og henvisninger som sneflokke ned over læ
serne og efterlader sikkert mange af dem i stor 
uafklarethed. Den for faget karakteristiske 
proces, hvorved det historiske råstof, ofte gen
nem flere led, inddampes til korte, ubetingede 
udsagn, er heller ikke problemløs i forhold til 
den uindviede, navnlig ikke når destillations
apparatet som her arbejder ved høj hastighed.

På s. 57 belæres vi således i al hast om, at 
den protestantiske statskirke har disponeret 
Sverige for en »stærk stat«, korporatistisk inter
esserepræsentation, udbygning af infrastruk- 
turel magt og stærke lokalforvaltninger, uni
versalistiske velfærdsambitioner samt refor

misme. En sådan svada kan i forhold til læ
seren ikke betegnes som en tillidsskabende 
foranstaltning.

Den offentlige debat, både om EU og om 
meget andet, har stærkt brug for politologiens 
indlæg. Og historikerne har behov for dens 
metoder. Vi skal kunne bruge både kikkerten 
og mikroskopet -  og vi er jævnt hen for til
bøjelige til at hygge os med sidstnævnte in
strument. Læsning af Tim Knudsens bog er 
derfor en fagligt nyttig beskæftigelse.

Erik Stig Jørgensen

Bjørn Westerbeek Dahl: Kortets historie i 
Vejle Amt. Fra renaissancens byprospek
ter til 1800-tallets generalstabskort. 
Vejle Amts Historiske Samfund 1993. 
135 s., 290 kr.

Siden Geodætisk Institut i 1942 udgav N.E. 
Nørlunds meget grundige gennemgang af 
Danmarks Kortlægning fra de ældste tider 
frem til og med Videnskabernes Selskabs kort
udgivelser sidst i 1700-tallet, er der publiceret 
adskillige større og mindre monografier om 
emnet. Bo Bramsen har meget underholdende 
skrevet om gamle, trykte Danmarkskort; P.G. 
Henriksen gav en historisk gennemgang af 
hærens produktion og brug af kort i Danmark 
og drog sammenligninger med vore nabolande. 
Videnskabernes Selskabs opmålinger har væ
ret genstand for arbejder dels af Lomholt, der 
har givet en noget uoverskuelig beskrivelse af 
virksomheden, dels af Keld Nielsen, der især 
har beskrevet den tekniske fremgangsmåde. 
Det samme har Bjørn W. Dahl i en artikel om 
Viborg amts opmåling. Op gennem 1980’erne 
og til nu har Bjørn W. Dahl i øvrigt i en om
fattende række artikler behandlet især 1600- 
tallets militærgeografers virksomhed spredt 
om i landet. Kort fortalt, meget er publiceret, 
men et overblik har været savnet, og en deci
deret fortsættelse af Nørlunds værk har indtil 
nu ladet vente på sig.

Med Vejle Amts Historiske Samfunds meget 
ambitiøse udgivelse om kortets historie i Vejle 
amt er der imidlertid skrevet et afgørende nyt 
kapitel i dansk kortlægningshistorie. Værket 
er opdelt i en tekstdel og en illustrationsdel. 
Tekstafsnittet side 9-39 -  værkets centrale del 
-  er forfattet af afdelingsbibliotekar Bjørn W. 
Dahl og omhandler angiveligt, som værkets 
undertitel anfører, en gennemgang af kortets 
og byprospektets historie i Vejle amt fra re
naissancens byprospekter til 1800-tallets gene
ralstabskort. Illustrationsdelen omfatter side 
41-80 landkort over Vejle amt, derefter følger 
prospekter og kort fra amtets købstæder: Fre
dericia side 81-94, Horsens side 95-106, Kol-
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ding side 107-118 og Vejle side 119-128. Til 
illustrationerne er knyttet kommenterede tek
ster af lokale museumsfolk og historikere, der 
fortæller om byernes og områdernes topografi
ske udvikling; den bagvedliggende, forkla
rende korthistorie er indeholdt i tekstafsnittet, 
hvorfra der henvises til illustrationerne.

Adskiller kortets historie i Vejle amt sig i 
særlig grad fra resten af Danmarks? Svaret 
må være benægtende. Bevares -  fæstnings
byerne, rytterdistrikter og militærhistorie vil 
til en vis grad variere -  men i de store linjer er 
den korthistorie, der fremlægges her, identisk 
med hele Danmarks kortlægningshistorie; det 
gælder også de topografiske beskrivelsers hi
storie, som tillige gennemgås. Af samme årsag 
kunne bogens titel med mindre indholdsmæs
sige ændringer have været Kortets historie i 
Danmark med eksempler fra Vejle amt. Derfor 
må bogen betegnes som noget af en milepæl i 
dansk kortlægningshistorie; for første gang får 
vi i overskuelig form en koncentreret og meget 
kompetent gennemgang ikke alene af den rent 
kartografiske virksomhed, men også af de 
mange tiltag og projekter til topografiske be
skrivelser, der med vekslende succes blev 
iværksat i den behandlede tidsramme. Ideen 
med at samarbejde korthistorien og den topo
grafiske fremstillingshistorie til en integreret 
helhed er til fulde lykkedes. Bjørn W. Dahl er 
kommet vidt omkring i arkiver og samlinger 
og har udnyttet det overblik, som hans mange 
arbejder om bl.a. 1600-tallets fæstnings- og 
militærkartografiske kortarbejder har resul
teret i.

Forfatterens fremstilling af de forskellige 
danmarkstopografiers til tider mildest talt 
indviklede tilblivelseshistorie er gjort med be
mærkelsesværdig klarhed. Over hollandske 
atlas, Meyers kortlægning, Dahlbergs og Hoff
manns krigs- og fæstningskort, Resens, Thu- 
ras og Pontoppidans danmarksbeskrivelser, 
Videnskabernes Selskabs, Generalvejkommis- 
sionens og Generaltoldkammerets virksom
hed, udskiftnings- og matrikelkort, 1800-tal- 
lets topografer (Gliemann, Abrahamson, 
Mansa, Bull, Both) til Traps topografi og køb
stadskort med en afsluttende gennemgang af 
Generalstabens Topografiske Afdelings virk
somhed. Især i beskrivelsen af 1800-tallets 
kartografiske virksomhed har Bjørn W. Dahl 
indvundet »nyt land«. Nørlunds korthistorie er 
ført op til og med de første »naturtro« Dan
markskort udgivet af Videnskabernes Selskab. 
Bjørn W. Dahl fører sin beskrivelse omtrent 
frem til år 1900 og overflødiggør hermed me
gen tidrøvende søgning i vanskeligt opdrivelig 
speciallitteratur. Hertil kommer historien om 
Traps topografiske indsats og købstadskortets 
historie, der ikke før har været fortalt. Kort 
sagt, Bjørn W. Dahl har præsteret en meget

fornem dansk kartografihistorie, der fremover 
bliver et nyttigt værktøj for mangen lokalhi
storiker, ikke blot i Vejle amt, men også på 
landsplan som inspirationskilde til udnyttelse 
af kort og prospekter.

Om illustrationsafsnittet -  kort, byplaner og 
prospekter -  er kun at sige, at de på udmærket 
vis illustrerer Bjørn W. Dahis tekst og giver en 
historisk topografisk skildring af Vejle amt i 
kort og billeder. I sagens natur er en del kort 
stærkt nedfotograferede for at få dem gengivet 
»in toto«, hvad der kan virke lidt gnidret. 
Tekstforfatterne udgøres som nævnt af lokale 
museumsfolk, der under hver billedtekst er 
anført ved initialer. Ejendommeligt nok leder 
man forgæves efter en forkortelsesliste over 
initialerne. Kun ved at gå til titelbladet af
sløres medforfatterne, dog uden nogen form for 
præsentation. Til gengæld er proveniensen for 
hver illustration omhyggeligt anført. Bogen er 
forsynet med en kort litteraturliste og et per
sonregister.

Med nærværende værk har Vejle Amts Hi
storiske Samfund bidraget med en helt ny 
dansk kartografihistorie, der ikke mindst gen
nem Bjørn W. Dahis kraftpræstation placerer 
sig i en særklasse blandt de lokalhistoriske 
udgivelser i 1993.

Henrik Stissing Jensen

Køge Bys Borgere 1753. En kollektiv bio
grafi. A f  Finn Andersen, Jan Kanstrup, 
Erik Nørr og Steen Ousager. ARKI: Va
ria, København 1993. 210 s., kr. 100.

I maj 1993 fyldte landsarkivar Grethe Ilsøe 60 
år, og i den anledning ville nogle af hendes 
medarbejdere give hende en speciel gave. Da 
Grethe Ilsøe, som det anføres, har sin geografi
ske sjæl deponeret i Køge, blev resultatet den 
foreliggende bog om Køge bys borgere i 1753. 
Bortset fra at glæde alle, der deler Grethe II- 
søes interesse for Køge bys historie, kan bogen 
stå som et eksempel på, hvilke spørgsmål man 
kan få belyst vedrørende de fleste andre køb- 
stæders historie ved at gå til landsarkivets 
samlinger.

Bogen rummer følgende kilder: 1) Køge bys 
mandtal 1753, 2) Køge bys regnskab med bi
lag, indkvarteringsligning, acciseregnskab, 
byens inventarium m.m., 3) Køge bys takst, 4) 
kirkens, latinskolens og de fattiges regnskaber 
og 5) vidnesbyrd om stiftamtmandens tilsyns
myndighed. Materialet findes navnlig i Køge 
rådstuearkiv, men der er tillige anvendt kilder 
fra stiftsøvrigheden, stiftamtet, pastoratet og 
latinskolen.

Bogen medtager ikke det mere kendte kilde
materiale, som eksempelvis byfogedens skøde-
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og panteprotokol, skifteprotokol og tingbog. 
Dette skyldes, at man har villet gøre opmærk
som på nogle kilder, som ikke hidtil har været 
benyttet efter fortjeneste.

Køge rådstuearkiv hører til blandt de bedst 
bevarede i Landsarkivet for Sjæland, men det 
vil også være muligt i en række andre køb
stæder at finde tilsvarende kildemateriale og 
dermed benytte denne bog som model og in
spirationskilde .

Årstallet 1753 er ikke helt tilfældigt valgt, 
idet der fra dette år findes en slags folketæl
ling fra Køge og andre sjællandske byer. Ge
nerelt kan man ikke før 1787 forvente at finde 
egentlige folketællinger eller dermed sammen
lignelige fortegnelser eller mandtal, men i 
1753 gennemførtes i Sjællands stifts købstæ
der en folketælling, der medtager hele befolk
ningen undtagen de militære. Initiativet udgik 
fra stiftamtmand Holger Scheel, og materialet 
opbevares i Sjællands stiftamts arkiv i lands
arkivet.

Heri kan man bl.a. undersøge befolkningens 
omfang, den kønsmæssige sammensætning 
samt erhvervsfordelingen blandt husstands
overhovederne. For den personalhistorisk in
teresserede vil det ligeledes i mange tilfælde 
være muligt at komme længere tilbage i tid, 
end folketællingerne ellers tillader.

Af byens regnskab fremgår blandt andet, 
hvilke og hvor mange embedsmænd, byen 
havde. Desuden omtales forskellige reparatio
ner på byens ejendomme, porte og broer. Af 
andre oplysninger kan det nævnes, at der un
der Køges uvisse udgifter i 1753 blandt andet 
optræder betaling til en mand for at fodre by
ens tyr et år.

I Køge rådstuearkiv ligger endvidere havne
regnskabet, der navnlig er interessant på 
grund af acciseregnskabet, som rummer vare
tilførslerne til købstaden ad søvejen. Der er 
tale om en afskrift af posterne i indgående 
toldbog, og da 1700-tallets toldregnskaber er 
kasserede med undtagelse af otte årgange 
(ikke tre, som anført s. 90), bliver disse acci
seregnskaber særdeles værdifulde.

Endelig gør bogen opmærksom på de så
kaldte takster, der for Køges vedkommende 
dækker perioden 1732-1845. Det er en række 
ligningslister, som indeholder grundlaget for 
udskrivning af »kommunal« skat. Taksterne 
kan fortælle om byens erhvervsliv, om ejen
domsforholdene og om mange borgeres økono
miske status samt bopæl.

Det vil føre for vidt at omtale de mange in
spirationskilder, der findes i bogen, men som 
det forhåbentlig er fremgået, kan den varmt 
anbefales til alle, der beskæftiger sig med køb
stadshistorie, ikke kun til køgensere.

Birte Broch

Margit Mogensen: Eventyrets tid. Dan
marks deltagelse i Verdensudstillin
gerne 1851-1900. Landbohistorisk Sel
skab 1993. 418 s., 288 kr.

Det er ret utroligt, at historien om Danmarks 
deltagelse i de store verdensudstillinger fra 
1800-tallets midte ikke er skrevet før. Emnet 
er af mange årsager centralt. Udstillingerne 
var den fremstormende industris præsenter
bakke, og også det moderne landbrug deltog 
gerne med at vise nyheder. Samtidig var ud
stillingerne stedet for fremvisning af kunst
industrien. Og endelig havde kunsten også sit 
hjørne. På udstillingerne var der mulighed for 
at profilere sin virksomheds produkt og erobre 
en medalje, der kunne pryde hovedet på firma
ets brevpapir.

Udstillingerne fik også andre følger. Muse
umstanken fik for alvor et skub fremad her, og 
også for turismen havde de betydning. Men det 
er behandlet andre steder.

Der har tidligere været tilløb til at udforske 
verdensudstillingerne, bl.a. har Vagn Dybdahl 
skrevet en kort, men instruktiv artikel om 
dem. Det er imidlertid faldet i arkivar Margit 
Mogensens lod at give den store, brede skil
dring. Mogensen har taget emnet op af lyst til 
at se nærmere på de tværfaglige muligheder 
mellem historie og kunsthistorie. Ud af det 
opstod nysgerrigheden efter at finde ud af, 
hvordan Danmark reagerede på udlandets in
vitationer, og hvilket signal, man gav udlan
det.

Når Danmarks forhold til verdensudstillin
gerne så langt om længe er taget under be
handling, er det naturligvis spændende at se 
resultatet. Og forfatteren måtte såmænd 
gerne få en medalje til brevpapiret for sin bog. 
Trods et mylder af detaljer er den skrevet med 
det store overblik, med et fint sprog, og den er 
ikke sjældent ganske morsom og underfundig, 
hvad der jo desværre langt fra er sædvane for 
historiske fremstillinger.

Efter et kort overblik over danske og nordi
ske udstillinger behandles verdensudstillin
gerne fra London 1851 til Paris 1900 én for én. 
Begyndelsen i 1851 giver sig selv. Den store 
udstilling i Hyde Park, indrammet af Paxtons 
dristige Crystal Palace, var en tour de force, 
der skulle markere det britiske overherre
dømme på industriens område. Slutpunktet 
med verdensudstillingen i Paris et halvt år
hundrede senere stod derimod som afslutnin
gen af en epokes forestilling om at kunne præ
sentere den totale civilisation på ét fad. Land
bruget fik nu lov til at få overtaget, men det 
skyldtes nok så meget, at de største industri
virksomheder ikke længere så nogen fordel i at 
deltage i de dyre verdensudstillinger. Nu
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havde de andre kontakter at benytte sig af, og 
de var i øvrigt utilfredse med den danske af
delings drejning mod kunstindustrien. Even
tyrets tid var forbi.

Arrangørerne af og deltagerne i de danske 
afdelinger på udstillingerne udgør et righol
digt persongalleri af organisationsfolk, hånd
værkere, industrifolk og kunstnere. Ved hver 
udstilling er læseren med bag kulisserne og får 
indblik i, hvem der magtede opgaverne, i del
tagernes stridigheder, manglende kompetence 
og alliancer på kryds og tværs.

Fra første færd var verdensudstillingerne et 
politisk middel, på flere niveauer. Udstillings
nationen brugte den til at profilere sig, og på 
det danske plan var der en stadig kappestrid 
om, hvem der skulle have overtaget: industri, 
landbrug, kunst? Hvordan skulle deltagelsen 
finansieres, hvor meget skulle staten ryste op 
med? Det kommer tydeligt frem, at ikke blot 
værtsnationen profilerede sig politisk på ud
stillingerne, også deltagerlandene gjorde sig 
kølige overvejelser. I 1862, da Danmark havde 
behov for at vise flaget på den europæiske 
arena, var alle sejl sat til. Efter 1864 var der til 
gengæld ingen politisk gevinst ved at deltage i 
en verdensudstilling, og tvivl og tøven rådede.

Carl Erik Andresen

Arbejderliv -  En video om arbejderliv i 
Skive. Manuskript og produktion: LO 
Skiveegnen, Videoskolen i Viborg og 
Skive Byhistoriske Arkiv. Spilletid: 30 
Minutter. Teksthæfte (suppl.): Niels 
Mortensen. Skive 1993. 100 kr.

Hvorfor skal et jubilæum altid markeres med 
et jubilæumsskrift i form af en bog og da helst 
med stift bind? Hvorfor ikke udnytte, at 
mange hjem og institutioner i dag ejer en vi
deomaskine? Sådan må Arbejdernes Fælles
organisation, LO Skiveegnen, havde tænkt, da 
organisationen skulle fejre de 100 år, den har 
eksisteret.

Det konkrete resultat af disse overvejelser 
er blevet en 30 minutter lang videofilm om 
arbejderbevægelsens historie på Skiveegnen 
fra 1893 til 1993. Til at lave filmen har LO 
Skiveegnen hentet hjælp hos Skive Byhistori
ske Arkiv og Videoskolen i Viborg.

En film er jo et ganske andet medie end en 
bog. Derfor må et rimeligt krav til en videofilm 
være, at den kreativt bruger lyd og billede.

Folkene b&g Arbejderliv har valgt at nedtone 
de filmiske effekter. Filmens fortællestil er 
præget af rolige klip og en meget stille lydside. 
Ja, faktisk består lydsiden kun af speakeren 
og tre fortælleres stemmer samt, ind imellem, 
stumper af arbejderbevægelsens kampsang:

Brødre, lad våbnene lyne. Det er som om, man 
har tænkt: »Hellere for lidt end for meget«.

Nogle vil nok finde valget rigtigt og mest 
smagfuldt. På sin vis klæder det afdæmpede 
filmsprog da også de tre ældre arbejderes lav
mælte fortælling. For mange smarte effekter 
ville sikkert blive oplevet som et stilbrud. Men 
på den anden side kan det også blive for stille 
og lavmælt. Undertegnede fandt det i hvert 
fald lidt kedeligt. Jeg mener, at man godt 
kunne have ladet lidt lydkulisser og flere melo
dier ledsage den megen brug af arkivfilm og 
gamle fotografier. Fabriks- og gadestøj samt 
melodier og sange fra datiden kunne sikkert 
havde skabt mere stemning og drama. I stedet 
er filmen efter min smag blevet lidt for tør og 
puritansk i sin fortællestil.

Hvis intentionen har været at lave en ander
ledes film, som adskiller sig fra det effektja
geri, der er blevet så typisk på TV-kanalerne, 
skal lydkvaliteten i hvert fald være meget bed
re. Især på nogle interviews med tre arbejdere 
er det meget svært at opfatte, hvad de siger, og 
skruer man op for lyden, får man bare mere 
baggrundsstøj med. Ganske vist er god teknik 
og god økonomi ofte to sider af samme sag, 
men et simpelt interview i en stue må også 
med små midler være muligt at optage i en 
rimelig kvalitet.

Indholdsmæssigt er Arbejderliv sober og so
lidt lavet. Tre arbejdere, to mænd og en 
kvinde, fortæller godt og indholdsrigt om et 
langt arbejderliv på Skiveegnen. Der afveksles 
med arkivfilm og gamle fotografier samt en 
speakerstemme med faktuelle oplysninger, så
ledes at trådene til arbejderbevægelsens histo
rie på Skiveegnen samles.

Som supplement til videofilmen har Niels 
Mortensen, arkivar ved Skive Byhistoriske Ar
kiv, lavet et lille hæfte, der kortfattet giver en 
oversigt over arbejderbevægelsens historie i 
Skive. Desuden er hæftet forsynet med en lit
teraturoversigt over, hvad der er skrevet om 
emnet.

Selv om denne videofilm ikke er lykkedes i 
alle detaljer, er det stadigvæk et godt initativ 
og en god idé. Der skal naturligvis indhøstes 
mere erfaring i arbejdet med filmmediet, før 
alle brikker falder på plads. Under alle om
stændeligheder er Arbejderliv et forfriskende 
indslag i strømmen af næsten ens jubilæums
bøger.

Morten Mortensen

E. Voss m.fl.: Med ambolt og computer. 
Dansk Metal-Kolding 1993. 108 s. 
Henning Grelle: Fra halmkasse til vel
færd. Historien om bagerfagets ar
bejdsvilkår og organisation i 100 år.
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NNF, Bager-Møllergruppen, Køben
havn 1992. 159 s.

Jubilæumsskrifter er mere end en genre for 
sig, de er mange genrer. Fælles for dem er i 
almindelighed deres ophavssituation, hvor 
den jubilerende genstand afsætter en større 
eller mindre sum penge til at sætte sig et histo
risk og litterært minde.

Det siger således sig selv, at man ikke pri
mært skal lede i jubilæumsskrifterne efter ny- 
brydende, kritiske forskningsresultater, men 
nok efter redelige partsindlæg, der kan nuan
cere et eksisterende billede af en given ud
vikling.

Jubilæumsskrifterne tjener til statusmarke
ring for den jubilerende, men har naturligvis 
også en væsentlig, informationsformidlende 
rolle. Den særlige formidlingsmæssige styrke, 
som denne type skrifter har, ligger i det oftest 
meget veldefinerede primærpublikum, den 
henvender sig til. Man har en potentiel læser
kreds, som er afgrænset i kraft af sit særlige 
forhold til den jubilerende institution, virk
somhed eller forening.

Fagbevægelsen flyder i disse årtier over med 
100-års jubilæer, og for disse foreninger gæl
der det som regel, at de med deres jubilæums
skrifter har som udtalt delmål at nyskrive hi
storien, så der bliver en større og mere synlig 
plads (den rette?) til de hidtil oversete sam
fundsgrupper, som de repræsenterer.

Jubilæumsbogen fra Metal i Kolding er i en 
del henseender den traditionelle jubilæums
bog, der i en kronologisk fremadskridende gen
nemgang belyser organisationens arbejde gen
nem de hundrede år. Bogen er blevet til i et 
samarbejde mellem en for faget udefra kom
mende -  om end lokal -  og medlemmer af for
eningen. Bogen synes på den ene side at af
spejle, at foreningen ikke har haft særlig store 
økonomiske ressourcer at sætte ind på bogens 
udarbejdelse, men på den anden side, at re
daktionen så har bestræbt sig på at gøre en 
dyd af nødvendigheden og lade kilderne styre 
strukturen og gøre teksten så kildenær som 
muligt. Resultatet er blevet en levende og vari
eret bog, der ikke søger at give svar på alle de 
spørgsmål, der opstår mellem kilderne.

Erindringselementet er fremtrædende, 
spændende og relevant. Blot savnes afsnit, 
hvori erindringerne relateres til det generelle. 
For eksempel bringes en erindring af en tysk 
smed, og i bogens første kilde, 25-års jubilæ
umsskriftet, omtales fra foreningens allerfør
ste år, at der etableredes en »geschænk«-ord- 
ning, så rejsende svende kunne hæve penge i 
foreningen. Men der savnes så en undersø
gelse af, hvilken rolle de fremmede spillede for 
foreningen netop i Kolding, så tæt på grænsen.

Det lille 25-års jubilæumsskrift, der gengi
ves først i bogen, er klart et scoop -  så karsk, 
engageret, informativt og blufærdigt kunne et 
jubilæum fejres. Her formidles lokal »arbejder
kultur«, den organisatoriske hverdag træder 
frem med stort og småt. Skade at skikken med 
25-årlige skrifter ikke holdt.

Bogen søger at dække såvel organisationens 
historie som den virkelighed, medlemmerne 
har oplevet på arbejdspladserne, og især det 
sidste område forekommer vellykket. Bogens 
papir er desværre af en ringe kvalitet, der ikke 
tilgodeser det fremragende billedmateriale.

Fra halmkasse til velfærd om bagerfagets 
arbejdsvilkår og organisation gennem hun
drede år er en noget anden slags jubilæums
bog. Her har forfatteren trukket på de samme 
kildetyper som Metal-bogen fra Kolding, men 
skabt en homogen fremstilling, hvor ubearbej
dede kilder alene fungerer som tekstillustra
tioner til forfatterens fremstilling.

Bogen fremtræder gennemprofessionel fra 
disposition over indhold til layout. Her er ikke 
sparet på papirkvaliteten, som lader det bredt 
indsamlede billedmateriale træde frem. Det 
skinner igennem, at ressourcerne bag denne 
bog har været store, og den er lagt an på en 
større målgruppe.

Med et sigte, der omfatter såvel fagets ud
vikling som organisationshistorien, og med en 
geografisk ramme, der omfatter hele landet, er 
det en bred fremstilling af et fag, som først 
industrialiseredes sent og da kun delvist. Jubi
laren, der fødtes den 1. august 1892 som Ba
gernes Forbund, er naturligvis konstant til 
stede i bogens grundholdning, men træder 
ikke frem i en grad, der forhindrer bogens bre
dere anvendelse. Som historisk partsindlæg er 
den mere end sober.

Den vellykkede kombination af løbende 
tekst og illustrerende kildeklip i de tematisk 
opdelte afsnit gør det let og overskueligt at 
finde rundt i bogen for den læser, der ikke -  
som primærlæseren -  er interesseret i hele 
bagerfagets udvikling, men interesserer sig for 
f.eks. lærlingeforhold eller arbejdstid.

Der vil utvivlsomt blive kopieret meget fra 
bogen til undervisningsformål.

Poul Sverrild

Marie Abildtrup: Mens som barn på lan
det jeg var hjemme -  Et tidsbillede. Eget 
forlag 1992. 123 s.
Svend Jakobsen: Sømandsdrømme og 
fremmedliv. Oplevelser fra Amerika og 
Atlanten 1920 -  1945, Erindringsserien 
»Folk fortæller« nr. 28. Foreningen Dan
marks Folkeminder 1993. 102 s., 130 kr.
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Edith Osbak: Anderledes -  og dog. En 
svensk kontordame bliver dansk. Erin
dringsserien »Folk fortæller« nr. 29. 
Foreningen Danmarks Folkeminder 
1993. 74 s., 110 kr.

Marie Abildtrup har skildret opvæksten i sit 
barndomshjem, Abildtrup Nedergård på Ring- 
købing-egnen. Forfatteren har tidligere skre
vet om gårdens historie gennem 500 år. Her 
savnede hun oplysningerne om tidligere slæg
ters tilværelse og besluttede at udbedre denne 
mangel for sin egen tids vedkommende. Øn
sket om at skrive er desuden udsprunget af 
erkendelsen af, at landbolivet har ændret sig 
meget i forfatterens levetid. Derfor har hun 
valgt at lægge vægten på sin barndom i 
1920’erne og 1930’erne.

Det er blevet en hjemstavnsskildring i tradi
tionel forstand, der bærer mindelser om Svend 
Grundtvigs Livet i Klokkergården. Livet på 
gården står i centrum -  daglige gøremål, livets 
højtider, fester, skolegang, leg osv. Måske ikke 
de store overraskelser, men en sober og ret 
hyggelig skildring af livet på og omkring en 
større vestjysk gård.

Endelig bør bogens udstyr have et anerken
dende ord. En smuk, lidt gammeldags typo
grafi er et ideelt valg til emnet, og så er bogen 
ganske fri for korrekturfejl, og det er efterhån
den en sjældenhed.

Som det fremgår af undertitlen er Svend 
Jakobsen berejst. Han har tilbragt en stor del 
af sin tid til søs, og hans fortælling stammer da 
også mest fra Sydamerika, USA og De caribi
ske Øer. Han oplever mange ting undervejs i 
sit arbejde som sømand, og til lands. En af de 
bedste og mest dramatiske beskrivelser stam
mer fra en tid som landbrugsarbejder m.m. i 
Argentina.

Som andre danske med udlængsel vakler 
han en tid mellem at slå sig ned i USA eller 
blive i Danmark, men det ender med, at han 
foretrækker fødelandet. En tid lang arbejder 
han i København med at oprette soda foun- 
tain-barer, også det hører til bogens interes
sante afsnit. I besættelsesårene involverer Ja
kobsen sig i modstandsarbejde, bliver anholdt 
af Gestapo, og beretningen ender i Frøslev
lejren.

Det er, som om de mange oplevelser, som der 
vitterligt er, og som vel har berettiget udgivel
sen, ikke folder sig ud. Det virker for tamt, at 
det blot skrives, at sømændene gik i land, og så 
skete der ting og sager -  hvorefter Jakobsen 
straks skriver om turen til næste havn. Under 
et ophold i Danmark bliver han far, hvorefter 
han rejser til USA. Intet om kæresten. Om 
modstandsarbejdet hedder det blot, at han

pludselig blev arresteret. Igen intet om hvori 
det illegale arbejde bestod. Her burde redak
tøren have trådt i funktion og krævet supple
rende beskrivelser.

Edith Osbak er i født i Malmø, i en fattig 
jødisk håndværkerfamilie. I det miljø vokser 
hun op, og det gav oplevelser på godt og ondt. 
Familiesammenholdet med de mange sø
skende, der blev opdraget i en ortodoks jødisk 
håndværkerfamilie, er skildret med megen 
varme.

Edith Osbak blev kontoruddannet og ansat 
som kassererske i et varehus. Det gav syv ufor
glemmelige år med blandede oplevelser. Ar
bejdstiden var fra 8 til 19, også om lørdagen, 
lønnen var beskeden, men blot det at få ar
bejde i 1930’erne var som at vinde i lotteriet. 
Sammenholdet mellem de ansatte kvinder var 
godt, men de måtte stå sammen mod chefen og 
hans søn, der behandlede de ansatte meget 
nedladende, ligegyldigt og hånligt. Da en af de 
ansatte købte et nyt gulvtæppe, var chefens 
kommentar, at lønnen måtte være for høj.

Sammen med skildringen af barndommen 
hører afsnittet fra årene i varehuset til bogens 
mest intense.

Da anden verdenskrig er slut, gifter hun sig 
med en dansk, jødisk håndværker og flytter til 
København. Hun bliver ansat som kontordame 
i Schous varehuskæde. En stor del af fritiden 
foregår i det jødiske miljø.

Ganske underfundigt fortælles der om, hvor
dan det er at være svensker i Danmark. Mor
som er skildringen af omverdenens reaktion 
på hendes svenske, skånske sprog. I Køben
havn blev Edith Osbak spurgt, om hun kom fra 
Norge. I Malmø fik hun at vide, at hun ikke 
talte dansk. I Stockholm: Du taler jo dansk. 
Mange gætter på, at hun kommer fra Born
holm. Kort sagt, en ægte skandinav.

Redaktøren af bogen har beholdt en del sve
dismer, og det fungerer udmærket. Selv føler 
Edith Osbak sig som både svensker og dan
sker, med ét ben i hver lejr. De blågule farver 
er smukke og alvorlige, de rødhvide glade og 
festlige. Sådan kan det også siges.

Det er en god idé at udgive en bog, der viser 
de kulturelle forskelle på de to sider af Sundet, 
samtidig med at lighederne kommer frem i en 
grad, så den første del af bogen såmænd godt 
kunne have foregået i Danmark.

Carl Erik Andresen

Børge Martin Jeppesen: Røde faner og 
liste C. Et funktionærliv. Byhistorisk 
Udvalg i kommission hos Odense Uni
versitetsforlag 1993. 238 s., 187 kr.

Det er nogle på flere måder usædvanlige funk-
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tionærerindringer, der er udgivet af Odenses 
Byhistoriske Udvalg. Foruden at beskrive 
barndomshjemmet i en fagligt aktiv arbejder
familie og arbejdslivets faser som kontorfunk
tionær og efterhånden salgschef i en af Oden
ses største virksomheder, N. Tørrings Cigarfa
brik, reflekterer forfatteren igennem hele bo
gen over, hvad funktionærholdninger består i. 
Det begynder med opdragelsen på Mulernes 
Legatskole, hvor der ekserceres i anstand og 
lydighed, og hvorfra »nr. 2’erne« kommer ud i 
erhvervslivet med mellemskole- eller realsko
leeksamen. Det fortsætter på arbejdspladsen i 
mødet med det, som forfatteren kalder liste C 
mentaliteten; en uanfægtet overbevisning om, 
at det foreliggende magthierarki er verden, 
som den bør være, og at kontorfunktionæren 
har at kende sin plads samtidig med, at han 
gør sit bedste for firmaet uden at gøre vrøvl og 
stille krav. Konflikten sås desto tydeligere, 
fordi faderens aktivitet som formand for sme
denes fagforening prægede barndomshjem
met. Derved får bogen et mere politisk reflek
terende præg end andre tilsvarende erindrin
ger, hvor der enten har været en fast tilknyt
ning til HK, eller fagforeningen har været 
ukendt land.

Usædvanligt er det også, at en vægtig del af 
erindringerne ligger i 1960’erne, hvor forfat
teren stod med ansvaret for salget af N. Tør
rings cigarer i en periode, hvor engros- og de
tailhandelen var under omstrukturering. De 
organisatoriske problemer er beskrevet inde
fra af en medaktør og samtidig af en lønarbej
der i andet geled, der observerer forløbet med 
en vis distance og i skrivende stund med den 
bagklogskab, at firmaet måtte lukke i 1975, 
hvor sortimentet indgik i Skandinavisk To
bakskompagni.

Den første tredjedel af bogen er viet barn
dom og ungdom i 1920’ernes og 1930’ernes 
Odense. Forældrene var brudt op fra jyske 
husmandsfamilier til byarbejderlivet uden at 
se sig tilbage. Faderen gjorde sig gældende i 
fagforeningen og moderen bl.a. i arbejdersang
koret Odense Damekor. Der blev jævnligt flyt
tet rundt, trods farfarens formaninger om, at 
det gjaldt om at købe egen ejendom, så man 
kunne sidde »husfrit«.

Kontorlæretiden forløb dels i et lille engros- 
firma, dels i en større tekstilvirksomhed. I 
1939 blev han ansat i N. Tørring, hvor han 
beskriver funktionærhierarkiet og ånden i et 
patriarkalsk ledet firma samt en sælgers me
tier i landets detailforretninger. Omkring fir
maets 100 års jubilæum i 1967 var de store 
engroskæder ved at overtage salget til køb
mandsforretningerne, der tidligere fik leveret 
direkte fra fabrikken, og det rygende publi
kums vaner gik i retning af alt andet end 
håndrullede cigarer. Chefens hverdag, over

vejelserne og forsøgene på at afværge kata
strofen for en af Odenses største arbejdsplad
ser beskrives. Bl.a. satsede de med baggrund i 
den håndværksprægede produktion på cigarer 
med firmalogo. Markedet fandtes, men om
kostningerne viste sig at være for store.

Den sidste del af bogen handler om tiden 
som arbejdsløs højere funktionær midt i 
1970’erne, og hvilke følelser det bragte med 
sig, indtil forfatteren fik job som forretnings
fører for Lekkerlands organisation i Danmark.

Forfatteren er en god skribent. I mange af de 
humoristisk turnerede småskildringer af f.eks. 
Tommerup station på Fyn i 1930’erne eller den 
forretningsrejsendes ture Odense-København 
i efterkrigstiden, står miljøet og stemningen 
lyslevende.

Lise Skjøt-Pedersen

Arne Gaardmand: Dansk Byplanlæg
ning 1938-1992. Arkitektens Forlag 
1993. 317 s., 455 kr. (indbundet), 375 
kr. (hæftet).

Arne Gaardmands bog er stor og magtfuld, 
skrevet af en engageret person tæt på dansk 
byplanlægning i næsten hele bogens periode. 
Det er også en vanskelig læst bog med over
vældende viden og informationer om den plan
lægning, der ligger bag det danske »velfærds
samfund«. Planlægningens århundrede kunne 
også have været titlen på bogen, der i detaljer 
kortlægger udviklingen af dansk byplanlæg
ning fra byplanloven af 29. april 1938 til plan
lægningsloven af 1. januar 1992.

En fyldig indledning trækker de lange linier 
i dansk byplanlægning 1938-1992, og derefter 
er bogen bygget op omkring tre hovedperioder: 
1938-1960, 1960-1975 og 1975-1992. Byplan
lægning er dybest set en politisk disciplin sty
ret af lovgivningen. Med den grundige gen
nemgang af de lovkomplekser, der ligger til 
grund for den tidlige, statsstyrede planlæg
ning til efterkrigstidens principielt stadig 
mere borgerstyrede planlægning, bliver 
Gaardmands bog en hovedkilde til den regu
lering, der har bestemt byudviklingen i det 20. 
århundrede. Dvs. de mange lag i planlægnin
gen fra landsplan og regionplan til by- og lo
kalplan.

Peter Bredsdorff, Steen Eiler Rasmussen, 
Erik Kaufmann og alle de andre planlæggere 
får tildelt deres retmæssige hovedroller i bio
grafiske afsnit og i selve teksten, hvor man 
ikke lades i tvivl om især Peter Bredsdorffs og 
hans folks helt afgørende indflydelse på dansk 
byplanlægning i såvel gode som dårlige tider. 
Planlægningen er en afspejling af samfunds
udviklingen, og planlæggerne er på godt og
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ondt produkter af deres tid. Det er meget 
spændende læsning at følge udviklingen i de 
visioner og ideer, der til forskellige tider har 
behersket vore byplanarkitekter. Der kan gi
ves mange eksempler på visionære planer fra 
arkitekternes yngre dage, som de afgjort ikke 
ville lægge navn til her i den uhæmmede li
beralismes 1990’ere. Et enkelt eksempel (s. 
116f) er oplægget om »Øresundsbyen«, 1959: 
Nordeuropas største bylandskab med broer ved 
Helsingør og syd om Saltholm, vældige motor
vejsanlæg, lufthavn på Saltholm og atomkraft
værk på Hven. Skønt atomkraftværket kom til 
at ligge lidt mere mod sydøst, er det stort set 
denne plan, der nu færdiggøres med Øresta
den, men garanteret med de to arkitekter bag 
det oprindelige forslag som stærkt skeptiske 
tilskuere.

Bogen afsluttes med Arne Gaardmands per
sonlige efterskrift -  og det er egentlig her, læ
seren med fordel kan begynde. Her folder by
planlæggeren sig ud med sin bidske humor og 
kritiske holdning til efterkrigstidens planlæg
ning. Planlægningen er en tilrettelagt form for 
magtudøvelse, fastslår Gaardmand (s. 280) og 
fremhæver teknologien og pengene som de be
stemmende faktorer i dansk byplanlægning. 
Efterkrigstidens vokseværk inden for bygge- 
og anlægssektoren samt den politiske konsen
sus om det ønskelige i stadig økonomisk vækst 
ser Gaardmand som de to faktorer, der har 
dikteret den planlagte danske byudvikling. 
Helt oplagt i denne sammenhæng er hele pro
blematikken omkring Ørestaden, og Gaard
mands bog slutter meget markant med et 
langt afsnit om dette vækstvisionsprojekt. Her 
har han tidligere skrevet den fremragende lille 
bog med den gode titel Bro til Drømmeland 
(1991). Med planlægningsloven af 1992 står vi 
over for en ny epoke ifølge Gaardmand, og han 
er med god grund ikke optimist med baggrund 
i den kupagtige måde, Ørestaden blev beslut
tet. Mange kønne ord om offentlighed i plan
lægningen, miljøhensyn og beslutninger tæt 
på den enkelte ser Gaardmand som tomme 
fraser, der i værste fald er med til at gøre 
planlægningen »uinteressant« og »overflødig«, 
til en formalitet. I Gaardmands afslutning 
gentages synspunkterne fra Bro til Drømme
land. Han sætter to holdninger til fremtidens 
byudvikling over for hinanden: Optimisten, 
der i sin ufejlbarlige bedreviden tror på den 
evige vækst som drivkraften, og skeptikeren, 
der maner til mådehold og tænksomhed, før de 
store beslutninger fattes. Tager den første fejl, 
er konsekvenserne i reglen uoverskuelige for 
miljøet og almene samfundsværdier, tager den 
sidste fejl, er konsekvenserne anderledes over
skuelige, og forholdene kan rettes til. Gaard
mands afsluttende synspunkt om, at al sand 
fremdrift er underkastet de modsigelser, der

findes i samfundet og planlægningen, har man 
ligesom hørt før. Men det skal ikke under
kende hans bogs mange, store kvaliteter.

Når man gennem afslutningen har klargjort 
sig forfatterens holdning til sit stof, kan man 
med stort udbytte kaste sig over den fasci
nerende historie om dansk byplanlægning i 
dette århundrede. Man kan af og til godt blive 
irriteret over den måde, Gaardmand snakker 
sig igennem bogen, ophobningen af detaljer, 
nogle gentagelser og forfatterens lidt indfor
ståede, kritiske holdning til vækstplanlægnin
gens generation, den generation han selv til
hører. Her ligger nok det afgørende. Bogen har 
sine steder karakter af en kildesamling -  man 
kan vel ikke kalde den selvbiografisk, men i 
hvert fald beskriver Gaardmand en udvikling i 
planlægningen, han selv har været tæt på -  og 
naturligvis også har et medansvar for.

For en historiker er det lidt forunderligt at 
konstatere, hvor svært byplanlæggerne har 
ved at komme ud af busken, når de skal skrive 
»samtidshistorie«. På det punkt er der udtalte 
lighedspunkter mellem Gaardmands bog og 
den tidligere plandirektør i København Kai 
Lembergs beskrivelse af København og regio
nen gennem 100 år (Alli’vel så elsker vi byen, 
1985, anmeldt af undertegnede i Historiske 
Meddelser om København, 1986). Byplanlæg
geres bøger bliver en slags opslagsværker, 
hvor den konstaterende, informationsmættede 
fremstillingsform dominerer. Det er synd, når 
folk med markante synspunkter som Gaard
mand sætter sig for at skrive historien om 
dansk byplanlægning, og så ikke melder kla
rere ud med deres mening om godt og skidt. Et 
eksempel er Gaardmands referering af Asger 
Jorns kritik af dansk byplanlægning i 
1940’erne (s. 67f), hvor man som læser må 
gætte sig til, at Gaardmand her gemmer sine 
egne synspunkter under marxismens gamle 
opgør med funktionalismen. Det er næsten, 
som om der er en berøringsangst i danske 
planlægger- og arkitektkredse: Når planen 
først er gennemført, når bygningen er rejst, så 
kritiserer man ikke hinanden inden for faget. 
Anderledes er det, Gud være lovet, i vores lille 
historikerverden. Her er det en af fagets store 
fornøjelser at kritisere hinanden. Og kon
struktiv kritik er vel i sidste ende det, der viser 
vejen til noget bedre frem for den stille, in
terne konsensus.

Når denne kritik er udtalt, må det samtidig 
anerkendes, at Gaardmand, så vidt det kan 
skønnes, har samlet og beskrevet meget væ
sentlige dele af den danske planlægning i en 
dynamisk og foranderlig periode af Danmarks
historien. Det er beundringsværdigt, så mang
foldigt et materiale, Arne Gaardmand har ind
samlet fra hele landet. Bogen er desuden over
ordentlig velillustreret med smukke farvegen-
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givelser af tegninger, planer, luftfotos osv. 
(hvor man i øvrigt enkelte steder godt kan 
blive lidt irriteret over tidens fjollede layouter
lune med helt unødigt at placere smukke fotos 
og tegninger hen over opslagets midte). Bogen 
afsluttes med bl.a. en meget nyttig biografisk 
del, hvor næsten alle centrale personer i dansk 
byplanlægning kort beskrives. En fyldig lit
teraturliste, grundige noter og ikke mindst re
gistret sikrer læseren mod at fare fuldstændig 
vild i bogens detaljerigdom.

Det er kort sagt en kæmpeindsats, der ligger 
bag bogen. En indsamling måske i sidste øje
blik af dokumentation, planer, modeller, pro
jekter og optegnelser spredt viden om. Om 
Akademiets arkiv også er et »planernes arkiv«, 
er vel et spørgsmål, og Gaardmands bog in
spirerer til en egentlig udstilling om dansk 
byplanlægning »før, nu og aldrig«. En sådan 
udstilling ville være en flot opfølgning af 
Gaardmands værk og dokumentere den vold
somme -  og på mange punkter tvivlsommme -  
omformning, vore fysiske omgivelser har gen
nemløbet siden sidste krig.

Niels Peter Stilling

Morten Hahn-Pedersen: Fyrskibe ved 
Danmarks port mod vest. Fiskeri- og Sø
fartsmuseet, Saltvandsakvariet i Es
bjerg 1991, 64 s.

Ved Nordre Mole i Esbjerg Havn ligger Motor
fyrskib nr. 1, indviet som udstillings- og muse
umsskib i sommeren 1990. Det havde kostet 
en del anstrengelser at komme så vidt, for der 
var rift om fartøjet, men det lykkedes altså. En 
berettiget stolthed over at komme i besiddelse 
af netop dette fyrskib, som i så mange år har 
været brugt på vekslende stationer ved Dan
marks port mod vest, giver sig da også tydeligt 
til kende i det foreliggende lille skrift af Fi
skeri- og Søfartsmuseets leder.

Lejligheden er benyttet til dels at gå i lag 
med det righoldige arkivmateriale i Farvands
væsenet, dels at indsamle materiale fra tid
ligere fyrskibsfolk, noget som endnu i høj grad 
er muligt -  det allersidste fyrskib blev ind
draget så sent som i 1988.

Man får repeteret fyrskibenes almindelige 
historie tilbage fra det første i 1829, men ho
vedvægten er, som også titlen fortæller, lagt 
på skibene på de i alt fem stationer, der gen
nem tiden har været ud for Esbjerg. Ældst var 
Horns Rev fra 1878, hvis tilkomst hang snæ
vert sammen med det første havneanlæg. Se
nere kom de næste to, velklingende navngivet 
Vyl og Graadyb. De sidste fra tiden efter anden 
verdenskrig havde mere prosaiske betegnel
ser: ER og HR1. Men det endte med kun én

station tilbage, og det sidste fartøj frem til 
1980 var her netop Motorfyrskib nr. 1.

Herefter fokuseres der på dette museums
skib, som kan belyses grundigt helt tilbage fra 
kontraheringen i 1912, afleveringen i 1914, og 
videre gennem trekvart århundredes tjeneste. 
Illustrerende er tegningerne af den oprinde
lige og den nuværende aptering -  der skete 
unægtelig ikke så lidt med hensyn til levevil
kår ombord i denne periode. Dette fremgår 
også af de følgende afsnit om besætningerne og 
deres tilværelse som fyrskibsfolk -  forfatteren 
konstaterer til sin store glæde en forholds
mæssig stor andel fra Fanø.

I indledningen beklages den sporadiske lit
teratur specielt om fyrskibene og deres besæt
ninger. Denne appetitvækkende bog dækker af 
gode grunde kun en del af emnet og betegnes 
da også i forordet som et første delresultat af 
museets undersøgelser. Her stilles der en 
større, samlet publikation i udsigt. Man får så 
håbe at se den ad åre, for mon ikke der -  som 
altid -  er fare for, at nye, spændende museale 
erhvervelser kan kræve deres i form af hurtigt 
publicerede, aktuelle appetitvækkere?

Anders Monrad Møller

Lene Skytthe: Kunst på muren. Gavl- og 
murmaleri i Danmark. Rhodos 1993. 
119 s., 198 kr.

Med Kunst på muren har et nyt emne i den 
historiske litteratur fået sit værk. Emnet er 
det kunstneriske murmaleri, som det har ud
viklet sig i Danmark siden begyndelsen af 
1950’erne. Bogen indledes med nogle essays 
om murmaleriets historie og karakter. Der
efter følger en billeddel, hvor en række væ
sentlige murmalerier er gengivet med forfat
terens egne smukke farvefotos fulgt af infor
mationstætte billedtekster. Endelig bringes 
der en registrant over de murmalerier ud over 
landet, som forfatteren kendte, da bogen blev 
skrevet.

Murmaleri er i egentligste forstand folkelig 
kunst. Hovedårsagen til at male kunst på mu
rene har altid været ønsket om at bringe gode 
og vedkommende malerier ud til folket. De er 
ofte udført efter forlæg af anerkendte kunst
nere, og ikke så få af dem har rod i udenland
ske murmaleritraditioner. De største forekom
ster af murmalerier finder man, hvor der har 
været bred baggrund for malerierne, og skal 
man i dag gå på jagt efter murmalerier, bør 
man først besøge hovedstadens brokvarterer. 
Det er bl.a. her man finder de velkendte »me
jerigavle« fra 1950’erne og 1960’erne udført 
stort og enkelt efter kunstnere, der ønskede at 
nå ud til mange. De mest interessante ma-
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lerier fra 1970’erne og 1980’erne er de etnisk 
inspirerede gavle, hvad enten de er malet af 
danske efter udenlandske forbilleder, eller de 
er udført af udenlandske kunstnere.

Murmaleriernes forløbere er det gammel
kendte gavlreklamemaleri, som med fordel 
kunne have været undersøgt tættere, end sket 
er. Den store, udenlandske murkunst har også 
betydet noget som inspiration, især vel den 
mexikanske maler Diego Rivera og gruppen 
omkring ham. Også i de nordamerikanske 
byer har murmaleriet blomstret og inspireret.

En nærmere analyse af murmaleriets natur 
og placering i dansk kunst i øvrigt er ikke Lene 
Skytthes ærinde. Hun fremlægger et materi
ale, som hidtil har været overset. Hendes ef
terfølgere må så undersøge, hvordan det kan 
lade sig gøre både at udføre helt enkle og præg
nante billeder, men også særdeles komplice
rede malerier med mange motiver, som hen
viser snart til dansk, snart til anden kunst. 
Det vil også være af betydning at få afgrænset 
den egentlige kunst fra de mange halv- eller 
kvartprofessionelle.

Beskrivelsen af de enkelte værker er umid
delbare og ikke videre reflekterende. Billedbe- 
skrivelserne rummer kun sjældent en nær
mere analyse af det enkelte motiv, og man 
kunne ønske sig mere besked om billedkil- 
derne, f.eks. i forbindelse med malerier, der 
har rod i fremmede kulturer.

Bogen peger på et iøjnefaldende element i 
vor tids gadebilleder, som lokalarkiverne må 
sørge for at få dokumenteret, mens tid er. Mur
maleriernes historie kan ofte være velegnet 
som emne for lokale undersøgelser. Et godt 
eksempel, som Lene Skytthe da også trækker 
på, er Ingrid Sidelmann Knudsens artikel om 
Brandes gavlmalerier i Hardsyssels Årbog 
1988. I øvrigt har adskillige lokalarkiver al
lerede stillet oplysninger til rådighed for for
fatteren, hvis bog dermed er et af mange ek
sempler på landsdækkende historiske oversig
ter, der har trukket på lokalarkivernes sam
linger og kontakter.

Kunst på muren er smukt tilrettelagt og ud
ført. Billederne er med held placeret efter 
æstetiske kriterier, sådan at der er kommet 
flotte opslag ud af det. Læseren kunne dog 
have ønsket sig fotos, der gik lidt tættere på de 
mure, som har malerier med mange detaljer. 
Når motiverne ikke beskrives i et egentligt 
katalog, havde mere nærhed været at fore
trække. Som redskab er bogen let og behagelig 
at bruge.

Lene Skytthe efterlyser oplysninger om flere 
malerier, end registranten nævner, og det er 
givet, at mange ville fortjene at blive nævnt i 
en ny udgave. Det vil være oplagt at sigte ikke 
bare på et nyt oplag, men også en ny udgave, 
ikke mindst fordi der frem til Kulturby 96-

arrangementerne kommer en lang række nye, 
væsentlige murmalerier til hovedstaden.

Peter Bondesen

Hannelene Toft Jensen, Ena Hvidberg 
og Janne Laursen: Udsigt til Amager. 
Udviklingen i Tårnby og Dragør kom
muner i dette århundrede. Københavns 
Amtsmuseumsråd 1993. 130 s., 150 kr.

Amterne udgiver i disse år en lang række pu
blikationer om planlægning og dermed lokal
historie, der ikke får den opmærksomhed i hi
storisk interesserede kredse, som de fortjener, 
ofte fordi publikationerne ikke kommer i den 
almindelige boghandel og ikke markedsføres 
på samme måde, som de store forlag kan gøre 
det, og heller ikke bliver omtalt i de faglige 
tidsskrifter.

Ovennævnte publikation er et godt eksem
pel på, hvor utroligt meget historisk stof, der 
kan gemme sig i en publikation, der mest 
handler om nutidens bebyggelsesmæssige si
tuation, men da forfatterne gør meget ud af at 
analysere, forklare og udrede denne situation 
ud fra dens historiske forudsætninger, kom
mer bogen til på mange måder at blive en 
moderne indgang til Amagers historie.

Amager er i denne forstand dog kun det »rig
tige« Amager, altså den del af den grønne ø, 
der ligger uden for Københavns kommune.

Forfatterne starter med at sætte de helt ak
tuelle planer om en fast forbindelse over Øre
sund ind i en meget morsom sammenhæng ved 
at berette om en lang række mere eller mindre 
fantasifulde projekter, der i tidens løb har haft 
til hensigt at føre mest mulig trafik over Ama
ger uden det ringeste hensyn til øen eller dens 
beboere. Selv Poul Henningsen mente, at man 
med fordel kunne bruge det helt ubeboelige, 
lave og tågede Amager til industrikvarter, og 
andre har foreslået, at der blev lagt en meter 
beton over hele øen, således at den både kunne 
bruges til lufthavn, parkeringsplads og motor
vej.

Derefter følger et afsnit om den bundne 
byudvikling, hvor der grundigt og præcist for
tælles om de krav, som først militæret og se
nere lufthavnen igennem tiderne har stillet til 
den overordnede planlægning. Man har derved 
på mange måder forhindret en naturlig byud
vikling, men på den anden side er de store 
arealer på den inddæmmede del af Vestama
ger derved blevet holdt åbne og fri for bebyg
gelse.

I den kommunevise beskrivelse af de to 
amagerkommuner gennemgås de enkelte by
dele med en fyldig redegørelse for deres ud
vikling.
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Der er med god grund gjort meget ud af 
baggrunden for de første udstykninger i Ka
strup som f.eks. Tårnby Villaby (1900), lige
som også de store etagebyggerier efter 1953 for 
første gang har fået lidt af deres historie be
skrevet.

For Store Magleby og Dragør er der naturlig
vis en god beskrivelse af de velbevarede, histo
riske bykerner, men der er også en meget in
teressant redegørelse for udviklingen af be
byggelsen i Søvang fra dens udstykning i 1918 
til i dag, hvor det er et meget attraktivt parcel
husområde (s. 97-99).

Bogen indeholder en masse konkret stof, 
som givetvis vil være ukendt selv for mange 
indfødte amagerkanere. Dertil kommer, at det 
takket være et frugtbart redaktionelt samar
bejde mellem Amtsmuseumsrådet og Amager
museet (Marianne Therkildsen), Tårnby Lo
kalhistoriske Samling (Inger Kjær Jansen), og 
Dragør Lokalarkiv (Lis Thavlov) og ikke 
mindst fotograf Dirch Jansen (der ydermere er 
formand for Amager Museumsforening) er lyk
kedes at få redigeret en bog, hvori tekst, kort 
og billeder (og billedtekster) i usædvanlig grad 
passer sammen og supplerer hinanden, fordi 
de pågældende forener dyb faglig indsigt med 
veludviklet pædagogisk formidlingsevne. Det 
må også tilføjes, at når trykkeriet er Poul Kri
stensen, Herning, så er det en selvfølge, at selv 
de gamle fotografier (hvoraf mange ikke tid
ligere har været offentliggjort) står knivskarpt 
på papiret.

Amtsmuseumsrådet og de kommunalt an
satte lokale kulturformidlere skal naturligvis 
være neutrale i deres vurderinger af de offent
lige organers dispositioner også i fortiden. Det 
bemærkes således meget diplomatisk (s. 56), 
at Bevaring er ikke noget, der umiddelbart ken
detegner Tårnby kommune, som det gør i Dra
gør. En kommune, hvis ledelse uden at ryste 
på hånden har tilladt nedrivning af særdeles 
bevaringsværdige og undertiden fredede huse 
og gårde fra 1700-tallet uden nogen tvingende 
grund, kunne godt fortjene en skrappere ka
rakteristik.

Forfatterne undlader også helt at kommen
tere den vel på landsplan bemærkelsesværdige 
skandale, at siden Kastrup Glasværk i 1979 
standsede produktionen (s. 64), er der intet 
gjort for bare at rydde op på det store areal ved 
Kastrup Havn, der siden da kun har kunnet 
tjene som en særdeles realistisk ruinby ved 
militære øvelser. Helt parallelt hermed er der 
en god beskrivelse af Jacob Fortlings industri
elle aktiviteter i Kastrup fra 1749, men det

nævnes ikke med et ord, at de fredede byg
ninger på Kastrup Værk systematisk forfalder, 
idet der ikke ofres blot almindelig vedligehol
delse på dem, ligesom der umiddelbart ved det 
gamle værk er opført et stort tankanlæg til 
olieprodukter samt et kommunalt rensnings
anlæg, der tilmed er under udbygning.

Retfærdigvis må det siges, at bogen giver en 
ganske dækkende beskrivelse af udviklingen 
på den del af Vestamager, der hører til Tårnby 
kommune (s. 80-82). Det er ikke spor over
drevet, når det siges, at der efter 2. verdens
krig skete en piratagtig helårsbosættelse i et 
stort sommerhusområde med en helt urimelig 
udnyttelse af familier, der var ramt af bolignø
den. Kommunen valgte gradvis i begyndelsen 
af 1960’erne at frigive arealet til helårsbebo
else, men set i et historisk perspektiv fore
kommer det grotesk, at københavnsegnens 
største sammenhængende parcelhusområde 
blev til uden nogen som helst form for plan
lægning med hensyn til skoler og andre insti
tutioner, indkøbsmuligheder m.v., men blot 
som en lovliggørelse, der haltede langt efter en 
kaotisk udvikling.

Forfatterne har ud over Store Magleby ikke 
interesseret sig meget for de få, bevarede 
landsbyer på Amager. Om Tårnby hedder det 
lidt vemodigt (s. 56): Resterne a f den gamle 
Tårnby landsby kryber sammen omkring kir
ken og afventer Øresundsforbindelsens komme. 
Efter anmelderens mening kunne man godt 
have gjort lidt mere ud af landsbybebyggelsen 
i Tårnby eller i det mindste have henvist i 
litteraturlisten (Karl-Erik Frandsen. Tårnby 
landsby. Historie og bygningsregistrant, 1989).

Uanset disse kritiske bemærkninger skal 
Københavns Amtsmuseumsråd roses for, at 
det er lykkedes at skabe en bog, der til fulde 
lever op til sit mål: At vise, hvordan de mange 
varierede boliger og det tilbageblevne åbne 
landskab rummer megen kulturhistorie og er et 
udmærket turmål for nysgerrige turister, også 
fra Amager selv (s. 125); men den når faktisk 
videre end det, nemlig til også at være et vær
difuldt kulturhistorisk grundlag for de politi
kere, embedsmænd og borgere, der fremover 
skal træffe beslutninger om udviklingen på 
Amager. Man må så håbe, at beslutningsta
gerne læser den.

Bogen erstatter naturligvis ikke en moderne 
Amagers historie til afløsning af Chr. Nicolai- 
sens fra 1907-1915, men den understreger 
snarere behovet for en sådan.

Karl-Erik Frandsen
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Poul Steen: Indholdsfortegnelse -  Perso- 
nalhistorisk Tidsskrift 1880-1990. Sam
fundet for dansk Genealogi og Personal
historie 1992. 400 s., 350 kr.

Med udgivelsen af Indholdsfortegnelse -  Perso- 
nalhistorisk Tidsskrift 1880-1990 har Poul 
Steen og Samfundet for dansk Genealogi og 
Personalhistorie skabt et nyttigt og omfat
tende hjælperedskab for alle, der arbejder med 
personal- og slægtshistorie. Indholdsfortegnel
sen indeholder dels en systematisk indholds
fortegnelse omfattende såvel artikel- som an
meldelsesstoffet til de 110 årgange af Perso- 
nalhistorisk Tidsskrift, dels tre omfattende re
gistre til indholdsfortegnelsen. Registrene om
fatter et register over alle forfattere og 
anmeldere, et over titlerne på alle artikler og 
endelig et over titlerne på anmeldelserne. I de 
to sidste og mest omfattende registre er med
taget alle betydende ord i titlerne på artikler 
og anmeldte bøger. Der er næppe nogen tvivl 
om, at dette værk vil blive flittigt brugt.

Lars N. Henningsen: Danske Kirkebøger 
i Sydslesvig. Arkivserien, Studieafde
lingen ved Dansk Centralbibliotek for 
Sydslesvig. Flensborg 1993. 117 s., 60 
kr. I kommission hos Padborg Boghan
del.

Først i 1990 blev der taget skridt til at sikre 
arkivalierne fra den danske kirke i Sydslesvig 
på en måde, som minder om forholdene nord 
for grænsen. Dette år indgik Dansk Kirke i 
Sydslesvig en aftale med Arkivet ved Dansk 
Centralbibliotek for Sydslesvig i Flensborg. Af
talen indebærer, at ældre akter i menigheds
råds- og præstearkiverne, der ikke længere 
har praktisk administrativ betydning, afleve
res til arkivet. Det gælder også for de centrale 
arkiver fra Dansk Kirke i Sydslevig, dvs. før- 
stepræstens/provstens og kirkekontorets arki
valier. Siden da har Arkivet ved Dansk Cen
tralbibliotek for Sydslesvig modtaget en lang 
række kirkelige arkivalier. Danske Kirkebøger 
i Sydslesvig giver en oversigt over en meget 
væsentlig del af dette materiale, nemlig de 
danske kirkebøger.

Bogen er imidlertid ikke nogen helt almin
delig arkivregistratur. Den indledes med en 28 
sider lang historisk gennemgang af de danske 
kirkebøgers udvikling fra 1851 og frem til i

dag. En gennemgang som både er et inter
essant stykke kirkehistorie og nationalitets
historie.

Dernæst følger en samlet registrering af alle 
kirkebøger fra danske menigheder i Sydsles
vig, både de, der er afleveret til Arkivet ved 
Dansk Centralbibliotek for Sydslevig, og de, 
der fortsat befinder sig på præstegårdene. 
Hertil kommer en kortfattet historisk gennem
gang af de enkelte præstedistrikter forsynet 
med en præsterække og litteraturhenvisnin
ger. Som bilag følger en gengivelse af de vigtig
ste nugældende regler og bestemmelser ved
rørende opbevaring af kirkelige arkivalier i 
Sydslesvig og vedrørende kirkebogsføring, og 
afslutningsvis en kortfattet oversigt over kir
kearkiver i Arkivet ved Dansk Centralbiblio
tek for Sydslesvig.

Danske Kirkebøger i Sydslesvig er med an
dre ord andet og mere end en arkivregistratur. 
Vi får her præsenteret og tolket et materiale, 
der gennem en kirkelig indfaldsvinkel kan ka
ste lys over mindretallets historie.

Lars N. Henningsen: Personarkiver i Ar
kivet ved Dansk Centralbibliotek for 
Sydslesvig. Arkivserien, Studiesamlin
gen ved Dansk Centralbibliotek for Syd
slesvig. Flensborg 1993. 80 s., 60 kr. I 
kommission hos Padborg Boghandel.

Der sker noget på Arkivet ved Dansk Central
bibliotek. Ved nytårstide udgav arkivet endnu 
en arkivregistratur over dets samlinger, denne 
gang over personarkiverne. Som de to første 
bind i Arkivserien: Lars N. Henningsen: For
eningsarkiver i Arkivet ved Dansk Centralbi
bliotek , 1992 (vil blive omtalt i forbindelse med 
en samlet anmeldelse af de senere års for
eningsarkivregistraturer i Fortid og Nutid) og 
den ovenfor omtalte Danske Kirkebøger i Syd
slesvig, er også denne publikation karakteri
seret ved en fortrinlig om end i dette tilfælde 
kortfattet indledning. Her gør Lars N. Hen
ningsen sig for det første nogle overvejelser 
over de aktuelle tendenser i historieforsknin
gen, der netop sætter personarkiverne i cen
trum, for det andet giver han læseren en over
sigt med litteraturhenvisninger over samlin
ger af personarkiver i almindelighed og sam
linger af personarkiver fra de danske i Syd
slesvig i særdeleshed. Vi får også en glimrende 
kortfattet karakteristik af de her registrerede 
samlinger, bl.a. en interessant opgørelse over
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hvilke socialgrupper, der er repræsenteret i 
samlingerne. Det fremgår klart af såvel ind
ledningen som oversigten, at man ved Arkivet 
ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig, der 
først blev indrettet som en selvstændig afde
ling i 1989, har gjort et stort og målrettet ar
bejde for indsamlingen af personarkiver. I dag 
omfatter gruppen af private personarkiver i 
alt 340 selvstændige arkiver, hvoraf halvdelen 
er indsamlet siden 1989. Målt i løbende hylde
meter drejer det sig om ca. 140 meter. Så her 
er noget at komme efter. Selve registraturen 
udmærker sig ved, at der under omtalen af de 
enkelte privatarkiver i de tilfælde, hvor arki
vet ligger spredt på flere arkiver, er henvis
ninger til de arkiver, hvor andre dele af per
sonarkivet er at finde. Endelig er registratu
ren forsynet med gode illustrationer, der for
tæller noget om de former for materiale, der er 
at finde i arkiverne.

Erik Korr Johansen, red.: Erhvervsarki
vets Arkivoversigter. Bd. 2. Virksomhe
der fra engros- og detailhandel m.v. E r
hvervsarkivet 1993. 336 s., 150 kr.

Erhvervsarkivet har nu udsendt andet bind af 
en planlagt firebindsoversigt over arkivets 
samlinger og hjælpemidler. Bind 1, der udkom 
i 1991, gav en oversigt over Erhvervs arkivets 
samlinger af arkiver fra landbrug, skovbrug og 
fiskeri, industri, håndværk, el-, gas- og vand
værker samt bygge- og anlægsvirksomheder, i 
alt 1.500 arkiver. Bind 2 giver en oversigt over 
virksomhedsarkiver fra engros- og detailhan
del, restaurations- og hotelbranchen, trans
port- og kommunikationssektoren. Her er 
samlet oplysninger om i alt ca. 2.700 virksom
heder. Oversigten er ligesom det foregående 
bind opstillet branchevis, og inden for de en
kelte brancher topografisk efter amter og pri
mærkommuner. I omtalen af det enkelte arkiv 
er der undertiden angivet korte firmahistori
ske oplysninger (grundlæggelse, nedlæggelse 
o.l.), yderårene for arkivet og dets omfang i 
arkivenheder (pakker/bind), hvorefter der føl
ger en mere specificeret oversigt over de for
skellige arkivaliegrupper. Bindet er forsynet 
med et firma- og personregister, et topografisk 
register og et branche- og fagregister.

Knut Johannessen, Ole Kolsrud, Dag 
Mangset, red.: Håndbok for Riksarkivet. 
Oslo 1992, 640 s.

Håndbogen til det norske rigsarkiv er udgivet i 
anledning af rigsarkivets 175-års jubilæum.

Håndbogen retter sig både mod de forskere og 
historisk interesserede, der vil orientere sig i 
rigsarkivets samlinger, og mod statsforvalt
ningen. Som guiderne til det danske rigsarkiv 
præsenterer håndbogen i kort og systematisk 
form arkiverne og de forvaltningsorganer, ar
kivskaberne, der har produceret arkivalierne, 
med henvisninger til rigsarkivets interne 
hjælpemidler. Håndbogen omfatter materiale 
fra middelalderen og i hovedsagen op til om
kring 1960. Af historiske grunde falder sam
lingerne i to naturlige dele: Før og efter 1814.

Bogen indledes med tre korte generelle af
snit: Et om brugen af håndbogen, et om op
bygningen, strukturen og findeteknikken i 
centraladministrationens arkiver, og endelig 
et om adgang og adgangsbegrænsning til arki
valierne. Som yderligere hjælpemidler er bo
gen forsynet med en historisk statskalender 
for departementerne for 1819 til 1960, en for
tegnelse over de institutioner, som ikke har 
afleveret til Riksarkivet, og endelig et særde
les nyttigt og omfattende stikordsregister.

Danske Museers film- og videoproduk
tioner, red. Elisabeth Halgreen og 
Hanne Carden. Nationalmuseet, Dansk 
kulturhistorisk Museumsforening 1992, 
74 s.

Danske Museers film- og videoproduktioner er 
et katalog udgivet af DKM over de film og 
videoer, som de kulturhistoriske museer har 
produceret gennem en lang årrække. Det er 
hensigten med kataloget at gøre dette materi
ale mere tilgængeligt for museer og andre, 
hvor udlån er mulig. Kataloget bygger på en 
indsamling udført af DKM’s filmudvalg i 
1980’erne, et arbejde, der blev opdateret i ef
teråret 1991.

Kataloget angiver i topografisk orden de en
kelte kulturhistoriske museer og disses be
stand af film- og videoproduktioner. De en
kelte produktioner er angivet med titel, varig
hed, medie (video, 16 mm film m.v.), produk
tionsår, manuskript, instruktør, fotograf, pro
ducent, konsulent, distributør m.v. og en 
kortfattet beskrivelse af filmen. Endelig er ka
taloget forsynet med en adresseliste over mu
seer. Det havde været rart også med en stik
ordsliste til filmene, men katalogets omfang 
taget i betragtning er det dog overskueligt.

Personhistorisk tidskrift. Tema: Invan- 
drarhistoria. Årgang 89, hefte 1-2. Per- 
sonhistoriska Samfundet, Stockholm 
1993, 80 s.
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Notitser

Det svenske personalhistoriske tidsskrift har i 
1993 udgivet et temanummer omkring indvan
drerhistorie. Nummeret rummer følgende ar
tikler: Harald Runblom: Invandrare i svensk 
historia. Individ och kollektiv; Göran Behre: 
Från högländerna til älvdalen. Göteborg och 
Skottland 1621-1814; Bernt Douhan: Louis De 
Geer och Sverige. Den svenska stormaktens 
främste entreprenör; Ingvar Svanberg och Leif 
Lindin: Tyska kiruger i Stockholm. Familjen 
Stützer; Christina Dalhede: Handelsman med 
invandrarbakgrund i 1700-talets Salviigränd. 
En fallstudie i sociala flätverk; Kari Tarkiai- 
nen: Att vara eller inte vara. Huvudstadens 
finska församling under 1800-talets första 
hälft; Björn Asker: Invandrare i tvåkammar
riksdagen 1867-1970.

Poul Erik Olsen, red.: Ministermøder 
1900-1901. Konsejlpræsident Hannibal 
Sehesteds optegnelser. Rigsarkivet 
1992, 118 s.; samme.: Ministermødepro
tokol 1901-1905. Konsejlpræsident J.H. 
Deuntzers referater. Rigsarkivet 1992, 
93 s.; samme.: Ministermødeprotokol. 
Konsejlpræsident J.C. Christensens re
ferater. Rigsarkivet 1992, 202 s.

Professor, dr. phil. Tage Kaarsted har tidligere 
udgivet ministermødereferater fra ministeri
erne N. Neergaard 1908-1909 (1975), C.Th. 
Zahle 1916-1918 (1973), N. Neergaard 1920- 
1924 (1977) og ministeriet Stauning-Munch 
1929-1940 (1981-1984). Hertil kommer udga
ven af landbrugsminister Kr. Bordings dagbog 
over det første ministerium Stauning 1924- 
1926 ved Karen Marie Olsen og Hans Sode 
Madsen (1976). Med Poul Erik Olsens tre bind 
ministermødereferater 1900-1908 foreligger 
hermed i trykt form langt hovedparten af de 
ministermødereferater fra perioden 1900- 
1940, der er kendt i dag. Ud over det udgivne 
materiale findes bevaret J.C. Christensens re
ferater fra ministermøderne 1916-1918 i J.C. 
Christensens privatarkiv i Rigsarkivet. Den 
»officielle« ministermødeprotokol fra ministe
riet Stauning 1924-1926 blev ført af C.N. 
Hauge og er at finde i dennes privatarkiv i 
Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv, og 
hertil knytter sig K.K. Steinckes optegnelser 
fra ministermøderne i samme regering, der 
findes blandt hans papirer i Det kongelige Bi
blioteks Håndskriftsafdeling.

De foreliggende tre bind er alle forsynet med 
en kortfattet historisk indledning og et person
register. Ministermødeprotokollen 1905-1908 
-J .C . Christensens referater -  er gengivet i 
facsimile.
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